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ÚVODEM
Měsíc prosinec nám všem přináší mnohé. V první řadě další roční období, které
většina z nás moc v lásce nemá – zimu. Dále pak přípravy na vánoce, svátky
klidu a míru, no a samozřejmě konec kalendářního roku a příchod toho nového.
Je čas ohlédnout se zpátky a k tomu Vám poslouží další číslo zpravodaje, do jehož řádků se
teď můžete začíst.

KULTURNĚKULTURNĚ-HISTORICKÝ KALENDÁŘ
05. 10. 1936

-

se narodil český dramatik, esejista a politik, československý a
český prezident Václav Havel.

04. 11. 1936

-

se v Miletíně narodil český básník, prozaik, jazykovědec,
historik, folklorista a sběratel lidové tvorby Karel Jaromír
Erben.

11. 12. 1528

-

zemřel v Mladé Boleslavi český teolog a biskup jednoty bratrské
Lukáš Pražský.

PRANOSTIKY
ŘIJEN

-

Když na Uršulu větr duje, tuhou zimu ohlašuje.

LISTOPAD

-

O všech Svatých větry – li jsou, znamenají zimu proměnlivou,
přijdou-li ale s Ondřejem, dobré zimy se nadějem.

PROSINEC

-

Štědrý večer jasný každý je milý, dá prý pánbůh vína, požehná
obilí.
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ZPRÁVY Z OBECNÍHO ÚŘADU
V předešlém čísle Zpravodaje jsme Vás informovali o záměru obce položit kolem hlavní cesty
obrubníky. Projekt je již připraven, ale jelikož trvalo dlouho vyjádření dotčených orgánů,
které je třeba pro stavební povolení, začne se s touto akcí, vzhledem k blížící se zimě, až na
jaře.Kromě toho je tato akce dosti finančně nákladná, pokusíme se tedy na ni získat dotaci ze
Zlínského kraje.
V součastné době podala obec žádost o poskytnutí úvěru na opravy a modernizaci domů dle
nařízení vlády č. 396/2001 Sb. ze státního fondu rozvoje bydlení.Jedná se o nízkoúročené
půjčky, které může obec poskytovat vlastníkům bytového fondu na svém území. Informace
k této žádosti jsou zveřejněny na úřední desce obce již od 7.9.2004. O tento úvěr projevilo
zájem již šest našich občanů.
Dle informace VAK Kroměříž dochází k 1.1.2005 k úpravě cen za dodávky pitné vody a za
odvádění odpadních vod. Vodné bude včetně 5% DPH od 1.1.2005 činit 21,42 Kč, což je o
5,7% více, než v tomto roce.Stočné činí včetně 5 % DPH 19,79 Kč. U stočného k navýšení
nedochází.

Poděkování
V tomto čísle Zpravodaje bych chtěla poděkovat panu Janu Krčovi, který se spolu
s pracovníky obce podílel na vyčištění a úpravě studánky v lese.
Dále pak patří poděkování hasičům za pomoc při uložení skruží na obecní studny
v Podkorytech.

Příspěvek : Marie Musilová

Vážení občané,

na posledním zasedání obecního zastupitelstva se rozhodlo, že v zimním
období bude sběrný dvorek otevřen jen jednou měsíčně. Termín otevření
dvora bude občanům v předstihu oznámen.
Při této příležitosti bychom chtěli upozornit všechny občany, že velkokapacitní kontejner
neslouží jako popelnice, ale je určen pouze pro takový odpad, který se do vlastních
popelnic nevejde.
Jen v letošním roce do dnešního dne byl tento kontejner vyvezen 11x a náklady na vývoz a
uložení odpadu činily 25 553,- Kč a to je obrovský nárůst oproti letům minulým!!!!
Dle informací z ostatních obcí je tato služba našim občanům zcela nadstandardní.
Proto bychom se všichni nad tímto měli zamyslet a snažit se co nejefektivněji využívat vlastní
popelnice.

Příspěvek : Roman Polášek
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UPOZORNĚNÍ
Současně s tímto zpravodajem je doručen do domácností tiskopis "Oznámení o odvedení
místního poplatku zástupce pro rok 2005".
Tento tiskopis vyplní zástupce rodiny, který bude hradit místní poplatek za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy a odstraňování komunálních odpadů za jednotlivé členy
domácnosti, které zapíše do oddílu 3. - Odvod za poplatníky. Na tohoto zástupce pak bude
vystaven doklad o zaplacení. Pokud některá domácnost bude požadovat úhradu na více
zástupců rodiny, pak si další čistý tiskopis může vyzvednout na Obecním úřadě nebo v
prodejně u p. Hrabalové, kde budou také čisté tiskopisy.

Toto vyplněné oznámení vraťte nejpozději do 10. ledna 2005 do schránky
umístěné na budově obecního úřadu !
Příspěvek : Jana Zapletalová

WWW STRÁNKY OBCE
Touto cestou upozorňujeme všechny občany, že od měsíce prosince tohoto
roku mohou najít naši malou vesničku na internetových stránkách.
Adresa naší domény je : www.novadedina.cz.
Najdete zde informace o historii obce, obecním úřadu a zastupitelstvu, dále
pak informace týkající se kulturního a sportovního dění, neopomenut nezůstal ani Sbor
dobrovolných hasičů, atd. Své připomínky a náměty můžete zveřejnit v rubrice „ Návštěvní
kniha“. Každý nápad je vítán. Na tvorbě webových stránek se podílí pracovní tým ve
složení : Jiří Ševčík, Anna Vavříková ml. a Lenka Dědková a pomohl tak k další propagaci
obce.
Pracovní tým se touto cestou obrací na podnikatele, kteří podnikají v naší obci a mají zájem o
propagaci na internetu prostřednictvím www stránek naší obce, aby se obrátili na správce
stránek pana Jiřího Ševčíka, kontakt : jirisevcik@centrum.cz. Poplatek za toto zveřejnění
bude činit 200,- Kč / ročně.

VÝZVA
Jako každým rokem se v naší obci začátkem prosince opět rozsvítí vánoční strom.
Jeho nasvícení však není dostačující. Proto se obecní úřad obrací na podnikatele
v naší obci, kteří by v této věci chtěli pomoci.
Kontaktní osoba : Roman Polášek.

Příspěvek : Marie Musilová a Roman Polášek

- strana 3 -

KULTURA
ZÁJEZD SLOVENSKO
Kulturní komise při Obecním úřadu v Nové Dědině uspořádala v sobotu
11. září 2004 zájezd na Slovensko. Především byl tento zájezd
odměnou pro všechny účinkující při letošní oslavě svátku matek. Dále
se jej zúčastnili pracovníci obce a ti, kteří vypomáhají při různých
akcích obecního úřadu. Nejprve se jelo do Bojnice na zámek, pak jsme
shlédli bojnickou zoologickou zahradu a vydali jsme se zpět, směrem k domovu, do Trenčína.
Trenčínský hrad jsme však nemohli minout, a tak nás čekala cesta pěšky, vzhůru do kopce.
Ale stálo to za to. Hrad byl opravdu pokyn. Po náročném dni jsme se posilnili dobrou večeří
v hotelu U Brány v Uherském Brodu, a kdo chtěl mohl se vykoupat v místním Aquaparku.
Všichni zúčastnění byli spokojení, i počasí nám velmi přálo, vládla dobrá nálada, jen těch
schodů mohlo být o něco míň. Ale co naplat hrady se stavěli přeci vždycky jenom na kopcích.
Jelikož je kapacita autobusu jen cca 40 míst, bohužel nemohli být všichni zájemci uspokojeni,
proto uvažujeme příští rok o větším zájezdu. Uvítáme také Vaše návrhy a nápady, kam by
jste se chtěli podívat Vy !

Příspěvek : Jarmila Bochezová
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JUBILANTI : 10 – 12 / 2004
ŘÍJEN :

Zámorská Ludmila
Dědková Božena

60 let
50 let

LISTOPAD :

---------------------

-------

PROSINEC :

Stuchlíková Ludmila
Kytlica Stanislav

70 let
50 let

************

************

VÍTÁNÍ OBČANKŮ
Předposlední zářijovou neděli – 19. září 2004 byl krásný slunečný den jako
stvořený pro přivítání nových občánků do života.
V 10,00 hodin dopoledne přivítala starostka obce Nová Dědina paní Marie
Musilová v zasedací místnosti obecního úřadu tyto nové občánky :
Josefa Halašku, narozeného 23. 5. 2004
Natálii Kvasnicovou, narozenou 26. 5. 2004
Simonu Juráškovou, narozenou 13. 6. 2004
Slovo starostky k rodičům bylo doplněno o pásmo básniček, které si s dětmi připravila
paní Jarmila Bochezová.
Každé narozené dítě, které má trvalý pobyt v Nové Dědině dostane, počínaje letošním
rokem dárek od obecního úřadu v hodnotě 2.000,- Kč ( dle libovolného výběru rodičů ).
V letošním roce proběhne ještě jedno vítání občánků.

Zleva : Simonka Jurášková, Natálka Kvasnicová a Pepíček Halaška
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ŽIVÝ BETLÉM
Touto cestou srdečně zveme všechny spoluobčany ke zhlédnutí živého
betlému. Příběh o narození děťátka jménem Ježíš si pro vás připravuje
místní mládež a odehraje se
v neděli 19. prosince 2004 v 16,00 hodin

na malém plácku u hasičské zbrojnice.

ZIMNÍ ZÁJEZD DO AQUA CENTRA V UHERSKÉM BRODU
Pro značně velký ohlas uspořádáme během zimních měsíců zájezd do nového
Aquaparku Delfín právě v Uherském Brodě. Pravděpodobný termín je v době od 14. do
20. února 2005 – v období jarních prázdnin. Upřesnění zájezdu Vám bude oznámeno
prostřednictvím místního rozhlasu.
-

Zájemci mají k dispozici :
plavecký bazén 25m s vodními reproduktory,
zábavný bazén se spoustou atrakcí
divoká řeka,
tobogán 91 m,
whirpool,
dětské brouzdaliště,
dětský svět,
parní sauna,
finská sauna,
masáže,
restaurace s mokrým barem,
ricofit.
Proto už se těšíme, že se zúčastníte všichni v hojném počtu !

Příspěvek : Jarmila Bochezová

MIKULÁŠSKÝ PRŮVOD
Jako každý rokem i letos navštíví naši vesničku Mikuláš se svou družinou, a to
v sobotu 4. prosince 2004. Průvod započne svou cestu v 16,00 hodin
v Kopaninách.

SILVESTR 2004
Sbor dobrovolných hasičů Nová Dědina si Vás touto cestou dovoluje pozvat na
silvestrovskou zábavu, která se bude konat jak jinak než 31. prosince 2004
v sále místní sokolovny. K tanci a poslechu bude hrát skupina DIAMANT a
připravena bude bohatá tombola. Všichni jste srdečně zváni.
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SPORT
ORIENTAČNÍ BĚH
V sobotu 9. října 2004 byla naše obec svědkem startu závodu oblastního žebříčku
v orientačním běhu. Centrum závodu bylo umístěno do místní sokolovny, která
poskytla všem zúčastněným výborné zázemí při nepříznivém počasí. Ranní vytrvalý
déšť odkládal řadu závodníků, a tak se sešlo méně početné pole startujících.
O občerstvení všech závodníků se starali členové SDH Nová Dědina, kteří si tento
úkol vzali dobrovolně na svá bedra. Celá akce proběhla bez jakýchkoliv problémů.

Příspěvek : Robert Chocholatý, starosta SDH Nová Dědina

POŽÁRNÍ SPORT
Na sklonku prázdnin a v průběhu měsíce září se novodědinští hasiči zúčastnili
několika soutěží v požárním sportu, které pořádali tyto obce : Lubná, Velké
Těšany a Bělov.
Nutno konstatovat, že výsledky, kterých naši hasiči dosáhly po hodinách tréninku
na místním hřišti, jsou velmi uspokojivé ( viz. přiložená tabulka ).
Nelze neokomentovat závody, které se konaly ve Velkých Těšanech dne 4. září 2004. Na
závody se totiž vydaly hned tři družstva, a to mladí hasiči, staří hasiči a ženské družstvo.
Snad poprvé v historii se závodů zúčastnilo takové množství členů SDH Nová Dědina
( celkem 21 ) a vůbec neudělali naší obci ostudu, ba naopak. I děvčata, které startovala
vlastně poprvé za dobu existence jejich družstva, nezklamala a podala dobrý výkon s časem
49,72 s. Na posledních závodech sezóny v Bělově nebyla sice účast družstev z naší obce
velká ( závodili jen mladí hasiči ), ale za to se naši borci se sezónou rozloučili velmi důstojně.

LUBNÁ – 21.8.2004
Účastník
závodu

Čas

VEL. TĚŠANY – 4.9.2004
Účastník
závodu

Čas

BĚLOV – 18.9.2004
Účastník
závodu

Čas

Karolín

54,38 s

Karolín

25,34 s

Karolín

22,12 s

Kvasice

64,02 s

Bělov

25,50 s

Bělov

22,36 s

Vrbka

64,66 s

Kostelany

27,80 s

Hoštice

23,58 s

Bělov

66,01 s

Nová Dědina A

28,60 s

Halenkovice

26,50 s

Lubná

66,31 s

Nová Dědina B

29,00 s

Nová Dědina

28,33 s

Sulimov

67,62 s

Kvasice

30,42 s

Kostelany

29,66 s

Nová Dědina B

69,11 s

Bařice

31,40 s

Bařice

31,27 s

Nová Dědina A

71,83 s

Velké Těšany

32,00 s

Žlutava

40,74 s

Kostelany

77,63 s

Sulimov

37,25 s

Vrbka

41,26 s

Vel. Těšany

41,13 s

Vrbka

41,60 s

Kvasice

43,77 s

Vel. Těšany

44,28 s

Sulimov

54,78 s

Poznámka :
Závod v Lubné se skládal ze dvou částí : závod v požárním sportu + štafeta, časy se sčítaly,
družstvo Velkých Těšan se nezúčastnilo štafety.
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Skončila sezóna a nezbývá než našim hasičům držet pěsti v příštím roce a doufat, že police
vítězství se bude vítěznými poháry jen plnit !!!

Příspěvek : Jaroslav Vavřík, velitel SDH Nová Dědina

AEROBIC
Léto už je dávno to tam, zima už nám dýchá za krk a hned tak se jí bohužel
nezbavíme. Přesto pro sebe můžeme něco udělat i v zimních měsících. Proto
připomínáme všem ženám a dívkám, že každé úterý a pátek probíhá v
sále místní sokolovny cvičení aerobicu při hudbě, a to vždy v době od 19,00
hodin do 20,00 hodin.
Věříme, že se řady cvičenek rozrostou a posílí a že Vám všem bude cvičení
přinášet radost a dobrý pocit.

Cvičitelky : Marcela a Lenka

NOVODĚDINSKÁ FLORBALOVÁ LIGA 2004 – 2005
Už přes rok si místní mládež i starší generace oblíbila sport s názvem florbal.
Pravidelně se scházejí na místní sokolovně, trénují a stále zdokonalují své
umění, proto se někteří nadšenci rozhodli uspořádat soutěž s názvem
Novodědinská florbalová liga 2004 – 2005, která se bude hrát v období od
listopadu do května.
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Do soutěže se přihlásilo sedm mužstev z Nové Dědiny, která jsou složena ze tří hráčů. Mezi
favority soutěže patří Elite team, Orange sky a Hec team. Tyto týmy po pravidelných
trénincích jsou považovány za nejostřílenější. Je zde však i tým, Mafia Kopaniny, který je
považován za černého koně soutěže. Kluci z Kopanin při trénincích ukázali, že dokáží potrápit
i mnohem zkušenější hráče. Dále to jsou Vul Tours a Specific team, které také mohou
překvapit. Nesmíme zapomenou na tým Becherovka team, který má ovšem málo
natrénováno, ale nechme se překvapit!!! Jednotlivé zápasy se budou hrát pravidelně o
víkendech. Případné dohrávky nebo předehrávky budou v průběhu týdne. Rozpis zápasů se
začátkem utkání bude vyvěšen na vývěsce Obecního úřadu a v místní sokolovně. Při
předávání cen se bude udělovat titul Mistra novodědinské florbalové ligy pro rok 2004-2005 a
také titul Nejlepší strělec a Nejproduktivnější hráč. Tímto zveme všechny sportovní fanoušky,
aby přišli podpořit své favority. Sportu zdar!!!
Vyzíváme podnikatele i fanoušky o drobný sponzorský dar (florbalové míčky, florbalky i menší
finanční obnosy). PŘEDEM DÍKY
Příspěvek : Karel Strýc a Jiří Ševčík, organizátoři

VÁNOČNÍ TURNAJ VE STOLNÍM TENISE
V obci již druhým rokem neproběhl dříve tradiční Vanoční turnaj ve
stolním tenise. Proto Kulturní komise schválila uspořádání tohoto
turnaje a to dne 18. 12. 2004 v místní sokolovně, pod hlavičkou
Tělovýchovné jednoty Nové Dědiny. Proto srdečně zveme všechny
příznivce tohoto sportu, aby přišli a ukázali jak dalece jej ovládají.
Čekají zde na Vás hodnotné odměny.

Příspěvek : Anna Vavříková ml. a Jiří Ševčík, organizátoři

SLOVO MAJÍ ČTENÁŘI
Dne 5. -6. listopadu 2004 se konaly volby do zastupitelstva kraje a I. kolo voleb do senátu a
12. – 13. listopadu 2004 II. kolo voleb do senátu.

VOLBY DO KRAJSKÝCH ZASTUPITELSTEV 2004
Z celkových 333 oprávněných voličů přišlo volit 106. Platných hlasů bylo odevzdáno 104.

Název strany

Počet hlasů

ODS
ČSSD
KDU- ČSL
KSČM
ZHN a SNK společně
Nezávislí
Správný směr
Dělnická strana
US - DEU
Evropští demokraté a Nezávislí starostové
pro kraj

30
21
19
17
6
5
3
1
1
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I. KOLO VOLEB DO SENÁTU 2004
Z celkových 333 oprávněných voličů přišlo volit do senátu 87. Platných hlasů bylo 83.

Jméno

Počet hlasů

Zdeněk Janalík
Vojtěch Jurčík
Ludmila Štaudnerová
Jarmila Číhalová
Miloš Malý
František Kroupa
Petr Pálka

18
17
17
12
9
6
4

II. KOLO VOLEB DO SENÁTU 2004
Do II. kola voleb do senátu 2004 postoupili: Ludmila Štaudnerová a Zdeněk Janalík.
Z celkových 333 oprávněných voličů přišlo volit 68 . Platných hlasů bylo 68.

Jméno

Počet hlasů

Zdeněk Janalík
Ludmila Štaudnerová

43
25

Příspěvek : Marcela Polášková, předsedkyně volební komise

ZÁVĚR
Co říci na závěr ? Máme za sebou další kalendářní rok, který nám podle mého
názoru v naší obci přinesl mnoho zajímavých jak kulturních tak sportovních akcí a můžeme
tedy říct, že i přesto, že naše obec patří k těm malým vesničkám, velikostí ducha se však
vyrovná i s velkými městy.

Všem občanům přeji za redakci zpravodaje

Odpovědná redaktorka :

Lenka Dědková , Nová Dědina 65

E-mail :

dedkova@spszl.cz

Další číslo vyjde : březen 2005

Telefon :

605 135 604

Redakční uzávěrka :
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