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ÚVODEM
Letní měsíce skončili a nám už na záda dýchá podzim. Dny plné sluníčka nám přinesly
spoustu vydařených akcí. A že jich nebylo málo. Tak se hezky usaďte a začtěte se do
řádků dalšího čísla našeho obecního zpravodaje, tentokráte v pořadí už třetího
v letošním roce.

KULTURNĚKULTURNĚ-HISTORICKÝ KALENDÁŘ
06. 07. 1415

-

09. 07. 1834

-

01. 08. 1696

-

11. 08. 1892

-

05. 09. 1883

-

byl v Kostnici upálen český náboženský myslitel, kazatel a
reformátor Jan Hus.
se v Praze narodil český básník, prozaik, novinář a umělecký
kritik Jan Neruda.
se narodil český kněz, učenec a vynálezce bleskosvodu Prokop
Diviš, vlastním jménem Václav Divíšek.
zemřel český dramatik Ladislav Stroupežnický, první
dramaturg Národního divadla.
byl na Moravě založen Českomoravský spolek selský pro
Moravu. Od 1. dubna 1884 vydával tento spolek Selské listy. Dne 1.
února 1890 bylo spolek rozpuštěn a nahrazen politickou organizací
Selská jednota pro Moravu.

PRANOSTIKY
ČERVENEC

-

Prší-li na Medarda a Prokopa, shnije mandel i kopa.
Jaký červenec, takový leden.

SRPEN

-

Moc hub srpnových, moc v zimě vánic sněhových.
Když v srpnu fouká severák, bude dlouho pěkně pak.

ZÁŘÍ

-

Září, na léto jde stáří.
Ozve-li se v září hrom, bude v zimě zavát každý strom.
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ZPRÁVY Z OBECNÍHO ÚŘADU
V předchozím čísle zpravodaje jsme Vás informovali o rekonstrukci stropu sokolovny a
celkové rekonstrukci elektrických rozvodů a výměně stropních svítidel na sále sokolovny.
Tato rekonstrukce byla dokončena 15.6.2004. Celkové skutečné náklady na tuto rekonstrukci
dosáhly částky 295.391,- Kč. Z toho činila výše přidělené podpory 95.114,- Kč a výše přidělené
finanční výpomoci 45.557,- Kč. K navýšení předpokládaných nákladů došlo víceprácemi, které se
v průběhu rekonstrukce objevily.
Původně jsme zamýšleli pouze s opravou stropu a stropních svítidel na sále sokolovny. Ale
nakonec bylo rozhodnuto, že rekonstrukce stropu, elektrických rozvodů a stropních svítidel bude
provedena i na jevišti. Zde byla také odstraněna stará aparatura a reflektory. Celý sál i jeviště
bylo vymalováno. Náklady na rekonstrukci jeviště dosáhly částky 98.444,- Kč.
O tom, jak nyní sokolovna vypadá se mohli přesvědčit ti, kteří se zúčastnili hasičského
námětového cvičení a taneční zábavy.

V tomto roce bychom ještě chtěli kolem hlavní silnice od Rozsypalového až na dolní konec
obce položit obrubníky. V současně době se zpracovává projekt, který musí schválit Ředitelství
správy a údržby silnic Zlínského kraje.

OZNÁMENÍ
V listopadu letošního roku proběhnou volby do senátu a do zastupitelstva kraje.

PODĚKOVÁNÍ
Patří všem kteří se podíleli na 31.7.2004, jak na organizování dětských olympijských her, tak na
přípravě okrskového námětového cvičení hasičů v naší obci.

Příspěvek : Marie Musilová, starostka obce
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KULTURA
V sobotu 31. července 2004 uspořádal Sbor dobrovolných hasičů Nová
Dědina taneční zábavu se skupinou Delicia, která se konala po
námětovém cvičení hasičů.
Začátek této akce byl stanoven na 18,00 hodinu, ale účastníci se začali
objevovat až kolem osmé hodiny. Občerstvení bylo zajištěno, na programu
byla i bohatá tombola. Jen škoda, že se nás sešlo v naší sokolovně tak
málo. Sbor dobrovolných hasičů Nová Dědina děkuje všem svým členům za
pomoc při organizaci této akce a dále pak děkuje všem, kteří věnovali ceny do tomboly. Můžeme
jen doufat, že při další podobné akci se nás sejde ještě více.

Příspěvek : Robert Chocholatý, starosta SDH Nová Dědina

Taneční skupina DELICIA

JUBILANTI : 7 – 9 / 2004
ČERVENEC :

Frantálová Františka

94 let

SRPEN :

Gabrhelíková Olga

50 let

ZÁŘÍ :

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

----

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

************
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Nejen jubilantům kulturní komise blahopřeje, také pravidelně připravuje pro všechny nově
narozené občánky Nové Dědiny „ vítání občánků “. Toto probíhá vždy po dohodě s rodiči. Je jen
škoda, že dětí se rodí stále tak málo a tyto akce jsou již jen zřídka.

Stalo se již tradicí každoročně se zúčastňovat v mateřské škole na závěr školního roku „
rozloučení s předškoláky “. Letos naši školičku opustili a do „ velké “ základní školy se již těší :
Josef Gazdoš, Josef Chmelař a Michaela Vlčková.

Příspěvek : Jarmila Bochezová

SPORT
FOTBALOVÝ TURNAJ O PUTOVNÍ POHÁR STAROSTKY OBCE – I. ROČNÍK

Soupisky jednotlivých týmů :
DRTIČKY
DRTIČKY
L. Dědková
L. Hýbnerová
A. Vavříková
M. Ančincová
Z. Ančincová
D. Uhercová
J. Uhercová

HAPPY TEAM
M. Kovařík ml.
P. Brázdil
M. Ševčík
K. Strýc
R. Chocholatý
M. Polášek
M. Regent

MEDVĚDI
J. Stejskal
Martin Kovařík
M. Láník
T. Láník
J. Škrabal
R. Škrabal
J. Vavřík

MONTI TEAM
M. Kytlica
R. Polášek
M. Vavřík
M. Šenovský
R. Ančinec
R. Galatík
L. Chocholatý
J. Musil

FETFET-SHOP TEAM
R. Štěpaník
J. Balcárek
K. Balcárek
J. Klimek
F. Janíček
P. Janíček
J. Švec

PANTHERS
M. Kouřil
J. Daněk
G. Daňková
M. Chocholatá
M. Vašina
P. Uherec

THC SMĚSICE
M. Mlha
M. Dlapa
L. Janota
T. Mikoška
M. Janík
Z. Juřík
R. Vyoral
P. Hering

Slavnostní zahájení v 11,00 hodin.

hodin
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Sobota 12. června 2004 patřila fotbalu. V 11,00 hodin byl totiž zahájen velký fotbalový
turnaj o putovní pohár starosty obce Nová dědina.
Už před desátou hodinou se to na hřišti hemžilo lidmi, protože vše se muselo řádně
připravit, aby turnaj proběhl bez problémů.
Tohoto sportovního klání se zúčastnilo celkem sedm družstev ( viz. soupisky nahoře ),
které byly rozlosovány do dvou skupin. Ve skupině hrál každý tým s každým. Vítězové skupin pak
nastoupili proti sobě v konečném finále, v němž se hrálo o pohár. Vítězem turnaje se po
závěrečných penaltách stalo družstvo MONTI TEAM.
Celý den panovala na hřišti skvělá nálada. A i po malé letní sprše, která se dostavila po
třetí hodině odpolední v podobě půlhodinové přeháňky, se sportovci nedali od zápolení odradit.
K dokreslení atmosféry hrála reprodukovaná hudba, podávalo se občerstvení a celou akcí provázel
sportovní komentátor v podání Petra Šišky.
Turnaj byl ukončen v 19,00 hodin nástupem všech družstev, kdy byl starostkou obce paní
Musilovou předán putovní pohár do rukou vítěze.
Velmi zdařilé akci přálo nejen počasí, ale také počet sportovců. Věříme, že příští rok bude
turnaj ještě zdařilejší.

Příspěvek : Kamil Kubíček, sportovní komise OÚ

Vítězný tým MONTI TEAM
Nahoře zleva : Leoš Chocholatý, Roman Polášek, Michal Šenovský, Roman Ančinec,
Miroslav Vavřík
Dole zleva :
Martin Kytlica, Jiří Musil, Rostislav Galatík
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MEMORIÁL
MEMORIÁL PETRA DĚDKA V KUŽELKÁCH – VI. ROČNÍK

1.
Barbora Divílková
366
2.
Martina Ančincová
360
3.
Zuzana Ančincová
330
4.
Lenka Dědková
325
5.
Renata Ančincová
267
6.
Dana Uhercová
176
*******************************

1.
Roman Ančinec 383
2.
Michael Divílek
366
3.
Martin Kovařík
333
4.
Michael Divílek ml. 118
*************************

V sobotu 26. června 2004 odpoledne
proběhl na kuželně u Nedopilů v Kroměříži
již VI. ročník Memoriálu Petra Dědka
v kuželkách.
Jak je patrné z výše uvedených výsledků,
účast na tomto ročníku byla opravdu
bídná. Přesto se soutěžící dali do boje
s kuželkami.
Celkovým vítězem se stal pan Roman Ančinec, který již po čtvrté po dobu existence turnaje
získal putovní pohár.
Vítězi gratulujeme, ostatním soutěžícím děkujeme za účast a věříme, že se příští rok opět
sejdeme, tentokrát však v hojnějším počtu.

Příspěvek : za přátele kuželek Lenka Dědková

FOTBALOVÝ TURNAJ O PUTOVNÍ POHÁR STAROSTY
STAROSTY OBCE
OBCE BĚLOV
V sobotu 26. června 2004 propukl na bělovském hřišti fotbalový turnaj o putovní pohár starosty
obce Bělov.
Turnaje se účastnilo celkem 6 družstev. Turnaj byl zahájen v 7,30 hodin, kdy k prvnímu zápasu
nastoupili naši hoši proti domácímu Bělovu. Novodědiňáci se do toho opřeli a Bělov porazili
s výsledkem 2:0. Bohužel to byla jediná výhra, kterou naši vybojovali. Družstvo Nové Dědiny
skončilo na 5. místě. Přesto musíme našim hochům poděkovat, protože reprezentovali naši obec,
jak se patří.
Turnaj trval do pozdních odpoledních hodin. O občerstvení ani diváky nebyla nouze.

Příspěvek : Lenka Dědková
Nahoře zleva : Pavel Brázdil, Michal Ševčík,
Jakub Škrabal, Tomáš Láník
Uprostřed zleva : Milan Kovařík ml., Radek
Vyoral, Martin Láník,
Martin Kovařík, Radek Karas,
Marek Regent, Karel Strýc,
Jan Balcárek, Jaroslav Klimek
Dole zleva : Pavel Janíček, Jan Stejskal
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OLYMPIJSKÉ HRY
V sobotu 31. července 2004 vypukly na místním hřišti za podpory sportovní komise
obecního úřadu a Sboru dobrovolných hasičů Nová Dědina olympijské hry.
Hry byly oficiálně zahájeny vztyčením vlajky a zapálením olympijského ohně v 9,30 hodin.
Pro naše děti zde bylo připraveno množství sportovních disciplín, ve kterých si mohli ověřit své
dovednosti. Po splnění všech disciplín čekalo na děti bohaté občerstvení. Do soutěžení se také
pustili i pořadatelé, kteří si chtěli ověřit, jestli to také zvládnou.
V 11,00 hodin byly hry ukončeny předáním cen těm nejlepším.

Mladší kategorie :

Starší kategorie :

1.
2.
3.

1.
2.
3.

Vladimír Brázdil
Barbora Gabrhelíková
Radek Trvaj

Tomáš Gabrhelík
Jarmila Petříčková
Ivana Nehodová

Počasí celé akci přálo a všichni odcházeli s úsměvem na tváři.

Příspěvek : Marcela Polášková

- strana 7 -

SLOVO MAJÍ ČTENÁŘI
ČTENÁŘI
Tato rubrika je tentokráte věnována Sboru dobrovolných hasičů Nová Dědina, který se
aktivně podílí na kulturním i sportovním dění v naší obci.

SOBOTA 31. ČERVENCE 2004
Odpoledne tohoto dne patřilo hasičům. Obec byla plná sborů dobrovolných hasičů
z okolních obcí, které se tu setkaly při námětovém cvičení.
Před třetí hodinou byl na hřišti zapálen symbolický oheň, který bylo nutno uhasit. V 15,00
hodin zazněly zvuky sirény a potom už mohli přihlížející diváci sledovat dovednost členů a členek
Sboru dobrovolných hasičů Nová Dědina, ale také ostatních sborů, které byly se svými zásahovými
vozy rozmístěny téměř po celé obci. Celé cvičení proběhlo bez jakýchkoliv problémů a nutno
dodat, že náš sbor byl pochválen okrskových velitelem p. Šťastným z Kvasic za velmi dobrý čas.

HASIČSKÉ ZÁVODY
Za období prázdnin se náš sbor dobrovolných hasičů také zúčastnil hned několika soutěží,
o jejichž výsledcích vás chceme touto cestou informovat.

19.06.2004 - Kostelany
Na Kostelany jelo družstvo mladších hochů, kteří zde soutěžili teprve poprvé a 10. místo ze
14. týmů pro ně nebyl vůbec špatný výsledek.

07.08.2004 - Kvasice
Ve Kvasicích se družstvo mladších hochů předvedlo přímo excelentně. Umístili se na
krásném 4. místě, což je však mrzelo, protože pohár byl tentokrát velmi blízko.

21.08.2004 - Lubná
Na Lubnou už jely družstva dvě : mladší kluci a smíšené družstvo ze starších a holek. Z
celkových 10 soutěžících týmů se naši mladší kluci umístili na 7. místě a smíšené družstvo na
8. místě.

Další závody nás čekají 4.9.2004 v Bařicích a 18.9.2004 na Bělově. Věříme a doufáme, že
opět nezahanbíme naši Novou Dědinu a umístíme se na dobrých místech.
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Tak tohle je družstvo mladších kluků, kterým ve Kvasicích chybělo opravdu málo, aby získali
pohár za třetí místo. Nevadí bramborová medaile nás opravdu potěšila.
Složení : Radek Škrabal, Martin Kovařík, Pavel Vavřík, Jakub Škrabal, Martin Láník, Jan
Stejskal a Tomáš Láník.

Příspěvek : Jaroslav Vavřík ml., velitel SDH Nová Dědina

ZÁVĚR
Už jsme zase na konci dalšího čísla našeho zpravodaje. Z jeho obsahu je zřejmé, že se
v naší obci stále něco děje, a to je velmi dobře. Těším se na Vaše další příspěvky a nashledanou
u dalšího čísla.

Lenka Dědková , Nová Dědina 65

Odpovědná redaktorka :
E-mail :
Telefon :

dedkova@spszl.cz
605 135 604

Další číslo vyjde :
prosinec 2004
Redakční uzávěrka : 20. 11. 2004
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