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ÚVODEM
Zima je konečně ta tam a před námi krásné letní měsíce plné sluníčka a modré
oblohy. Za poslední dobu se toho v naší obci událo opravdu mnoho, a tak si najděte
malou chvilku a přečtěte si o tom, co Vám třeba uniklo. Přejeme Vám příjemné
počteníčko.

KULTURNĚKULTURNĚ-HISTORICKÝ KALENDÁŘ
30. 04. 1883

-

se v Praze narodil český prozaik, satirický žurnalista a
bohém Jaroslav Hašek, jehož vrcholným dílem je
protimilitaristický román Osudy dobrého vojáka Švejka za
světové války.

14. 05. 1316

-

se v Praze narodil český a německý král a římský
císař z dynastie Lucemburků Karel IV.

29. 06. 1374

-

zemřel v Avignonu český náboženský reformátor
Jan Milíč z Kroměříže.

PRANOSTIKY
DUBEN
KVĚTEN
ČERVEN

-

Je-li v dubnu teplý déšť, hojné požehnání jest.
V máji vlhko a chladno, bude vína na dno.
Červnové večerní hřmění – ryb a raků nadělení.
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ZPRÁVY Z OBECNÍHO ÚŘADU
V posledním čísle zpravodaje jsme Vás informovali o rozpočtu obce na rok 2004. Tento
rozpočet byl schválen obecním zastupitelstvem na veřejném zasedání dne 12.3.2004. I v tomto
roce budeme pracovat s vyrovnaným rozpočtem. Na straně příjmů počítáme s částkou
3 209 400,- Kč a s výdaji ve stejné výši. Z částky 3 209 400,- Kč tvoří daňové příjmy obce
2 536 400,- Kč, neinvestiční dotace na provoz mateřské školy 492 000.- Kč, nedaňové příjmy ve
výši 154 000,- Kč a neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ve výši 27 000,- Kč.
Z Krajského úřadu Zlínského kraje jsme v tomto roce obdrželi veřejnou podporu ve formě
dotace ve výši 95 114,- Kč a návratnou finanční výpomoc ve výši 47 557,- Kč na realizaci projektu
– „ Rekonstrukce stropu sokolovny, celková rekonstrukce elektrických rozvodů a
výměna stropních svítidel “. S touto rekonstrukcí bylo započato 17. května a termín dokončení
je plánován na 31.7.2004. Celkové náklady na tuto akci budou činit 217 750,- Kč + 19 %
DPH.
V současné době probíhá v obci oprava místního rozhlasu, která spočívá v tom, že jsou
rozhlasové reproduktory jednak vyčištěny a jednak přemístěny na sloupy el. vedení. Nefunkční
reproduktory budou vyměněny za nové. Touto akcí chceme docílit toho, aby se zlepšila kvalita
vysílání místního rozhlasu. Stávající železné sloupky od rozhlasu, které stejně nepřispívaly
k dobrému vzhledu obce, budou odstraněny.
I v tomto roce jsme uzavřeli s Úřadem práce v Kroměříži dohodu o vytvoření veřejně
prospěšné práce. Na základě této dohody jsme přijali dva pracovníky z naší obce, kteří mají na
starosti úklid a údržbu veřejného prostranství a zeleně v obci. Na tyto pracovníky dostává obec
finanční dotaci. Díky tomu se již podařilo opravit kanály u hlavní cesty. Je ještě spousta práce,
která na tyto pracovníky čeká. V současné době je jejich hlavní náplní práce údržba obce – sečení
obecních pozemků.
Ke zlepšení vzhledu obce jistě také přispělo vykácení starých stromů u silnice.

Přestože poplatky za komunální odpad měly být uhrazeny do 31.3.2004, je v naší obci
ještě 17 domácností, které nemají tyto poplatky uhrazeny. Každý by si měl přitom uvědomit, že
tyto poplatky jsou soudně vymahatelné.

I v tomto roce máte možnost využít služby obecního úřadu, a to sečení sekačkou a
křovinořezem. Tuto službu je možno si dojednat buď na obecním úřadě nebo přímo s pracovníky
obce. 1 hodina sečení sekačkou stojí 100, Kč a křovinořezem 120,- Kč.

Jak jste si jistě mnozí z Vás všimli, je požární nádrž bez vody. Místní hasiči ji vyčerpali,
nánosy bláta na dně byly vybagrovány a byl navezen hrubý štěrk. Museli jsme k tomu přistoupit
proto, že voda v nádrži zapáchala a byly v ní i uhynulé ryby. S napouštění vody do nádrže se ještě
čeká, až jaký bude výsledek rozboru vody, který dělá hygienická stanice v Kroměříži. Je totiž
podezření, že do nádrže prosakují nějaké znečištěné vody.

V týdnu od 17. do 20. května 2004 se v naší obci opravoval vodovod, a to samozřejmě
přineslo problémy s netekoucí vodou, což mnozí z Vás jistě zaregistrovali. Co se vlastně stalo ?
Po připomínkách občanů, že v kanalizaci na horním konci teče neustále a dlouhodobě voda, vedl
obecní úřad zdlouhavá jednání s firmou VAK Kroměříž, aby zjistila, co se vlastně děje. Celý
problém byl v prasklém výtlačném potrubí u naší sokolovny, odkud se tato voda protlačila do
místní kanalizace. Jelikož VAK Kroměříž nemohl tento únik přesně zjistit, musela se rozkopat i
vozovka a následně přerušit dodávka pitné vody do naší obce.
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Chtěli bychom připomenout všem občanům, že obecní úřad nemá žádné pravomoce
k vodovodnímu řádu, protože ten spravuje VAK Kroměříž. Obecní úřad samozřejmě musí reagovat
na připomínky občanů a také reaguje, ale výhradním smluvním partnerem VAK Kroměříž je každá
domácnost, se kterou má tato společnost uzavřenou smlouvu. Proto bychom se přimlouvali za to,
když vznikne opět nějaký problém s vodou, aby se občané sami snažili co nejvíce „ tlačit “ na VAK
Kroměříž, aby tyto odstávky vody nebyly tak dlouhé a jistě nepříjemné.

Poděkování
V tomto čísle zpravodaje bychom chtěli poděkovat jednak místním hasičům za práci,
kterou odvedli při čištění požární nádrže a úpravy kolem ní.
Dále pak všem účinkujícím na velmi zdařilé akci – Oslavě svátku matek a besedě
s důchodci. Je velmi potěšující, že v naší obci máme tak šikovné mladé lidi.

Příspěvek : Marie Musilová a Roman Polášek

KULTURA
Dětský karneval
V sobotu 6. března 2004 uspořádala Mateřská škola Nová Dědina v místní sokolovně
dětský karneval. Sraz všech účastníků byl stanoven na 14. hodinu. Ve 14,15 hodin byl karneval
zahájen průvodem všech masek. Dále následovalo představování všech masek. Nechyběla
princezna, květinová víla, Pipi Dlouhá Punčocha ( těch bylo hned několik ), kouzelník,
muchomůrka, skřítek, voják, kutil a další.
Pro děti bylo připraveno mnoho soutěží, při kterých si mohli ověřit své dovednosti. Na
konci každé soutěže je čekala sladká odměna.
Rodiče i děti odcházeli do svých domovů s pocitem příjemně prožitého odpoledne.

Příspěvek : Marie Kovaříková

A masky se představují ….
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Svátek matek oslavila i naše obec
Jak už se stalo na Nové Dědině tradicí, uspořádala i letos kulturní komise při Obecním
úřadu v sobotu 8. května 2004 v místní sokolovně besídku u příležitosti oslav Svátku
matek. Každoročně se zde setkáváme, abychom popřáli všem ženám k jejich svátku.Tato akce
nebyla však určena jen maminkám a babičkám, ale také všem ostatním občanům obce.
Program byl zahájen v 17,00 hodin úvodním slovem starostky paní Marie Musilové, která
všechny přítomné přivítala a stručně seznámila s děním v obci. Dále už následoval program plný
zábavy.
Mezi účinkujícími byly děti z místní mateřské školy, které si připravily pásmo básniček a
tanečků. V dalších číslech programu nás provázeli děti a mládež z Nové Dědiny, kteří všechny
zúčastněné přesvědčili o tom, že divadlo, tanec, zpěv, sport a humor jim nejsou vůbec cizí. Na
závěr nastoupili všichni účinkující na pódium a společně se s publikem rozloučili písní Morava,
krásná zem. Vystupující děti a mládež jsou různých věkových kategorií, ale všichni dokáží vykouzlit
na tvářích diváků veselý úsměv. Příprava účinkujících je dlouhá a náročná, ale největší odměnou
pro ně je potlesk Vás – diváků.
V sále vládla skvělá atmosféra plná potlesku a úsměvů na tvářích hostů. Všichni přítomní –
hosté, ale také účinkující odcházeli do svých domovů s pocitem příjemně prožitého odpoledne.
Všem účinkujícím i těm, kteří se s nimi pilně připravovali na vystoupení touto cestou
děkujeme a těšíme se už na příští rok, kdy se určitě zase všichni sejdeme v naší sokolovně.
Kdo se této akce zúčastnil, určitě nelitoval zbytečného času. A vy, kteří jste tam nebyli, tak
si to určitě nesmíte nechat ujít příští rok.
Na další společné akce se na Vás těšíme, tentokrát při lepším osvětlení místní sokolovny.

Příspěvek : Jarmila Bochezová

Besídku také navštívily oblíbené postavičky z televizního seriálu TELETABIES.
( Zleva : Jakub Škrabal – Lála, Martin Kovařík – Tinky Winky,
Michal Pálka – Poe a Martin Láník – Dipsy )
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JUBILANTI : 4 – 6 / 2004
DUBEN :

Polášková Františka
Vavříková Marie
Urbánková Božena

60 let
70 let
70 let

KVĚTEN :

Železníková Ludmila

60 let

ČERVEN :

Juřena Tomáš

70 let

ZLATÁ SVATBA, to je 50 let společně prožitého života plného radostí, ale i starostí. Právě
takovou svatbu oslavili 18. dubna 2004 naši spoluobčané paní Olga a Tomáš Juřenovi. Přejeme
jim do dalších společných let ještě hodně pevného zdraví, štěstí a spokojenosti v rodinném kruhu.

*********

*********

SPORT
Závody na sněhu
V neděli 7. března 2004 uspořádal Sbor dobrovolných hasičů Nová Dědina
„ Závody na sněhu “. Plánovaný start byl ve 13 hodin, ale účastníci počkali na příchod opozdilců.
Pak vše vypuklo : pořadatelé nastoupili na svá místa a závodníci a závodnice na start. Všichni
zdárně projeli cílovou rovinou a pak je čekal horký čaj a sladkosti. Po třech sjezdech se započítal
nejrychlejší čas a o vítězích bylo rozhodnuto.
Mladší kategorie :

1. místo
2. místo
3. místo
4. místo
5. místo

-

Vojtášek Patrik
Gabrhelík Tomáš
Kratinová Šárka
Přikrylová Martina
Švecová Klára

Čas : 11,31 s
12,97 s
14,94 s
15,12 s
16,85 s

Starší kategorie :

1. místo
2. místo
3. místo

-

Vavřík Pavel
Šiška Petr
Láník Tomáš

Čas : 11,25 s
11,40 s
15,07 s

Mezi soutěžícími byl i hasičský tým ( viz. foto ), který závody zpestřil jízdou na saních z dob
našich dědečků. Nutno podotknout, že nedošlo k žádnému zranění. Pořadatelé také zajistili
zakoupení věcných cen pro vítěze, a tak jim za všechny touto cestou děkuji. Poděkování patří i
panu ing. Jaroslavovi Švecovi, který zastoupil roli fotografa. Jen škoda, že účastníků bylo opravdu
po skromnu.

Příspěvek : Anna Vavříková ml.
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Mezi závodníky se připojili i členové hasičského týmu.

Velikonoční turnaj v bleskové hře
V neděli 11.4.2004 si někteří naši spoluobčané zpestřili velikonoční svátek účastí na
šachovém turnaji o přeborníka obce. Tohoto tradičního turnaje se zúčastnilo 14 hráčů. Hrálo se
systémem „ každý s každým “ a to v bleskové hře.
Překvapivý vítěz – Antonín Bednařík, prokázal, že mládí se v této hře zdokonaluje a že je
třeba podobných soutěží pořádat stále více. Nejstarší účastník – Vlastimil Vavřík, se umístil na
druhém místě a ten pro změnu přesvědčil, že starší hráče nemůžeme ještě odepisovat, protože
stále něco umí. Další podrobné výsledky najdete v tabulce. Na závěr turnaje proběhla simultánka
na osmi šachovnicích, kterou odehrál Ing. Vratislav Bednařík, PhDr. s šesti vítězstvími.
Všem hráčům děkuje z účast TJ Nová Dědina.

Příspěvek : Petr Vavřík st.
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Florbalový turnaj o putovní pohár obce
Od počátku tohoto roku se v obci Nová Dědina mladí sportovci scházejí v místní
sokolovně, kde se s velkým nadšením věnují florbalu. Proto kulturní komise při Obecním úřadu
uspořádala v neděli 2. května 2004 florbalový turnaj o putovní pohár obce.
Čtyřčlenné týmy se mohly zaregistrovat od 10,30 hodin do 11,00 h, kdy bylo odstartováno
první utkání. Pod přísným dozorem hlavního rozhodčího pana Petra Vavříka st., se utkalo sedm
týmů v sestavě 3 + brankář. Do finálové hry postoupily 4 nejlepší týmy, které bojovaly o umístění
na vítězném postu. První místo právem patřilo týmu Medvídci ve složení Martin Kovařík,
Martin Láník, Pavel Vavřík a Jakub Škrabal ( viz foto ). Na druhém místě zakotvil tým
Superky ve složení Martina Ančincová, Jiří Ševčík, Milan Kovařík a Pavel Brázdil. Post
třetího místa získal Jaroslav Vavřík, Lukáš Juřík, Roman Vyoral a Marek Regent, pod
názvem Parta hic.
Celý turnaj probíhal na velmi dobré úrovni, o diváky a dobrou náladu nebyla nouze. Na
závěr mi dovolte ještě jednou blahopřát všem vítězům a poděkovat za hojnou účast.

Soupis týmů FT 2004
Skupina:

Jméno týmu:

Jména hráčů:

A-1

Panters N. D.

Langhammer L., Uherec P., Stejskal J., Daněk

B-2

Parta hic

Vavřík J., Regent M., Vyoral R., Juřík.

B-1

Medvídci

Kovařík Martin, Láník M., Vavřík P., Škrabal J.

A-2

Newym

Klimek J., Balcárek J., Ančinec R., Švec J.

B-3

Světlušky

Láník T., Kubíček D., Škrabal R., Ševčík M.

A-4

Superky

Ančincová M., Ševčík J., Kovařík Milan ml., Brázdil P.

A-3

Becherovka team

Chocholatý L., Šenovský M., Musil J., Polášek R.

Skupina A
A-1

A-2

A-3

A-4

BODY

POŘADÍ

A-1

x

10:4

14:9

5:9

4

A-2

4:10

x

7:9

4:6

0

A-3

9:14

9:7

x

4:5

2

3

A-4

9:5

6:4

5:4

x

6

1

B-1

B-2

B-3

BODY

POŘADÍ

B-1

x

8:7

7:6

4

1

B-2

7:8

x

7:4

2

2

B-3

6:7

4:7

x

0

3

Skupina B
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2
4

Finálové utkání

A-4
B-2

A-4
5:4
B-1
10:9

B-1
A-1

B-1
6:3

A-1
B-2
14:8
B-2

Umístění týmů

I. místo

MEDVÍDCI (B-1)
Kovařík Martin., Láník M., Vavřík P.,
Škrabal J.

II. místo

SUPERKY (A-4)
Ančincová M., Ševčík J., Kovařík Milan ml.,
Brázdil P.

III. místo

PARTA HIC (B-2)
Vavřík Jaroslav ml., Regent M., Vyoral R.,
Juřik Zd.

Příspěvek: hlavní organizátor turnaje – Jiří Ševčík
Foto :

Nahoře :
Uprostřed :
Dole :

vítězný tým Medvídků ( Pavel Vavřík, Martin Kovařík, Martin Láník, dole Jakub
Škrabal )
druhý v pořadí tým Superky ( Milan Kovařík ml., Martina Ančincová, Jiří Ševčík
a Pavel Brázdil )
hlavní organizátor ( Jiří Ševčík – porada před začátkem turnaje )
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A nyní pozvánka
na několik akcí, které nás čekají.
FOTBALOVÝ TURNAJ
Stejně jako loni i letos proběhne velký fotbalový turnaj na místním hřišti. Celá akce
vypukne v sobotu 12. června 2004 v 11,00 hodin. Zájemci o účast v turnaji nechť se
hlásí u pana Romana Poláška. Startovné za tým ve složení 5 hráčů + brankář je 120,- Kč.
K poslechu bude hrát reprodukovaná hudba a občerstvení bude zajištěno. Těšíme
se na účast nejen hráčů, ale také diváků.

MEMORIÁL PETRA DĚDKA – VI. ROČNÍK
Touto cestou si dovolujeme pozvat všechny zájemce na již VI. Ročník Memoriálu
Petra Dědka v kuželkách.
Turnaj proběhne v sobotu 26. června 2004 v Kroměříži na kuželně
„ U Nedopilů “. Oficiální začátek je stanoven na 14. hodinu.
Zájemci se mohou přihlásit u pana Romana Ančince nejpozději do 24.6.2004.
Startovné činí 60,- Kč za osobu.

Srdečně Vás zvou přátelé kuželek z Nové Dědiny. Hodu zdar !

OLYMPIJSKÉ HRY
V sobotu 3. července 2004 proběhnou na místním hřišti olympijské hry pro děti.
Touto akcí chceme společně s dětmi přivítat prázdniny. Přesný začátek a podrobnosti
budou vyvěšeny, a vyhlášeny obecním rozhlasem.

Srdečně jsou zvány všechny děti, ale také jejich rodiče.

AEROBIC
Touto cestou upozorňujeme všechny děti, dívky a ženy, že cvičení aerobicu se
bohužel nebude po dobu rekonstrukce stropu sokolovny konat.
Včas oznámíme, kdy Vám zase začneme dávat do těla !!!

Vaše cvičitelky : Marcela a Lenka
- strana 9 -

SLOVO MAJÍ ČTENÁŘI
V České republice se od r. 1994 začaly pořádat dětské olympijské hry. Jejich iniciátory byly
školy, později obce, města a okresy – Bruntálsko, Čáslav, Pardubice, Praha. V roce 1997 se připojil
Karolín ( olympiády mateřských škol ), v r. 1998 Kostelany ( olympiády malotřídních základních
škol ) a v r. 1999 poprvé uspořádala olympiádu také Nová Dědina.
V roce 2003 proběhly celostátní OH v Litomyšli. Letos se poprvní uskutečnila I. Zimní
olympiáda v Mladé Boleslavi a v Jizerských Horách. Zlínský kraj zde získal 7 zlatých, 4 stříbrné a 9
bronzových medailí. V příštím roce se uskuteční II. Letní olympijské hry v Brně, a to v době od 21.
– 26.6.2005.
V měsíci červenci uspořádáme Olympijské hry i na našem hřišti a přivítáme tak
s dětmi prázdniny.

Příspěvek : Petr Šiška

Pamětní list, který obdržel každý účastník her.

Foto ze slavnostního zahájení – Ml. Boleslav

Hasičská nádrž
V sobotu 3. dubna 2004 se Sbor dobrovolných hasičů obětavě vrhl na čištění vodní
nádrže, která byla hodně znečištěná. I přes malé nesnáze se to našim hasičům podařilo.

Příspěvek : Anna Vavříková ml.

Milan Kovařík a Pavel Brázdil

Pavel Brázdil, Robert Čevora a Karel Strýc
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Internet v naší obci?
Spousta z nás si již zvykla používat Internet jako zdroj informací, zábavy či jako prostředek
pro komunikaci nejen se svými přáteli ale i s úřady či firmami. Ačkoliv přístup k Internetu je dnes
již možný prakticky z celého světa, ne vždy se jedná o levnou záležitost. V naší obci mnoho
možností k připojení do sítě nemáme a tak většina těch, kteří Internet doma používají k němu
přistupuje modemem připojeným k pevné telefonní lince. Všichni kdo mají modem mi jistě dají za
pravdu, že pracovat s Internetem a současně hlídat délku připojení není žádný med. Což teprve až
za měsíc přijde vyúčtování telefonních hovorů, kde se dozvíme, na kolik nás to brouzdání přišlo.
Modem a telefonní linka však dnes již zdaleka není jediný možný způsob připojení, je možné
využít k přístupu třeba mobilní telefon, pozemní rádiový spoj, ba dokonce i satelitní spojení. Ač
nás však reklamy z médií neustále přesvědčují o kvalitě, rychlosti a nízké ceně nejrůznějších
způsobů připojení, skutečnost bývá poněkud jiná. Spojení mobilním telefonem je poměrně pomalé
a rychlejší datové okruhy zase nepatří zrovna k těm nejlevnějším, navíc zpravidla nejsou v naší
obci vůbec dostupné.
Jistá možnost tu však stále je a zkušenosti z jiných měst a obcí naznačují, že tento způsob
připojení je mezi lidmi stále více populární. Mám tím na mysli zřízení lokální počítačové sítě v obci
a její připojení do Internetu v jednom centrálním uzlu. Díky tomu je pak možné získat poměrně
rychlé, trvalé (tedy časově neomezené) připojení k Internetu, kdy již nemusíte sledovat délku
připojení ani denní dobu kdy se připojujete a to prakticky pro všechny domácnosti za cenu cca
350,-Kč měsíčně. Jak taková síť vlastně vypadá? Možností je několik a tak se zpravidla volí
kompromis mezi pořizovací cenou, rychlostí a spolehlivostí. Na velmi krátké vzdálenosti (desítky
metrů) lze natáhnout kabelové rozvody, na větší vzdálenosti se dnes používá nejčastěji rádiové
spojení, které však bývá omezené přímou viditelností mezi koncovými body, nebo kvalitní a rychlé
spojení optickými vlákny, ta jsou však zatím stále ještě příliš drahá.
V současné době již máme v obci zřízeno 200kbps rádiové spojení do Internetu a
budujeme lokální síť na dolním konci. Střed obce a horní konec budou následovat krátce poté.
Členitost terénu, stromy a protáhlý tvar naší obce představují jisté komplikace, zejména pokud se
jedná o výběr vhodného umístění rádiových uzlů sítě, věřím však, že se podaří pokrýt touto sítí
celou obec ještě během léta. S přibývajícím počtem uživatelů budeme také adekvátně zvyšovat
rychlost připojení do Internetu a tak paradoxně čím více nás bude, tím rychlejší budeme mít
Internet, což je dáno statistickým využitím přenosového pásma.
Pokud vás tento projekt zaujal a chcete se dozvědět více o možnosti připojení do sítě,
obraťte se na mne. Ozvěte se také pokud o připojení uvažujete až někdy později, neboť již nyní
probíhá plánování hlavních rádiových tras a síťových uzlů v obci.

Příspěvek : Petr Krč, ptkr@seznam.cz

ZÁVĚR
Věřím, že letní měsíce plné sluníčka nám všem přinesou jen samé příjemné zážitky.
Další číslo zpravodaje vyjde začátkem září. Budeme se těšit na Vaše další příspěvky.

Lenka Dědková, Nová Dědina 65

Odpovědná redaktorka :
E-mail :
Telefon :

dedkova@spszl.cz
605 135 604

Další číslo vyjde :
září 2004
Redakční uzávěrka : 20. 8. 2004

- strana 11 -

