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ÚVODEM
Uteklo to jako voda a první dva měsíce roku 2004 jsou za námi. Březen by nám
měl podle kalendáře přinést jaro, ale jestli tomu opravdu tak bude, to je ve hvězdách. Za
okny je pořád ještě zima, a tak máte určitě všichni malou chvilku, kterou můžete věnovat
dalšímu číslu obecního zpravodaje. I v tomto roce se budeme těšit na Vaše příspěvky a
doufáme, že jich bude stále více a více.

KULTURNĚKULTURNĚ-HISTORICKÝ KALENDÁŘ
9.1.1890 se v Malých Svatoňovicích narodil český prozaik, dramatik, novinář a
překladatel Karel Čapek.
2.1.1834 vyšlo v Praze a v Hradci Králové první číslo Kwětů českých z redakce
J.K.Tyla, nakladatelem byl J.H. Pospíšil ( původně se časopis nazýval Jindy a nyní ).
4.2.1820 se ve Vídni narodila česká spisovatelka Božena Němcová, dívčím jménem
Barbora Panklová.
2.2.1826 se v pražském stavovském divadle konala premiéra první české původní
opery Dráteník. Zkomponoval ji pětadvacetiletý kapelník divadla F. Škroup na libreto
básníka J.K. Chmelenského.
2.3.1824 se v Litomyšli narodil český skladatel Bedřich Smetana.
8.3.1348 vydal Karel IV. zakládající listinu Nového města pražského
( obdařeno stejnými městskými právy jako Staré město ). Od počátku mělo převážně
český a řemeslnický charakter ( na rozdíl od Starého města, kde převažovali Němci ).
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ZPRÁVY Z OBECNÍHO ÚŘADU
V posledním čísle zpravodaje jsme Vás informovali o právě probíhající
rekonstrukci veřejného osvětlení. Tato rekonstrukce byla provedena
v termínu, tj. do konce listopadu 2003. Celkové náklady na tuto rekonstrukci
dosáhly částky 275.000,00 Kč.
Na veřejném zasedání obecního zastupitelstva dne 28.11.2003 byla schválena
sazba poplatku za komunální odpad pro rok 2004 a to ve výši 400,00 Kč za osobu
poplatníka na kalendářní rok. Při stanovení této částky jsme vycházeli z nákladů na sběr
a svoz komunálního odpadu v roce 2003. Náklady na sběr a přepravu komunálního
odpadu v roce 2003 činily 185.734,00 Kč. Na těchto nákladech se podílelo celkem 434
občanů ( tj. jak občanů s trvalým pobytem v naší obci, tak i majitelů rekreačních chalup ).
V naší obci je v současné době 120 popelnic a firma Biopas si za každou popelnici, ať ji
vyveze 1 x za rok nebo třeba 20 x účtuje jen za vyvezení 430,00 Kč. Kromě toho se platí
za uložení odpadu na skládku. Dále máme v obci na místech, kde nemůže zajíždět firma
Biopas, velkokapacitní kontejnery a kontejner za obecním úřadem a u hřbitova. Nejčastěji,
kromě kontejneru za obecním úřadem, se vyváží kontejner v Podkorytech.
Poplatky za komunální odpad a poplatky ze psů byly vybírány na obecním úřadě
v pátek 20. února 2004. Kdo tyto poplatky neuhradil v tento den, může je uhradit
v úřední dny, tj. v pondělí a ve středu od 16 h do 18 h. Splatnost poplatků je do 31.
března 2004. Po tomto datu nebude firma Biopas vyvážet popelnice, které nebudou mít
nalepenu známku na rok 2004.
V současné době připravujeme ke schválení rozpočet obce na rok 2004. Veřejné
zasedání, na kterém bude rozpočet schválen, proběhne v druhém týdnu měsíce března.
Přesný termín bude oznámen v obecním rozhlasem.
PROBLÉM
Vážení občané,
již v obecním zpravodaji č. 3/2003 jsme na Vás apelovali, abyste neparkovali na místních
komunikacích. Tento problém se nám ale stále nedaří vyřešit. Jedná se hlavně o místní
části – Zelnice a Mrlín. Chtěli bychom Vás znovu upozornit, že tyto komunikace neslouží
jako parkoviště a že tyto cesty musí zůstat průjezdné. V případě, že nedojde ke zlepšení
současné situace, bude obecní úřad nucen přistoupit k tomu, že se do těchto místních
částí umístí značky „ Zákaz stání “, popřípadě budeme muset požádat o pomoc Policii ČR.
Děkujeme Vám za pochopení.
PODĚKOVÁNÍ
V tomto čísle zpravodaje bychom chtěli poděkovat všem, kteří se podíleli na velmi zdařilé
akci před vánočními svátky – Živý betlém. Velká účast občanů i přes nepřízeň počasí byla
pro ně jistě odměnou.
Dále patří poděkování redaktorce zpravodaje – Lence Dědkové za propagaci obce
v Týdeníku Kroměřížska.
Obecní úřad tímto děkuje firmě VAPOZ – panu Tkadlecovi, který pomohl ve spolupráci OÚ
nasvítit vánoční strom zakoupením světelného řetězu.
Další poděkování patří panu Petru Vavříkovi st., který vložil veškeré své úsilí do vyřizování
dotace na tělovýchovnou činnost, která nám nakonec byla poskytnuta. Z této dotace se
zakoupilo vybavení na florbal. O tento sport je mimořádný zájem hlavně z řad mládeže.

Příspěvek : Marie Musilová a Roman Polášek
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Z HISTORIE OBCE
Některé události v naší obci z roku 1945
Výzvou zeměd. Svazu pro Moravu, okres Kroměříž musela naše
obec dodati na nucené práce zákopové v Opatovicích od
11. ledna do 23. března 1945 tři mladé muže, kteří byli určeni obcí
tažením lístků.
Pro zákopové práce si lístky vytáhli : Polášek Jan, nar. 27.4.1923, dále pak Čáp
Bohumil a Skácel Slávek.
6. května 1945 byl pochován u pomníku rumunský důstojník za účasti vojenské roty a
četného občanstva. Vypáleny byly 3 salvy.
15. května 1945 převzal obec, vedení a úřadování předseda národního výboru Bohumil
Nakládal.
3. června 1945 bylo sbírkou vybráno na památník fondu „ V dětech je národ věčný “
13.160 Kč u na vybudování nové obce Lidic 11.000 Kč.
11. června 1945 byl založen Svaz české mládeže.
15. června 1945 sjednocena tělovýchova.

KULTURA
Živý betlém
V neděli 21. prosince 2003 v 16,30 hodin se na malém plácku vedle
místní hasičské zbrojnice odehrál příběh Josefa, Marie a jejich právě
narozenéh
narozeného děťátka.
Krátké pásmo o narození Ježíška si pro zpestření vánoční atmosféry
v obci připravila místní mládež. Kromě Josefa, Marie a Ježíška zde nechyběli také pastevci,
anděl zvěstující novinu a tři mudrci od východu. I přes nepříznivé počasí nebylo o diváky
nouze, rozléval se teplý čaj a zpívali se koledy.Již nyní Vám mohu slíbit, že i letos „ se
nám u hasičské zbrojnice opět Ježíšek narodí ! “

Příspěvek : Lenka Dědková
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Ostatky – 21. února 2004
Masopust, ostatky, vostatke nebo fašank. Tato veselice roku trvá od Tří králů do
pohyblivé Popeleční středy před velkým velikonočním půstem. Ten trvá 40 dnů.
I do ulic Nové Dědiny vtrhly v sobotu 21. února 2004 rozverné mastopustní
maškary v čele s nezbedným medvědem. Nechyběla ani muzika – harmonika.
Průvod započal svou cestu brzy ráno na Novém Dvoře a pokračoval dál v Nové Dědině.
Za dodržování této tradice v naší obci můžeme poděkovat našim hasičům, kteří se na ní
každým rokem podílejí. K letošním ostatkům nesmíme zapomenout podotknout, že
dopravu všech zúčastněných na Nový Dvůr naposledy ve své historii zajistila naše
„ KAČENA „ svou poslední jízdou !

Příspěvek : Lenka Dědková

JUBILANTI : 1 – 3 / 2004
Leden :

Stuchlík Václav
Švecová Marie
Zlámal Bedřich

70 let
97 let
50 let

Únor :

Zábojník Karel

60 let

Březen :

Kuchařová Františka
Ševčíková Blažena
Staněk Josef

91 let
50 let
75 let
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POZVÁNKA
Kulturní komise při Obecním úřadu v Nové Dědině pro Vás – pro všechny –
připravila další kulturní akci. Touto cestou bych Vás tedy chtěla pozvat na květnové
setkání v místní sokolovně při příležitosti oslavy svátku matek.
Letos to připadá na sobotu 8. května 2004. Sejdeme se v 17:00 hodin. Společně
pak oslavíme svátek všech maminek, babiček, prababiček, ale také zveme všechny naše
důchodce. Přijďte prostě všichni bez rozdílu věku ! Přijďte podpořit naše děti a mládež
v jejich vystoupení. Vaše účast a projev díků jsou velkým povzbuzením pro další práci a
dobrovolnou činnost.
Věřím, že se všichni sejdeme v hojném počtu a o zábavu nebude nouze !

Příspěvek : Jarmila Bochezová

SPORT
Šachy
Pro vyplnění dlouhých svátečních dnů a odtržení od televizních pořadů uspořádala
TJ Nová Dědina dne 28. prosince 2003 Vánoční turnaj v šachové bleskové hře.
Turnaje se zúčastnilo 14 šachistů bez rozdílu věku. Turnaj měl na naše podmínky
velmi dobrou úroveň. Škoda, že se tohoto klání nezúčastnili i další novodědinští šachisté,
o kterých víme, že šachy umí a nejsou špatní hráči.
Po odehrání soutěže byli všem zúčastněným předány drobné ceny a vyhlášeni vítězové
turnaje.
Po několikaletých zkušenostech z šachových turnajů, které již tradičně hrajeme v období
velikonočních svátků, jsme na závěr uspořádali simultánku. To je hra, při které opravdu
kvalitní šachista hraje současně na několika šachovnicích proti svým soupeřům. Tohoto
nelehkého úkolu se tentokrát ujal pan Ing. Vratislav Bednařík, PhDr., a to na šesti
šachovnicích. Žádnému soupeři nedal šanci, všechna utkání zvítězil a tím také potvrdil své
vítězství na vánočním turnaji.
Na závěr mi dovolte, abych poděkoval všem účastníkům soutěže, hlavně těm mladým, za
spořádaný a odpovědný přístup k soutěži. Všechny, kteří mají o tuto hru zájem, bych
chtěl touto cestou pozvat na tradiční turnaj neregistrovaných hráčů v období
velikonočních svátků.
Dále děkuji organizátorům soutěže v čele s Jaroslavem Vavříkem mladším a popřát jim
hodně úspěchů v další organizátorské práci.
V přiložené tabulce máte možnost sledovat, jak si jednotliví účastníci turnaje s celou
soutěží poradili.

Příspěvek : hlavní rozhodčí soutěže Petr Vavřík st.

-
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Výsledková tabulka – Vánoční turnaj v šachové bleskové hře

- stana 6 -

Nohejbal
V sobotu dne 17. ledna 2004 se v místní sokolovně uskutečnil turnaj v nohejbale, který
uspořádala sportovní komise při Obecním úřadu Nová Dědina. Celkem se utkalo 8
tříčlenných družstev. Hráči se mohli zaregistrovat od 14,00 hodin do 14,30 h, kdy byl celý
turnaj odstartován. Do finále postoupily 4 nejlepší týmy, které pak bojovaly o medaile.
Na prvním místě se umístilo družstvo ve složení :
Martin Kovařík, Martin Láník a Pavel Vavřík
Na druhém místě se umístilo družstvo ve složení :
Milan Kovařík, Michal Ševčík a Karel Strýc
Na třetím místě se umístilo družstvo ve složení :
Škrabal Radek, Klement Jan a Stejskal Jan
A na čtvrtém místě se umístilo družstvo ostřílených borců ve složení :
Roman Polášek, Martin Kytlica a Chocholatý Leoš.
Všem vítězům ještě jednou blahopřejeme a těšíme se na Vaši účast při dalších soutěžích.
Na závěr mého příspěvku bych chtěl jménem OÚ Nová Dědina poděkovat panu
Tkadlecovi, který do soutěže věnoval nohejbalový míč.

Příspěvek : Kamil Kubíček

Vítězné družstvo :
( nahoře ) Martin Láník, ( dole zleva ) Martin Kovařík a Pavel Vavřík

SLOVO MAJÍ ČTENÁŘI
Milí spoluobčané, bratři a sestry,
opět jsem se rozhodl využít našeho Obecního zpravodaje k tomu, abych
Vás informoval o činnostech Sboru dobrovolných hasičů ( SDH ) v loňském
roce a o plánu na rok letošní.
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V roce 2003 jsme se chtěli pokusit o dobré fungování sboru, lepší spolupráci s obcí a
hlavně o co nejlepší výsledky v požárním sportu.
Mohu říci, že většinou se nám to podařilo plnit ! Sbor se podle mého názoru více sjednotil
a každá akce, kterou jsme dostali na starost nebo sami pořádali, dopadla úspěšně. Obec
využila především kulturního zaměření členů sboru při dětském dni a naší zručnosti při
rekonstrukci podlahy v místní sokolovně. Za pomoc se nám odvděčila zakoupením
chybějícího materiálu a vybavení SDH. Doufám, že v těchto oblastech se nám bude dařit i
v budoucnu.
Největší prioritou je však pro nás pořád neustálá připravenost a ochota pomáhat lidem
proti živelným pohromám, ať už jsou jakékoliv. Na takovou činnost se společně s dalšími
sbory našeho okrsku připravujeme při Námětových cvičeních a Soutěžích v požárním
sportu. Dá se říci, že i v této oblasti se nám dařilo ! Námětová cvičení konaná v Lubné a
Sulimově jsme zdárně splnili. Soutěží bylo pět a my jsme se jich samozřejmě také
zúčastnili ! Než jsme začali pravidelně trénovat a mohli použít také dokoupené vybavení
( předtím jsme si ho museli půjčovat ), byly naše výsledky stejné jako v předchozím roce.
Skončili jsme dvakrát poslední.
Pak ovšem přišlo sedmé místo ( z dvanácti ) na Kostelanech a páté v Bařicích. Tady jsme
v soutěži jednotlivců konečně také dosáhli na stupně nejvyšší – třetí místo !
Při poslední soutěži v Bělově jsme nastupovali jako tým „ A “ a družstvo našich mladých
hasičů utvořilo tým „ B “. V konečném pořadí to však bylo opačně. My jsme skončili „ jen “
šestí a oni obsadili krásné čtvrté místo. Družstvo hasičů z Bělova však ocenilo, že se
dokázali prosadit proti tvrdé konkurenci zkušených týmů a přenechali jim svůj pohár za
třetí místo.
Nasbírané zkušenosti jsme však museli využít i v praxi ! Nejspíše opět díky
nezodpovědnosti některého z našich spoluobčanů došlo v Podkopci ke vznícení kontejneru
s odpadem. Samotný oheň nikoho neohrožoval, ale hrozilo nebezpečí vznícení okolních
budov od zbloudilé jiskry a hlavně únik nebezpečných škodlivin, vzniklých při hoření, do
ovzduší.
Doufejme, že v tomto roce se nám podobné nepříjemné příhody vyhnou. Máme v plánu
uspořádat několik kulturních akcí ( zábavy, pohádkový les, atd. ) a protože nám bylo
zakoupeno nové zásahové vozidlo, musíme na něm provést drobné úpravy, aby lépe
vyhovovalo našim potřebám.
Nakonec mého příspěvku bych chtěl poděkovat všem, kteří nám pomáhali a pomáhají.
Hlavně obecnímu zastupitelstvu, že nám stále vychází vstříc a všem členům sboru pak za
jejich příkladnou práci.

Příspěvek : Jaroslav Vavřík ml., velitel SDH Nová Dědina

ZÁVĚR
Co říci na závěr ? Věřím, že se Vám první číslo zpravodaje letošního roku líbilo
a už se moc těším na Vaše další příspěvky.
„ LD “

Odpovědná redaktorka :
Lenka Dědková, Nová Dědina 65
E-mail :
Telefon :

dedkova@spszl.cz
605 135 604

Další číslo vyjde : červen 2004
Redakční uzávěrka : 20. 5. 2004
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