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ÚVODEM
Ani jsme se nenadáli a přiblížil se nám konec kalendářního roku – první zimní
měsíc – prosinec. Spolu s ním se do Vašich domovů dostává další číslo obecního
zpravodaje, které Vám jistě zpříjemní některý ze zimních dlouhých večerů.

KULTURNĚ-HISTORICKÝ KALENDÁŘ
ŘÍJEN 1626 - Valaši ( v počtu asi 4 tisíc ) pomohli dánskému vojsku plukovníka
Jáchyma Mitzlaffa dobýt město Hranice. Do konce roku ovládl
Mitzlaff spolu s Valachy celou severovýchodní Moravu a část
Horního Slezska.
ŘÍJEN 1984 -

Jaroslav Seifert jako jediný český spisovatel obdržel Nobelovu cenu
za literaturu. Vzhledem k chronickému onemocnění ji nemohl ve
Stockholmu osobně převzít.

1.11.1781

- Byl vydán patent o zrušení tuhého poddanství v českých zemích.
Poddaní získali mimo jiné tato práva : uzavírat manželství bez
svolení feudálního pána, svobodně opouštět panství, hledat
zaměstnání dle libosti. Z poddaných se stali osobně svobodní lidé,
zachovány zatím zůstaly robota, dávky a peněžní platy.

14.12.1854

- se narodil český malíř, dekoratér a grafik Vojtěch Hynais, autor
opony Národního divadla.
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PRANOSTIKY
1)

V říjnu mráz a větry, leden, únor pak je teplý.

2)

Martin a Kateřina na blátě, Vánoce na ledě.

3)

Když ještě v listopadu hřmívá, úrodný rok nato bývá !

4)

Jaké zimy v prosinci, taková tepla v červnu.

5)

Mrazivý prosinec, mnoho sněhu, žíznivý roček bude v běhu.

ZPRÁVY Z OBECNÍHO ÚŘADU
Ti občané, kteří se zúčastnili v sobotu 8. listopadu 2003 kulturní akce v místní
sokolovně se mohli na vlastní oči přesvědčit, že oprava podlahy na sokolovně je již
hotova. Dále jsou zhotoveny nové schody do sklepa a ve sklepě obložení kolem
stěny. Dále byla na přísálí sokolovny vyměněna izolace, stará byla stržena a
nahrazenou novou a provedeno oplechování.
Jak jste si jistě všimli, byly provedeny i úpravy na místním hřbitově,
materiálové náklady činily 12.281,00 Kč.
V současné době probíhá oprava veřejného osvětlení, která by měla být hotova
do konce listopadu. Vyžaduje to od nás všech trpělivost a pochopení.
Od 1.1.2004 dochází u místních poplatků k některým zásadním změnám.
Zásadní změny se týkají poplatků ze psů. Poplatníkem bude držitel psa místo
vlastníka psa a platí se za psa staršího 3 měsíců, nikoliv 6 měsíců. U poplatku ze psů
se zvyšuje maximální sazba z 1.000,- Kč na 1.500,- Kč ročně.
Obecní zastupitelstvo rozhodlo, že v naší obci zůstane výše poplatků ze psů
pro rok 2004 stejná jako doposud.
Žádám občany, u kterých došlo u držení psů k nějaké změně, aby ji do konce
kalendářního roku nahlásili na obecní úřad. O výši poplatků za komunální odpad
bude ocení zastupitelstvo jednat koncem listopadu.
V rámci ještě efektivnějšího třídění odpadů a po dořešení odvozu těchto
odpadů, jsme objednali kontejner na nápojové kartony, tj. kartony od mléka, džusů
apod. a kontejner na bílé sklo.
Stávající kontejner bude sloužit pro sklo barevné a nový pro sklo bílé. Toto
třídění skla přinese pro obec i určité finanční prostředky, rovněž třídění nápojových
kartonů.
Žádám občany, aby do kontejneru na nápojové kartony neházeli papír, papír
mají možnost odevzdat na obecním úřadě.
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Obecní úřad zajistil v měsíci říjnu prostřednictvím hygienické laboratoře
v Kroměříži rozbor vody v lesní studánce u Mazulíka. Z tohoto rozboru vyplynulo,
že vyšetřený vzorek vody v rozsahu provedeného vyšetření nesplňuje níže uvedené
požadavky na jakost pitné vody stanovené Vyhláškou Ministerstva zdravotnictví ze
dne 9. září 2000 a to v ukazatelích mikrobiologického rozboru : Kaliformní bakterie a
Intestinální enterokoky. Po stránce chemické je tato voda vhodná po převaření.
Protokol o zkoušce je vyvěšen na úřední desce.

PODĚKOVÁNÍ
V tomto čísle zpravodaje bych chtěla poděkovat místním hasičům za pomoc
při ztrhávání ipy na střeše přísálí sokolovny a dále pak panu Janu Krčovi, za pomoc
a radu při výsadbě jabloní v mateřské škole.

Příspěvek :

Marie Musilová

Z HISTORIE OBCE
Opis dopisu ze dne 8. června 1891 z archivu pana Romana Poláška.
Slavné c. k . okresní hejtmanství !
Dne 7. června t. r. strhla se nad obcí Novou Vsí krutá bouře, která skončila strašným
přívalem, jenž způsobila jednotlivým hospodářům značnou škodu na senách zaplavením a
sice na loukách „ Zelíska “ v katastru z Nové Vsi, takže naturální výnos na pozemkách těch
úplně zničen jest.
Protož dovoláváme se výhod, které v té příčině zákon ze dne 6. června 1888 č. 81
poskytuje.
Já v úctě podepsaný starosta obce Nové Vsi předkládám zde seznam majitelů pozemků,
jichž plodiny vytknutým způsobem byly poškozeny, slavnému c. k. okresnímu hejtmanství
s prosbou, aby škodu, která je tak postihla vyšetřiti dalo komisí k tomu povolanou a dobrotivě
jim vymoci ráčilo odepsání daně pozemkové.

V Nové Vsi, dne 8. června 1891
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KULTURA
BUBULES
V sobotu 20. září 2003 uspořádala sportovní komise při obecním úřadě
procházku strašidelným lesem pro všechny, kteří se rádi bojí. Strašidelný les byl
všem návštěvníkům zpřístupněn od 18,30 hodin.
V lese jste mohli potkat různá stvoření ( např. hejkala, čarodějnici, upíra,
bludičky, černokněžníka, … ), která byla připravena nezvané hosty řádně vylekat.
Počasí noční procházce přálo – byl krásný, teplý večer bez kapky deště.

POSEZENÍ U MUZIKY
Kulturní komise při obecním úřadě uspořádala dne 8. listopadu 2003
„ Posezení u muziky pro všechny věkové kategorie “. Byla to i malá oslava u
příležitosti znovuotevření upravené sokolovny. O dobrou zábavu se postaral pan
Šubík z Halenkovic. Bylo připraveno i bohaté občerstvení.
Ovšem velmi malá účast nás všechny utvrdila v tom, že není ze strany
veřejnosti vůbec zájem o takové kulturní akce. I když to byla vlastně taková beseda
s důchodci, překvapilo nás také malé zastoupení i této generace.
Myslím, že právě v takto uspěchané době plné televize a ostatní
elektrotechniky, jsou taková malá zastavení a ohlédnutí na místě. Je jen velká škoda,
že mnozí z nás to tak nevidí.
Příspěvek :
Jarmila Bochezová
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JUBILEA
Zlatá svatba, to je 50 let společně prožitého života plného radostí, ale i starostí.
Právě takovou svatbu oslavili 26. září 2003 naši spoluobčané

Blažena a Stanislav Staňkovi.
Přejeme jim do dalších společných let ještě hodně pevného zdraví, štěstí a
radosti v rodinném kruhu.

ŘÍJEN

LISTOPAD

Vavřík Jaroslav

50 let

Suchánek Vlastimil

75 let

PROSINEC

Švecová Marie

60 let

Kubíček Karel

50 let

Brázdilová Jiřina

50 let

* * * V Š E CH N O N E J L E P Š Í * * *

SPORT
Jak už jistě víte, místní sokolovna je opět v provozu. Proto Vám nabízíme její
rozvrh .
ÚTERÝ :

18,00 – 19,00 hodin
19,00 – 20,00 hodin

stolní tenis
aerobic

STŘEDA :

18,00 – 20,00 hodin

fotbal

PÁTEK :

18,30 – 19,30 hodin
19,30 – 20,30 hodin

stolní tenis
aerobic

SOBOTA :

18,00 – 20,00 hodin

fotbal
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SLOVO MAJÍ ČTENÁŘI
Litomyšl 2003
Ve dnech 14. – 19. června letošního roku proběhly Hry I. olympiády dětí a
mládeže ve městech Litomyšl, Svitavy a Choceň. Her se zúčastnilo 3000 závodníků
ze 14 krajů České republiky. Soutěžilo se v 16 sportovních a 3 kulturních
disciplínách. Zlínský kraj získal 9 zlatých, 10 stříbrných a 9 bronzových medailí.
Olympijský oheň byl zrozen ze slunce v klášterních zahradách a hořel
v novém sportovním areálu Černá hora v Litomyšli ( viz. foto ).
Těchto her jsem se osobně zúčastnil, a proto jsem se s Vámi chtěl podělit o své
zážitky.
Příspěvek :
Petr Šiška

ZÁVĚR
A už jsme opět na konci dalšího čísla zpravodaje. Jsme také na konci tohoto
kalendářního roku.

Proto Vám všem přejeme
VESELÉ VÁNOCE A DO NOVÉHO ROKU
HLAVNÉ HODNĚ ZDRAVÍ, ŠTĚSTÍ A OSOBNÍCH ÚSPĚCHŮ.

Odpovědná redaktorka :
Telefon :
605 135 604

Lenka Dědková, Nová Dědina 65
E-mail :
dedkova@spszl.cz

Další číslo vyjde : březen 2004

Redakční uzávěrka : 20. 2. 2004
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