OBECNÍ ZPRAVODAJ
Čtvrtletník obce Nová Dědina

Číslo: 1/2014

Úvod
Vážení spoluobčané, dostává se k Vám první vydání Obecního zpravodaje
v letošním roce. Přichází jarní měsíce a s tím spojené jarní práce na zahrádkách,
úklid po celkem příznivé zimě a také Velikonoce - svátky jara. Přesto doufám, že si
najdete chviličku a přečtete si náš zpravodaj a dozvíte se o nedávném dění v obci.

Zprávy o činnosti obecního zastupitelstva
Zasedání OZ leden 2014
OZ schválilo smlouvu o zřízení věcného břemene, mezi smluvními stranami Obec
Nová Dědina a RWE GasNet, s.r.o. Jedná se o uložení plynové přípojky v obecním
pozemku pro soukromý subjekt.
OZ schválilo poskytnutí daru ve výši 500,- Kč ve prospěch Diakonie Broumov na
odvoz humanitární sbírky.
OZ pověřilo starostu obce zajištěním zpracování projektu úpravy místního
dopravního značení. Dopravní značení se týká posunutí začátku a konce obce
směrem ke hřbitovu kvůli omezení rychlosti aut, neboť v této části není chodník.
Další úprava značení by se měla týkat místních částí Drahy a Podkoryta pro omezení
rychlosti zejména pro cyklisty.
OZ schválilo dohodu o konečné úpravě komunikace v místní části Mrlín po opravě
vodovodního řadu. Tato komunikace bude opravena po provedení všech nezbytných
prací souvisejících s opravou výtlačného potrubí v obci.
V diskuzi zastupitelé probírali možnost přestěhování sukovitého kříže v lese na
vhodné místo v obci. Důvodem je zatím nevyjasněná situace kolem přístupu na lesní
cestu a taky fakt, že sukovitý kříž je sice majetkem obce, ale nenachází se na
obecním pozemku. Tím vznikají problémy s udržováním a opravami a taky
nemožnost získat na tuto památku případnou dotaci.

Zasedání OZ únor 2014
OZ schválilo zařazení správního území obce do územní působnosti MAS Hříběcí
hory na období 2014 – 2020. Naše obec poskytne území pro připravovanou strategii
a rozvoj Místní akční skupiny.
OZ schválilo výsledek hospodaření Mateřské školy Nová Dědina se ziskem
3672,03 Kč.
OZ schválilo vykácení obecního sadu za obecním úřadem a výsadbu nových stromů.
Původní dřeviny jsou poškozeny a uschlé, proto OZ rozhodlo o výsadbě nových
stromů. Záměrem je vysázet původní odrůdy jabloní, hrušní, švestek, špendlíků
apod. Výsadba bude konzultována s odborníkem. Dřevo z pokácených stromů bude
uskladněno a následně využíváno k vytápění sklepa sokolovny při obecních akcích.
OZ schválilo pořízení modulu „Životní situace“, který najdete na webových stránkách
obce. Najdete zde spoustu informací při řešení životních situacích v otázkách
bydlení, sociální podpory, rodiny, cestování, zdraví atd.
OZ schválilo zakoupení nové motorové sekačky.
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OZ schválilo odměňování neuvolněných členů zastupitelstva obce dle nařízení vlády
č. 37/2003 Sb. ve znění pozdějších předpisů, poslední 18. 12. 2013, platné od
1. 1. 2014 s účinností od 25. 2. 2014.
OZ vzalo na vědomí zprávu finančního výboru z provedené finanční kontroly
hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce ze dne 16. 12. 2013 dle
zákona o obcích.
Dalším bodem jednání byla žádost Charity Kvasice o příspěvek na činnost. ZO
žádost neschválilo, ale je tady možnost příspěvku obce občanům, kteří by měli zájem
využívat služeb dobrovolné Charity, ať už jsou to kompenzační a zdravotní pomůcky,
nebo pomoc v domácnosti, či pomoc při péči o osobu blízkou atd.

Zasedání OZ březen 2014
OZ schválilo uzavření smlouvy o věcném břemenu pro společnost E.ON ke stavbě
Nová Dědina – Tabarky týkající se VN, TS. Jedná se o umístění nového vedení ve
směru Nová Dědina – Tabarky.
OZ schválilo instalaci žaluzií na okna Sokolovny a dále zhotovení nové
elektroinstalace ve skladových prostorách pod prodejnou potravin.
Dalším bodem zasedání bylo schválení vnitřní Směrnice pro zadávání veřejných
zakázek malého rozsahu.
OZ schválilo zprávu o výsledku inventarizace majetku obce za rok 2013 a zprávu
o výsledku kontroly hospodaření příspěvkové organizace MŠ Nová Dědina.
Dalším bodem jednání, kterým se ZO zabývalo je možnost podání žádosti o dotaci
z aktuálně vyhlášených dotačních titulů ze Státního fondu životního prostředí. První
žádost o dotaci by se mohla týkat případného zateplení místní sokolovny, žádost
musí být podána do 30. dubna, což je ovšem velmi krátký termín pro splnění všech
náležitostí dotačních podmínek. Druhá žádost o dotaci by měla být zaměřena na
stroje k úklidu silničních komunikací, včetně malotraktorů s příslušenstvím. Tento
projekt je určen ke snižování imisní zátěže snižováním prašnosti. Žádost, včetně
zpracování studie proveditelnosti musí být podána do 30. května. Ani jednu žádost
OZ zatím neschválilo a pověřilo starostu obce, aby zajistil další informace k těmto
dotacím. Obec má totiž podanou žádost na zateplení MŠ a stále ještě není
proplacena dotace na již dokončenou rekonstrukci místního hřbitova. Z těchto
důvodů musíme zvážit, co ještě zvládneme financovat v letošním roce. Nicméně je
potřeba zdůraznit, že tyto výzvy jsou mimořádné a je to možná poslední šance využít
dotace z programového období 2007-2013. Protože programové období 2014-2020
nemá ještě definitivní podobu pro ČR a finanční alokace ještě není přesně známa, dá
se předpokládat, že další možnosti čerpání dotací bude až v roce 2015. Proto je
potřeba, aby se OZ co nejdříve rozhodlo, jak bude postupovat.

Výměna výtlačného vodovodního potrubí VAK Kroměříž
Tuto stavbu provádí firma VAK Kroměříž s.r.o. na svém majetku. Staré potrubí bylo
vyrobeno z litiny, která v zimních měsících praskala, a proto byly přerušovány
dodávky pitné vody. Nové potrubí z pružného polyetylenu má být zataženo do
starých trubek skrze několik kopaných šachet, tak aby nebylo nutno rozkopat celou
trasu. Původně se tato oprava měla uskutečnit v souběhu s rekonstrukcí místního
hřbitova na podzim minulého roku, ale kvůli připomínkování dotčených orgánů byla
započata až nyní. Problémem je, že dané potrubí vede kolem nově
zrekonstruovaných prostor místního hřbitova a pod chodníkem v obci. Firma
provádějící tuto opravu je povinna uvést všechny povrchy do původního stavu.
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Příběhy našich kronik
Projekt Příběhy našich kronik si klade za cíl zvýšit atraktivitu a povědomí
o jednotlivých obcích regionů MAS, což pomůže upevnit vztah k místům. Bude
vydána publikace nazvaná „Příběhy našich kronik“ obsahující zajímavé příběhy,
které budou vybírat přímo obce. Zapojí se zejména místopisci, zájemci o lokální
historii, starostové či učitelé. Příběhy budou doplněny fotografiemi a mapou místa.
V každé kronice pro region bude také upoutávka na kroniky z partnerských regionů
a odkazy na zajímavá místa, které mohou využít např. školy jako tipy na školní výlety
do partnerských MAS. Další část projektu se uskuteční zábavnou a interaktivní
formou, doplněnou dílnami s knihtiskem, vazbou knih, ražbou mincí. Představení se
přizpůsobí počtu a věku účastníků. Předmětem projektu je aktivní poznání lokální či
regionální historie, jejíž výuka je na základních školách opomíjena. Z kronik se bude
v některých obcích předčítat - a to v knihovnách, klubovnách, školách a jiných
netradičních prostorách. Po odborné stránce projekt povedou odborníci z Univerzity
Palackého.
Interaktivní akce v rámci projektu Příběhy našich kronik:
- 10. 4. Bařice, OÚ
14:00 – 16:30
- 10. 4. Velké Těšany, OÚ 17:00 – 19:30
- 16. 4. Litenčice, ZŠ
10:00 – 15:00
- 29. 5. Kostelany, ZŠ
10:00 – 15:00
- 7. 10. Morkovice, ZŠ
10:00 – 15:00
- 13. 11. Zdounky, ZŠ
10:00 – 15:00

Ořez a kácení stromů
Z podnětu připomínky majitele dotčeného objektu zaslala obec Agentuře ochrany
přírody a krajiny České republiky, Správa chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty
a krajské středisko Zlín o žádost posouzení stavu tří stromů u památníků obce Nová
Dědina. Agentura ochrany doporučila provést zdravotní a redukční řez a odstranění
suchých větví a větví napadených jmelím. Protože se jednalo o náročnou odbornou
práci, doporučila Agentura ochrany svěřit tuto práci specializované firmě. Věřím, že
tyto stromy mohou způsobovat škodu na majetku přilehlé nemovitosti, ale dle
specializované firmy není možné více zasáhnout do ořezu stromu. Jediné další
řešení je vykácení daných stromů. Jsme si vědomi, že každý vzrostlý strom
představuje určité riziko, které nelze nikdy dopředu odhadnout. Stojíme tedy nad
úvahou, zda vykácet stromy, které mohou způsobovat problémy, ale na druhou
stranu jsou připomínkou historie naší obce. Dalším faktorem je estetický vzhled naší
dnes skoro „holé“ obce. Také bychom si měli uvědomit, že stromy krajině pomáhají
a podílejí se na omezení hluku a znečištění a v neposlední řadě plní funkci jako
přirozené větrolamy. Tématem výsadby nových stromů popř. vykácením starých se
bude muset zastupitelstvo obce i nadále zabývat.

Poděkování
SDH Nová Dědina za uspořádání velmi pěkného ostatkového průvodu.
TJ Nová Dědina, nohejbalovému klubu a rodičům dětí za uspořádání dětského
karnevalu a výzdobu sokolovny pro dětský karneval.
Dětem z MŠ pod vedením ředitelky p. Vybíralové za pomoc při výrobě krásných
dekorací pro dětský karneval.
P. Poláškové za přípravu, organizování a moderování dětského karnevalu.

-3-

„Supervolební“ rok 2014, aneb co nás letos čeká
Ve dnech 23. - 24. 5. 2014 se uskuteční volby do Evropského parlamentu.
V říjnu 2014 budou volby do Senátu Parlamentu ČR a také komunální volby do
zastupitelstev obcí.

Upozornění občanům
Upozorňujeme občany o zákazu vynášení elektrozařízení, železa a barevných kovů
ze sběrného dvora. Zpětný odběr elektrozařízení upravuje závazný provozní řád
sběrného dvora. Odevzdané elektrozařízení je okamžikem odevzdání majetkem
obce, která odpovídá za jeho kompletnost a ekologickou likvidaci. V případě
odevzdání nekompletního zařízení nese obec náklady na jeho likvidaci.
Upozorňujeme občany, že je stále v platnosti Obecně závazná vyhláška, která
zakazuje vodění psů na místní hřbitov. Na upozornění starosty SDH Nová Dědina,
apelujeme na občany, aby si při venčení psů na hasičském hřišti uklízeli psí výkaly.
K tomuto se váže Obecně závazná vyhláška, která upravuje volný pohyb psů v obci.
Příspěvky: Roman Polášek

Oznámení a informace
Statistika obyvatel obce – rekapitulace za rok 2013
Počet narozených dětí
Počet úmrtí
Odstěhovali se z obce
Přistěhovali se do obce
Počet obyvatel k 31. 12. 2013
Průměrný věk obyvatel k 31. 12. 2013

2
7
11
18
422
40,65

* Narozené děti:
Anna KRMENCOVÁ
Matyáš Alex KADLČÍK

* 22. 2. 2013
* 10. 5. 2013

† Zemřelí spoluobčané:
Jaroslav VAVŘÍK
Robert POLOMÍČEK
Aloisie JUŘENOVÁ
František HALAMÁSEK
Ludmila STUCHLÍKOVÁ
František CHOCHOLATÝ
František ŽELEZNÍK

† 23. 1. 2013
† 17. 3. 2013
† 3. 7. 2013
† 20. 7. 2013
† 12. 8. 2013
† 20.10. 2013
† 15.12. 2013
Příspěvek: Jarmila Bochezová
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Kultura
Velký čarodějnický karneval
Sobotní
odpoledne
22. února uspořádal TJ
Nová Dědina nohejbalový
klub, karneval, který byl
tento rok v čarodějnickém
duchu.
Podle
toho
vypadala výzdoba, kde
nechyběl kotel, čarodějná
kuchyně, netopýři, kočky,
pavouci a samozřejmě
látkové, papírové a hlavně
živé čarodějnice a čarodějové.
I
letos
děti
soutěžily
v
několika
soutěžích např., let na
koštěti, házení pařátu do
kýble, čarodějnický flus, při
kterém děti poctivě plivaly lentilky, aniž by je snědly, vzájemné krmení Jeníčka,
oblékání dospělých a jiné soutěže. Všechny soutěže střídaly čarodějnické nebo
dětské písničky a taneční soutěže, kterých se účastnili i dospělí. Za každou soutěž si
děti „vydělaly“ peníze, které na konci karnevalu utratily ve speciálním obchodě a kde
bylo tolik cen, že si vybrali opravdu všichni. Na závěr dostaly děti ještě čarodějnické
vysvědčení a perníkovou medaili ve tvaru „netopýra“. A jak se stalo již tradicí, za své
zvala i výzdoba z balonků a výrobků děti z MŠ, které děti vzaly útokem. Dětem bylo
v průběhu karnevalu zajištěno zdarma občerstvení – párek s rohlíkem a pití. Další
občerstvení bylo zajištěno malým bufetem. Doufám, že se karneval líbil a všichni byli
spokojení a věřím, že se děti
mohou těšit na příští „rej
masek“. Chtěla bych tímto
poděkovat všem sponzorům,
kteří nám poskytli dárky pro
děti. Dále děkuji dětem z MŠ
Nová Dědina pod vedením
paní ředitelky I.Vybíralové za
pomoc s výrobou dekorací.
Sponzoři:
Obec Nová Dědina
Nestlé, závod Holešov
ZP Kvasicko
Teplárna Otrokovice
Manželé Štěpáníkovi
Zdenka Bednaříková
Příspěvek: Jitka Polášková
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Divadelní představení
Dne 8. března 2014 k nám opět přijeli členové ochotnického divadla TYJÁTR
z Otrokovic, aby nám v době školních jarních prázdnin zpestřili sobotní odpoledne.
Přijeli nám zahrát klasickou pohádku na motivy Boženy Němcové „Princezna se
zlatou hvězdou na čele“, kterou pro toto představení napsal K. M. Walló. Všichni
přítomní měli možnost shlédnout klasický pohádkový příběh o lásce princezny Lady
a prince Radovana a o zlobě krále Kazisvěta. Zpestřením pro všechny bylo
i vystoupení Orientální taneční skupiny ANIFÉ, která také působí při Otrokovické
Besedě. I když bylo herecké obsazení opravdu velmi početné, i tak jeviště
novodědinské sokolovny nebylo vůbec přeplněné. Ba naopak, všichni vystupující
předvedli výborný herecký výkon. Děkujeme touto cestou všem členům ochotnického
divadla TYJÁTR za jejich vystoupení, které se všem přítomným (a hlavně dětem)
opravdu moc líbilo. Z reakcí dětí v hledišti bylo zřejmé, že už nyní se velmi těší na
další divadelní pohádky. Tak snad divadlo na Nové Dědině nevejde v zapomnění...

Oslava svátku matek
Dne 10. května 2014 odpoledne pro Vás připravujeme již tradiční oslavu svátku
matek, spojenou s besedou s důchodci. Tentokrát vystoupí Mužský pěvecký sbor
HLAHOL z Mysločovic pod vedením pana Mgr. Michala Mynáře. Přijďte si
poslechnout a také zazpívat lidové písničky z Hané, Valašska i Slovácka.
Všichni jste srdečně zváni do místní sokolovny.
Příspěvky: Jarmila Bochezová

Tříkrálová sbírka 2014
V sobotu 4. 1. 2014 proběhla již po čtrnácté tradiční Tříkrálová sbírka, kterou pořádá
Charita ČR. Koledníci, především z řad dětí, vyšli v doprovodu vedoucích skupinek
převlečeni za tři bájné mudrce z východu a popřáli Boží požehání do nového roku.
Za zpěvu koledy rozdávali radost a prosili o příspěvek do zapečetěné pokladničky.
Každý kdo malé koledníky přivítal, byl v duchu tradice odměněn bílým zlatem
a hřejivým pocitem na srdci z dobrého skutku. Výtěžek letošní sbírky v naší obci činí
10 353,- Kč.
Oblastní charita Kroměříž ze srdce
děkuje všem dárcům za vlídné
přijetí a finanční příspěvky. Výtěžek
Tříkrálové sbírky bude věnován na
potřeby lidí, kteří se ocitli v tíživé
životní situaci, na humanitární
pomoc v zahraničí, také na pomoc
rodinám a lidem v nouzi i těm, kteří
si
nemohou
sami
pomoci.
Poděkování také patří všem
zúčastněným v naší obci: Natálii
Huťkové, Tereze Vašinové, Venduli
Vlčkové, Danielovi Gazdošovi,
Jakubovi
Gazdošovi,
Anetě
Vavříkové.
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Výtěžek sbírky v okolních obcích:
Bařice
Bělov
Karolín
Kvasice
Lubná
Střížovice
Sulimov
Velké Těšany
Vrbka
Trávník
Těšňovice

4 314,- Kč
6 000,- Kč
7 570,- Kč
46 504,- Kč
9 526,- Kč
4 537,- Kč
8 776,- Kč
7 800,- Kč
7 346,- Kč
6 134,- Kč
5 385,- Kč

Příspěvek: Václav Malenovský a Marie Gazdošová, vedoucí skupinek

Společenská kronika
Jubilanti: leden – březen 2014
LEDEN
Polišenská Anežka
Zlámal Bedřich

15. ledna
26. ledna

91 let
60 let

ÚNOR
Vojtášková Ludmila
Zábojník Karel

8. února
16. února

50 let
70 let

BŘEZEN
Polišenská Marta
Ševčíková Blažena

16. března
17. března

75 let
60 let

Všem jubilantům ze srdce přejeme mnoho šťastných a spokojených let.
Příspěvek: Jarmila Bochezová

Příspěvky čtenářů
Poděkování
Někde jsem četl, že spravedlnost je jako vlak, který má bohužel vždycky zpoždění.
A abych byl spravedlivý, chci vyjádřit své poděkování jak Martinu Kytlicovi (což už se
stalo v minulém Zpravodaji), tak i Romanu Musilovi a Pepovi Vašinovi, bez kterých
bych nikdy nemohl realizovat osazení laviček u dřevěného kříže. Vážím si každé
práce, která má smysl. Ať lavičky poslouží všem potřebným a věřím, že spousta
práce nás ještě čeká.
Příspěvek: Petr Redl
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Sport
Kuželky u „Nás“
Před několika lety se staly kuželky oblíbenou hrou hojného počtu občanů Nové
Dědiny. Dokonce si dovolím tvrdit, že se tento sport stal, do jisté míry, tradicí,
u jejíhož počátku stál pan Petr Dědek. Začátky byly těžké, ale i tak Nová Dědina
vybudovala dva kvalitní týmy, které podávaly skvělé výsledky v odborářské soutěži
na kuželně v Kroměříži a později i v Otrokovicích. Další pravidelnou akcí kuželkářů
se stal vzpomínkový turnaj Memoriál Petra Dědka, který se těšil velké oblibě.
Některým se tento sport zalíbil natolik, že se mu věnují aktivně na vyšší úrovni. Ráda
bych zmínila prozatím největší letošní úspěch a tím je 2. místo Martiny Ančincové
v semifinále mistrovství ČR jednotlivců žen, čímž si zajistila účast na mistrovství ČR
v Praze, které se bude konat na začátku měsíce května. Nyní, po několika letech,
jsme se rozhodli navázat na dřívější tradici účastí v Otrokovické odborářské soutěži.
Prozatím Novou Dědinu reprezentuje čtyřčlenný tým ve složení: Martina Ančincová,
Zuzana Ančincová, Pavel Hurdes a Jiří Ševčík. Kluci se s tímto sportem teprve
seznamují, ale i přesto dosahují velmi dobrých výsledků a jsou oporou týmu.
V tabulce celkových výsledků se průběžně držíme na uspokojivém 7. místě,
nejlepším hráčem týmu je Martina Ančincová, která drží 2. místo v jednotlivcích,
avšak věříme, že do konce soutěže ještě zaboduje a dosáhne na místo první. Tímto
krátkým článkem bychom rádi poděkovali obci za poskytnutou podporu a také využili
příležitosti oslovit naše spoluobčany, kteří by měli chuť si také zahrát. Rádi přivítáme
v našich řadách nové hráče, kteří mají rádi kombinaci sportu a zábavy.
Hodu ZDAR!

Příspěvek: Zuzana Ančincová
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