OBECNÍ ZPRAVODAJ
Čtvrtletník obce Nová Dědina

Číslo: 3/2014

Úvod
Vážení spoluobčané, přinášíme Vám třetí číslo Obecního zpravodaje v letošním
roce. Jelikož se blíží volby do zastupitelstev obcí, pokusím se bilancovat projekty
uskutečněné zastupitelstvem obce v dosavadním volebním období.

Zprávy o činnosti obecního zastupitelstva
Poslední zasedání OZ ve volebním období 2010 – 2014
Poslední zasedání obecního zastupitelstva v tomto volebním období se uskutečnilo
v pondělí 15. září 2014. OZ schválilo po projednání finanční příspěvek na dopravní
obslužnost mezi obcí Nová Dědina a Zlínským krajem ve výši 100,- Kč na obyvatele.
Příspěvek se stanovuje na rok 2015 a dále. Příspěvek slouží k zajištění dopravní
obslužnosti veřejnou linkovou dopravou. OZ projednávalo žádost Zlínského kraje již
minulý rok, v té době ovšem požadavek neschválilo, ale pověřilo starostu obce
k úpravám některých spojů. Podařilo se vyjednat s koordinátorem veřejné dopravy
posunutí spoje, který jezdí před půl devátou z Kvasic, aby autobus odjížděl z Kvasic
o půl hodiny později. Důvodem je, aby naši občané, kteří jedou na návštěvu lékaře
měli možnost dostat se dříve domů a nemuseli čekat na spoj, který jezdí
ve 12:00 hod. Dalším požadavkem bylo, aby žáci školou povinní z naší obce,
nemuseli jezdit zajížďkou přes Sulimov. Tento spoj nejde změnit, nicméně máme
příslib ze Zlínského kraje, že se pokusí vyjednat výjimku, aby naši žáci nemuseli
platit jízdné se zajížďkou, ale jako přímý spoj.
OZ schválilo novou Obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku ze psů.
OZ rozhodlo, že poplatek zůstane ve stejné výši, ale podle současné legislativy musí
být ve vyhlášce osvobozena od poplatku osoba, která je držitelem průkazu ZTP/P,
osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující
útulek zřízený obcí apod.
OZ projednalo po kontrole obecně závazných vyhlášek naší obce Odborem veřejné
správy, dozoru a kontroly, nový Řád veřejného pohřebiště, ale zatím tento návrh
neschválilo a to z důvodu, že k novému řádu pohřebiště musí nejprve vydat
stanovisko Krajská hygienická stanice.
OZ dále schválilo vyřazení prasklého plynového kotle ve sklepových prostorách
prodejny potravin z majetku obce.
Ředitelství silnic Zlínského kraje navrhlo naší obci vzájemné majetkoprávní
vypořádání pozemků ve vlastnictví Zlínského kraje a Obce Nová Dědina. Tyto
pozemky se nacházejí v intravilánu obce a nejsou součástí silničního tělesa silnice
třetí třídy v katastrálním území naší obce. Tyto pozemky Zlínský kraj nepotřebuje.
Naše obec převede do vlastnictví Zlínského kraje pozemek p. č. 980/1, tento
pozemek vlastní obec Nová Dědina a je součástí silnice v našem katastru u Tabarek,
směrem na Vrbku. Je logické, že naše obec nemůže udržovat silnici a naopak
Zlínský kraj neudržuje pozemky, jako je chodník v obci a zelené pásy mimo
komunikaci, o které se stará obec. Z těchto důvodů přistoupilo OZ ke směně
pozemků.
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OZ schválilo smlouvy se společností SMO Otrokovice. Smlouvy se týkají opravy
kanalizace v místní části Zelnice a oprav vjezdů na místní komunikace z obou stran
místního hřbitova. Stavební práce by měly začít začátkem měsíce října a měly by být
dokončeny před příchodem zimy.
Posledním bodem jednání byla diskuze. Starosta obce upozornil zastupitele,
že podle zákona o kronikách, nemá obec kronikáře, proto navrhl, aby byla vytvořena
funkce kronikáře obce a to za úhradu. OZ zatím nepřijalo žádný konkrétní návrh na
funkci kronikáře, bude to tedy úkolem pro nově zvolené zastupitelstvo v následujícím
volebním období.
Posledním bodem jednání vlastně skončilo i současné zastupitelstvo. Chci
poděkovat všem zastupitelům za jejich činnost. Poděkovat chci také panu
Gazdošovi, který nebyl členem zastupitelstva, ale po celou se zhostil role
zapisovatele.

Ohlédnutí za právě končícím volebním obdobím
Co se nám za toto volební období podařilo
Od října roku 2010, kdy bylo z řad občanů zvoleno nové složení zastupitelstva v obci
Nová Dědina, se nám podařilo zvládnout spoustu práce. Obecní zastupitelstvo
začalo pracovat ihned po volbách – na podzim roku 2010 - a bylo zvoleno v tomto
složení:
–
–
–
–
–

p. Roman Polášek – starosta
p. Petr Krč – místostarosta
pí Ing. Marcela Kubíčková – předsedkyně finanční komise
pí Zdeňka Bednaříková – předsedkyně kontrolního výboru
pí Bc. Jarmila Bochezová – předsedkyně kulturní a sociální komise,
členka kontrolního výboru
– pí Mgr. Dana Škrabalová – členka finanční komise
– p. Josef Přikryl – člen finanční komise
– p. Jiří Gazdoš – člen kontrolního výboru, nebyl členem zastupitelstva

Rok 2010 - 2011
Prvním úkolem nově zvoleného zastupitelstva bylo navázat na práci předchozího
zastupitelstva a zahájit zkušební provoz sběrného dvora a nakládání s bioodpady
v naší obci. Sběrný dvůr byl zkolaudován a následně byly uzavírány smlouvy
s občany o výpůjčce kompostérů. Kompostéry byly našim občanům zapůjčeny
zdarma, jak bylo stanoveno v podmínkách přidělené dotace. Od roku 2011 je tedy
sběrný dvůr plně v provozu a naši občané sem mohou odkládat veškerý odpad,
kromě nebezpečného. Náklady na provoz sběrného dvora jsou zahrnuty v poplatku
stanoveném obecně závaznou vyhláškou o nakládání s odpady. Na základě naší
žádosti nám byl na jaře roku 2011 zapůjčen bezplatně elektro-domek pro uskladnění
odevzdaných elektrospotřebičů a byla uzavřena smlouva o zpětném odběru
elektrozařízení se společností Asekol.
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Foto: Sběrný dvůr, elektro-domek
Z důvodu nevyhovujícího stavu odvádění odpadních vod byla provedena oprava
kanalizace na trati Drahy – Podkoryta a dále bylo provedeno vyčištění cesty
ke „Včelínu“. Práce na vyčištění cesty prováděli zaměstnanci obce.
V letních měsících tohoto roku se také provedly částečné opravy místních
komunikací a oprava dešťové vpusti s rozšířením vozovky v místní části Drahy.

Foto: Oprava komunikace v místní části Drahy
Naše obec se také aktivně zapojila do kampaně za přijetí novely zákona
o rozpočtovém určení daní pro obce a města. Vyvrcholením této iniciativy byla
poklidná demonstrace za účasti starosty obce před Úřadem vlády v Praze. Následně
byl zákon o rozpočtovém určení daní schválen Parlamentem ČR a rozpočet naší
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obce se zvýšil cca o 750 000,- Kč. Částka se nedá určit přesně, protože záleží
na tom, jak se daří státu vybírat daně.
Významným počinem bylo také zpracování Strategického plánu obce Nová Dědina
na léta 2011 – 2018. Tento obsáhlý dokument je víceméně povinným nástrojem
k čerpání dotací z téměř všech dotačních titulů. Obrovský dík za vytvoření tohoto
dokumentu patří místostarostovi obce p. Petrovi Krčovi a naší zastupitelce pí Jarmile
Bochezové, nejenom za jejich práci, kolikrát dlouho do noci, ale i za to, že jsme
ušetřili obci nemalé finanční prostředky.
V roce 2011 jsme si také připomněli 355. výročí založení obce. U příležitosti tohoto
výročí byla uspořádána oslava s živou hudbou, bohatou tombolou a výborným
srnčím gulášem. V místní knihovně se vystavovaly kroniky obce i kroniky z místní
školy, dobové fotografie a filmová ukázka ze soukromého archivu z let 1959-1962.

Foto: Oslava 355. výročí založení obce v místní sokolovně

Rok 2012
Hned na začátku roku 2012 jsme požádali o dotaci z podprogramu na obnovu
venkova Zlínského kraje na stavební úpravy, navýšení nedostatečné kapacity
a zlepšení hygienického stavu mateřské školy. V květnu byla naše žádost schválena
a dá se říct, že v hodině dvanácté, protože těsně před přidělením dotace vydala
Krajská hygienická stanice vyjádření k nevyhovujícímu hygienickému stavu
stravovacího zařízení v MŠ. Rekonstrukci jsme zahájili v letních měsících a byla
dokončena v září téhož roku. Celkové náklady na rekonstrukci činily 2 864 tis. Kč
a dotace ze Zlínského kraje byla přiznána ve výši 969 tis. Kč.
Na jaře byla vyhlášena další výzva z Programu rozvoje venkova na ochranu
kulturních památek. Operativně byl zpracován projekt na obnovu místního hřbitova,
budovy márnice a mramorového kříže vč. přístupových komunikací, oplocení,
zpevněných ploch a výsadby zeleně. Žádost byla podána v Olomouci na Ministerstvu
zemědělství a schválena v listopadu téhož roku Státním zemědělským intervenčním
fondem. Rekonstrukce probíhala od srpna 2013 do konce listopadu 2013. V únoru
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2014 proběhla pracovníky fondu fyzická kontrola hřbitova a všech dokladů k dotaci,
po níž v dubnu 2014 obec obdržela finanční dotaci ve výši 2 565 568,- Kč. Podíl obce
činil 1 011 763,- Kč. Celkové náklady činily 3 577 331,- Kč. Jsme přesvědčeni,
že náš hřbitov je okrasou obce.

Foto: Slavnostní otevření rekonstruované mateřské školy

Foto: Místní hřbitov po rekonstrukci

-5-

V říjnu se podařilo pro potřeby obce získat bezplatným převodem od Policie České
republiky vozidlo VW Transporter.
V listopadu byla provedena oprava a zateplení fasády budovy Obecního úřadu,
střechy a sociálního zařízení.

Rok 2013
Od tohoto roku je naše obec členem Místní akční skupiny Hříběcí hory. MAS
je zjednodušeně řečeno dalším možným nástrojem pro čerpání dotací v naší obci.
Prvním drobným projektem je dřevěné odpočívadlo na kraji obce u výjezdu
na Tabarky. Doufáme, že pokud bude tato MAS doporučena k financování, bude mít
naše obec možnost čerpat peníze z některých dotačních titulů.

Foto: Odpočívadlo u lesa
Od července do září proběhla rekonstrukce sklepa Sokolovny. Oprava zahrnovala
výměnu oken, opravu sociálního zařízení, vč. výměny rozvodů kanalizace, vody,
elektroinstalace, dlažby a obkladů. Byly odstraněny nevyhovující omítky, které byly
nahrazeny sanačními. Sklep byl částečně vybaven novým nábytkem.
V září byly provedeny částečné opravy místních komunikací.
V měsíci říjnu jsme požádali o účelovou investiční dotaci z rozpočtu Zlínského kraje
na nákup zásahového dopravního automobilu pro jednotku SDH Nová Dědina.
V březnu roku 2014 byla dotace schválena ve výši 240 tis. Kč.
V témže měsíci jsme podali další žádost o dotaci na zateplení MŠ.
Na náklady společnosti VaK Kroměříž, a. s. byla provedena celková rekonstrukce
vodovodního řadu v místní části Mrlín.
Ke konci roku byly vytvořeny nové webové stánky obce.
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Rok 2014
V červnu jsme obdrželi zprávu ze Státního fondu životního prostředí ČR o schválení
financování projektu „Zateplení MŠ Nová Dědina“. Poskytnutá dotace je stanovena
ve výši 1 241 347,- Kč, bez DPH. Původně mělo být zateplení provedeno do konce
října, ale fond prodloužil termín realizace až do 31. 10. 2016. Proto předpokládáme,
že se tato akce uskuteční v příštím roce o prázdninách. O postupu přidělení této
dotace bylo podrobněji informováno v minulém zpravodaji.
Z důvodu opotřebovanosti provedla společnost VaK Kroměříž, a. s. v roce 2014 na
svém majetku výměnu výtlačného potrubí v obci.
Proběhly ořezy a kácení některých stromů v obci a momentálně také i na obecním
pozemku za budovou obecního úřadu, kde bychom po terénních úpravách, chtěli
ještě letos vysázet nové ovocné stromy.
Spolupodíleli jsme se na tvorbě nového Komunitního plánu sociálních služeb na
Otrokovicku pro období 2014 – 2015.
V měsíci říjnu proběhne realizace opravy vjezdů na místní komunikace z obou stran
hřbitova a oprava kanalizace v místní části Zelnice.
Po celou dobu čtyřletého volebního období jsme se snažili zaměstnávat naše občany
doporučené Úřadem práce ČR. Za tuto dobu se podařilo vytvořit sezónně
11 pracovních míst na veřejně prospěšné práce. Jedno pracovní místo bylo
vytvořeno a dotováno v rámci projektu Město Uherské Hradiště pomáhá dlouhodobě
nezaměstnaným. Na mzdové prostředky na tyto pracovníky nám byla doposud
poskytnuta dotace ve výši 681 975,- Kč.
Nezapomněli jsme také na pořádání akcí jako je Den matek, vítání občánků,
rozloučení s předškoláky. Uspořádali jsme také dvě divadelní představení a vánoční
koncert a již tradiční fotbalový turnaj O pohár starosty obce, který organizačně
zajišťoval SDH Nová Dědina.

Foto: Den matek v místní sokolovně
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Přehled hospodaření obce v letech 2010 - 2014
Investiční náklady za období 2010 – 2014
Dotace na investiční akce
Dotace na mzdové náklady z Úřadu práce ČR a
města Uherské Hradiště
Česká spořitelna
ČNB
Stavy na účtech
k 11. 9. 2014
Pokladna
Státní fond rozvoje bydlení

6 751 331,- Kč
3 774 568,- Kč
681 975,- Kč
2 714 901,- Kč
132 030,- Kč
11 488,- Kč
42 057,- Kč

Vážení spoluobčané, mnohé se jistě podařilo za toto volební období, ale spousta
úkolů na nové zastupitelstvo čeká. Ať už je to konečné vyřešení projektu kanalizace
a čistírny odpadních vod, zpracování nového územního plánu obce, dokončení
rekonstrukce MŠ, oprava prodejny potravin s dalším využitím těchto prostorů, nebo
zateplení sokolovny.

Poděkování
Mateřská škola
Všem zaměstnancům mateřské školy bych chtěl poděkovat za spolupráci při konání
obecních akcí, jako byly dětské karnevaly, vystoupení u příležitosti Dne matek,
rozloučení se školou, pohádková dědina a ostatních.
SDH
Poděkovaní patří celému sboru dobrovolných hasičů Nová Dědina za reprezentaci
obce při soutěžích v požárním sportu, práci s dětmi, pořádání akcí např. Strašidelný
les, dětský den, stavění a kácení máje, živý Betlém, Mikulášská pochůzka, Masopust
a udržování dalších tradic v obci. V roce 2012 sbor uspořádal významnou oslavu
u příležitosti 110. výročí založení sboru dobrovolných hasičů v Nové Dědině.

Foto: Oslavy 110. výročí založení SDH v obci
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Zvláštní poděkování patří společnosti Elektra zastoupené panem Václavem
Stuchlíkem mladším, který věnoval obci za toto volební období 45 tis. Kč. Tyto
prostředky byly použity pro vybavení MŠ – zakoupení lehátek pro děti a hracích
prvků na zahradu školy.
Nohejbalový klub
Poděkování patří i složce, která není organizovaným spolkem. Zasloužila se
o uspořádání několika akcí jako je pomoc při dětském karnevalu, pořadatelství
Svatomartinských hodů, a také vybudování dětského mini-hřiště a to z vlastních
prostředků. Podíleli se také na několika brigádách u víceúčelového hřiště. Nesmíme
také zapomenout na spontánní dobrovolné akce při darování krve.

Foto: Budování dětského mini-hřiště
Poděkování patří všem rodičům dětí i ostatním dobrovolníkům, kteří se podíleli na
přípravě již tradičního dětského karnevalu a lampionového průvodu. Zvláště bych
chtěl poděkovat paní Jitce Poláškové, která se největší měrou zasloužila na
organizaci těchto akcí. Také Marie Gazdošová si zaslouží poděkování za dobrovolné
pořádání volnočasových aktivit pro naše nejmenší.
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Foto: Dětský karneval
Místní knihovna
Poděkování si zaslouží i místní knihovna, která se ujala organizování několika
zajímavých akci jako např. Hodina země se zaměřením na ochranu planety, čtení
v knihovně pro děti, výroba vánočních a velikonočních ozdob, pečení a zdobení
perníků.
Děkuji také všem občanům, kteří se starají o úpravu veřejných prostranství a svých
předzahrádek a pomáhají tak k zachování hezkého vzhledu naší obce.
Vyzdvihnout musím také všechny pracovníky obce, kteří nám byli doporučeni
Úřadem práce a kteří nejenom zodpovědně pracovali, ale také sami přinášeli vhodné
nápady, týkající se různých zlepšení v obci a zvládli i odborné práce, na které
bychom museli najímat specializované firmy.
Jsem přesvědčen, že po celou dobu volebního období jsme se snažili obec udržovat
čistou a upravenou, což stojí také nemalou práci a úsilí.
Vážení spoluobčané, blíží se volba nového zastupitelstva, z pohledu voliče
nejdůležitější hlasování. Přeji nám všem, abychom si zvolili zastupitele, kteří budou
mít zájem pracovat pro naši obec a aby zastupitelstvo vždy dokázalo najít shodu ve
prospěch rozvoje naší obce.
Příspěvky: Roman Polášek
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Společenská kronika
Jubilanti: červenec – září 2014
ČERVENEC
Dohnálková Libuše
Kadlčík Vítězslav

15. července
21. července

92 let
75 let

SRPEN
Gabrhelíková Olga
Dubčák Vladimír
Vavříková Marie

13. srpna
20. srpna
24. srpna

60 let
50 let
91 let

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

Příspěvky čtenářů
Jak se změnila naše mateřská škola za poslední čtyři roky!
Začalo to rekonstrukcí střechy, která již nebyla v stavu ochránit nás i vnitřní
prostory v suchu. Rekonstrukce probíhala v prázdninových měsících roku 2010, a co
čert nechtěl, začaly bouře a uvolněnou plachtou protekla spousta vody do školky.
Po vysušení stropů, podlah a následném vymalování jsme se mohli vrátit do školky.
Přestěhovali jsme si šatnu do chodby, abychom měli více místa. V následujícím roce
jsme si pořídili nové stolky a židle do herny s jídelnou. Začala se připravovat další
část rekonstrukce. Museli jsme veškeré vybavení uskladnit v bývalé uhelně
a skladišti, ale podařilo se. Rekonstrukce začala v červenci 2012. Od září jsme
fungovali v místní sokolovně. Slavnostně jsme se vrátili do úplně nové školky v říjnu.
Je opravdu jako úplně nová, vždyť po třiceti letech máme veškeré nové vybavení
a opravdu krásnou školku. Jsme rádi, že se zřizovateli - obci Nová Dědina v čele
s panem starostou podařilo získat všechny ty dotace a tento záměr uskutečnit. Teď
ještě dotáhnout do konce závěrečnou část se zateplením a budeme plně spokojeni.
Vždyť všechna tato námaha se vyplatila a nejvíce se odráží ve spokojenosti všech
dětí, které do školky chodí a ještě po další generace chodit budou. Také se jich tady
vystřídala spousta a děti, co navštěvovaly mateřskou školu v době, kdy jsem
nastoupila, mi už vodí děti své a samy vidí všechny ty změny. V posledních čtyřech
letech se počty dětí pohybovaly v rozmezí 17 až 27 dětí ve školním roce. Těším se
na další ročníky dětí, i když počty narozených dětí v posledním roce nejsou tak velké
jako v předchozích letech. Tak se snažte, ať můžeme hojně využívat naši krásnou
mateřskou školu!
Příspěvek: I. Vybíralová, ředitelka mateřské školy
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Pohled odjinud
Život nás staví stále před nějaké volby. Jedny menší, jiné důležité a některé zásadní,
které nás pak provází celý život a zásadním způsobem ho ovlivňují. Někdy si
vybereme dobře, jindy zase tak šťastnou ruku nemáme. Živě si stále pamatuji, jak
jsem stál jako malý kluk v prodejně hraček a měl si něco vybrat ke svým pátým
narozeninám. Tenkrát padla volba na velkou plastovou nákladní tatru. Kupodivu
kvalita volby nevzrůstá věkem volitele. Já si totiž tenkrát vybral skvěle. Ne tak mi to
šlo při volbě politiků a jejich stran. Položme si otázku, kdo jsou vlastně politici. Jsou
to lidé, kteří se nás snaží přesvědčit, že za naše peníze nás učiní šťastnými. Problém
je v tom, že štěstí má u každého jedince jiný rozměr. A komunální volby mají ještě
zvláštní příchuť. Volíme někoho blízkého. Souseda, kamaráda či kamarádku.
V menších obcích je to ještě markantnější než ve velkých městech. Volme toho,
o kom si myslíme, že ho dobře známe. Já se většinou v komunálních volbách mýlil.
Přesto věřím, že se to někdy musí povést a trefím se. Zlín je plný politických
rychlokvašek, kteří čekají na kořist. Nebuďme kořistí. Zvolme si tu nejlepší variantu.
Stejně si pak všechno budeme muset vybojovat. Vybojovat si to vlastní štěstí. Věřím,
že Vy si dobře zvolíte. Máte z čeho vybírat. Na stránkách Zpravodaje o volbách
polemizoval sám se sebou:
Petr Redl
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