OBECNÍ ZPRAVODAJ
Čtvrtletník obce Nová Dědina

Číslo: 3/2012

Zprávy o činnosti obecního zastupitelstva
V červnu proběhla dvě zasedání OZ, proto se zastupitelé dohodli, že pokud nebude
nic důležitého, bude další zasedání svoláno na září.

Zasedání OZ září 2012
Po prázdninách se zastupitelé sešli 3.9.2012 na řádném zasedání OZ.
Hlavním bodem bylo projednání rekonstrukce Mateřské školy. Po přiznání dotace ve
výši 969 tis. Kč ze Zlínského kraje začaly v červenci tohoto roku stavební úpravy
budovy MŠ. Důvodem byl nevyhovující stav sociálního a hygienické zázemí a také
rozšíření kapacity provozu MŠ. Výběrové řízení na stavební práce vyhrála firma
RAPOS Holešov. Termín ukončení rekonstrukce je plánován na konec září, poté
bude nutno provést částečnou kolaudaci rekonstruovaných prostor. V budově MŠ se
nacházela také knihovna, která však nebyla součástí dotace, a proto se OZ rozhodlo,
že bude knihovna přemístěna do budovy Obecního úřadu. Po uvolnění prostor
knihovny bude celé přízemí budovy sloužit potřebám MŠ, což umožní navýšení
kapacity mateřské školy na 25 dětí.
OZ schválilo rozpočtové opatření č. 3, které se týká změn v rozpočtu bez navýšení
financí.
OZ schválilo nákup ozvučovací techniky pro využití v místní Sokolovně a při
ostatních kulturních a sportovních akcích.
OZ potvrdilo funkci ředitelky MŠ, kterou zůstává paní Ivanka Vybíralová.

Oznámení a informace
Kontejner Podkopec
Na žádost většiny občanů této části obce bylo dohodnuto, že stávající velkokapacitní
kontejner byl vyměněn za popelnici o objemu 1100l, která je dostačující pro počet
obyvatel této části. Důvodem výměny byly stížnosti obyvatel na nepříjemný zápach
zejména v letních měsících. Pro novou popelnici byla vybudovaná odstavná plocha
a bude zde umístěn i kontejner s posypovým materiálem. Popelnice bude vyvážena
firmou BIOPAS s ostatním svozem domovního odpadu jednou za 14 dní. V případě
omezené sjízdnosti místní komunikace v zimních měsících vyveze popelnici k hlavní
cestě p. Stuchlík, který zajišťuje zimní údržbu místních komunikací. Pokud se tento
způsob neosvědčí, je možné přistavit po dobu zimního období velkokapacitní
kontejner a popelnici odhlásit ze svozu.

Tržní řád
V minulém vydání Obecního zpravodaje byla zveřejněna informace o vydání tržního
řádu obce, který omezuje podomní prodej v obci. Tento tržní řád byl schválen
Krajským úřadem Zlínského kraje a nabyl platnosti. Žádáme proto naše občany, aby
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v případě porušení tržního řádu, tzn. v případě podomního prodeje, sami
upozorňovali prodejce, že v naší obci je tento prodej zakázán. Dále mohou také
upozornit na porušení tržního řádu obecní úřad. Úplné znění tržního řádu bylo
zveřejněno dne 8.8.2012 na úřední desce obce, tržní řád je také zveřejněn na
vývěsce u obecního úřadu.

Inženýrské sítě v lokalitě Kostelík
Na základě schváleného územního plánu a dřívějšího rozhodnutí OZ byla
vypracována zastavovací studie týkající se vybudování inženýrských sítí v lokalitě
Kostelík pro případnou výstavbu. Nyní čekáme na cenovou nabídku na vypracování
projektu pro územní rozhodnutí. Po vyhodnocení nejlepší ceny se bude OZ zabývat
zájmem a případným prodejem pozemků v této lokalitě.

Dotace pro místní hřbitov
V prvním vydání letošního Obecního zpravodaje jsme informovali o podání žádosti
o dotaci z Programu rozvoje venkova na obnovu místního hřbitova včetně budovy
márnice a mramorového kříže. Tato dotace byla schválena a to ve výši 2.714.000,Kč. Celková výše nákladů na projekt je stanovena na 3.744.000,- Kč. Podíl obce na
dofinancování této investice by byl zhruba 1.030.000,- Kč. Dle informací Státního
zemědělského intervenčního fondu, který tuto dotaci poskytl, probíhá příprava návrhu
smlouvy o poskytnutí dotace. Projekt zahrnuje celkovou rekonstrukci budovy márnice
vč. výměny oken a střešní krytiny, uchycení a opravu zvonu s elektrickým pohonem,
celkovou výměnu oplocení hřbitova, vybudování přístupových cest, rozšíření
parkoviště, opravu mramorového kříže a výsadbu zeleně. OZ rozhodne na dalším
řádném zasedání, jestli tuto dotaci přijme. Dotaci a veškeré náležitosti s tím
související vypracoval starosta obce, místostarosta obce a ing. Ota Škrabal.

Změny vlastníků cest
Jak jsme vás již v Obecním zpravodaji č. 1/2012 informovali, byl uskutečněn prodej
pozemku – části lesní cesty na Žlutava, na kterém společnost Lesy ČR již dříve
vybudovala asfaltový povrch a současně nákup části pozemku - cesta do Kopanin,
na kterém již dříve vybudovala asfaltový povrch Obec Nová Dědina.
Cena za prodej pozemku činí 135.220,- Kč
Cena za nákup pozemku činí 19.865,- Kč
V dalším Obecním zpravodaji poskytnu kompletní informace týkající se přístupu na
lesní cestu a umožnění vstupu majitelům pozemků v jejím okolí.

Ochrana pokojného stavu
Poslední dobou chodí na obecní úřad občané s prosbou nebo stížností na vyřešení
sporu ohledně sousedských vztahů.
Čerpáno: Práva občanů obce, Kancelář veřejného ochránce práv
Obecní úřad do těchto sporů nemůže ani nemá pravomoc zasahovat, ale je zde
možnost zaručená občanským zákoníkem a tou je ochrana pokojného stavu. Co je to
pokojný stav? Je to situace (stav věci) trvající delší dobu, která je dotčenými osobami
nastolena ve vzájemné shodě anebo je jimi alespoň tolerována. Je přitom jedno, zda
jde o stav věcí, který je založen nějakým vymahatelným nárokem anebo vznikl
živelně (tradicí). Může se jednat např. o odběr vody ze sousedovy studny, mnohaletý
průchod přes cizí pozemek, nesprávné umístění oplocení apod.
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Co dělat při narušení pokojného stavu? Jestliže je pokojný stav svémocně narušen
(nečekané uzamčení studny, přehrazení přístupu, vytrhání sloupků oplocení apod.),
je možné úředně nařídit jeho obnovení. K tomu je třeba, aby se poškozená strana
obrátila včas na pověřený úřad (v těchto případech MěÚ Kroměříž, právní odbor) se
žádostí podanou ve smyslu § 5 občanského zákoníku. Občanskoprávními otázkami
se obecní úřad Nová Dědina v řízení o ochraně pokojného stavu nezabývá. Dle
podstaty sporu může být nápomocen při zjišťování skutkového stavu a posoudit, zda
jsou dány důvody pro ochranu pokojného stavu.
Pověřený úřad nezkoumá (není oprávněn zkoumat), zda byl pokojný stav v souladu
s právem. Tzn., že není jeho úlohou hledat právní dokumenty a snažit se z nich
dovozovat právní nároky dotčených osob. Nebo naopak vyvozovat závěry z jejich
absence. Úřad pouze chrání klid mezi znesvářenými stranami. Z důvodu, aby své
spory neřešily svépomocí. O tom, která strana „má pravdu“ se rozhoduje v jiných
řízeních – správních i soudních.
Dalším paragrafem, který chrání občanská práva je § 127 občanského zákoníku, viz
celé znění:
§ 127 odst. 1
Vlastník věci se musí zdržet všeho, čím by nad míru přiměřenou poměrům obtěžoval
jiného nebo čím by vážně ohrožoval výkon jeho práv. Proto zejména nesmí ohrozit
sousedovu stavbu nebo pozemek úpravami pozemku nebo úpravami stavby na něm
zřízené bez toho, že by učinil dostatečné opatření na upevnění stavby nebo
pozemku, nesmí nad míru přiměřenou poměrům obtěžovat sousedy hlukem,
prachem, popílkem, kouřem, plyny, parami, pachy, pevnými a tekutými odpady,
světlem, stíněním a vibracemi, nesmí nechat chovaná zvířata vnikat na sousedící
pozemek a nešetrně, popřípadě v nevhodné roční době odstraňovat ze své půdy
kořeny stromu nebo odstraňovat větve stromu přesahující na jeho pozemek.
Závěrem bych chtěl upozornit, že sebelepší zákon či rozhodnutí soudu nikdy
nevyřeší vzniklý problém, a je jenom na nás, jakým způsobem jsme schopni se
domluvit a spor vyřešit.

Vodovod Mrlín
V letošním roce došlo k zamrznutí vodovodu vlivem dlouhodobých mrazů. Po jednání
s firmou VaK Kroměříž, která provedla polohové a hloubkové zaměření vodovodního
řadu, bylo zjištěno, že hloubka uložení je nedostatečná. Do dnešního dne nebylo
zjištěno, kdo a kdy prováděl tuto stavbu, nebyla nalezená žádná dokumentace ani
kolaudační rozhodnutí pro tuto stavbu. Požádal jsem MěÚ Kroměříž odbor životního
prostředí, dále odbor dopravy a Okresní archiv v Kroměříži a stavební úřad Kvasice,
jestli by bylo možno poskytnout veškerou dokumentaci. Dle vyjádření firmy VaK
Kroměříž, je chyba na straně naší obce a to v provedení stavby místní komunikace
(odebráním terénu). Dle posledních informací bohužel nejsou ani k této stavbě
k dispozici žádné dokumenty na stavebním úřadě v Kvasicích ani v Okresním archivu
v Kroměříži. Bylo tedy vyvoláno další řízení s firmou Vak Kroměříž. O dalším postupu
budu občany informovat v Obecním zpravodaji.

Sběrný dvůr – PET lahve
Upozorňujeme občany, kteří mají větší množství PET lahví, že mají možnost tyto
lahve odevzdávat do sběrného dvora.
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Posezení pro matky s dětmi
Obecní úřad zjišťuje zájem maminek o volnočasové aktivity – hraní, čtení pohádek
pro děti, společenské hry, možnost prodeje teplých a studených nápojů a drobných
cukrovinek. Akce by probíhala v zasedací místnosti OU 2x až 3x týdně dle zájmu.
Tyto aktivity by měla zájem provozovat Monika Navrátilová, Nová Dědina 84. Zájemci
se mohou hlásit na obecním úřadě.

Poděkování
- SDH Nová Dědina a to všem věkovým kategoriím, které úspěšně reprezentovaly
naši obec při soutěžích v požárním sportu;
- SDH Nová Dědina za přípravu a organizování fotbalového turnaje o pohár starosty
obce;
- Nohejbalistům, kteří provedli brigádně nástavbu oplocení na víceúčelovém hřišti.
Příspěvky: Roman Polášek

Kultura
Plánované akce (bližší informace budou upřesněny):
28.9.2012 - Drakiáda
12.10.2012 - Rocková zábava Street 69

Oslavy 110. výročí založení SDH Nová Dědina
V květnu roku 1902 vznikl Sbor dobrovolných hasičů v tehdejší Nové Vsi u Kvasic.
Ve dnech 13. a 14. července 2012 jsme si tak mohli připomenout 110. výročí
založení SDH Nová Dědina. Oslavy začaly páteční rockovou zábavou se skupinou
Premier. Organizátoři se odhodlávali po mnoha letech uskutečnit zábavu pod širým
nebem na jejich nově vzniklém sportovním areálu, podmínky a náklady na provoz to
ale neumožnily, a tak opět posloužila tamní sokolovna. Sobota začala programem
pro děti s bratry Chabičovskými. Děti řádily v soutěžích, v tanci, na návštěvu zavítal
Krteček, který i zapózoval pro bystrá oka fotografů. Po poledni se děti mohly svézt na
koni a dospěláci spolu s hasičskou četou uctili památku zesnulých. Hasiči vzdali hold
i novému obyvateli Nové Dědiny, a to sv. Floriánovi, patronu všech hasičů, který do
obce přibyl jen několik dní před touto slávou. Betonovou sochu sv. Floriána
o velikosti téměř dva metry vyrobil pan Vitásek z Halenkovic a zásluhou p. Vratislava
Poláška teď sídlí vedle hasičské zbrojnice. Následovala slavnostní schůze sboru
dobrovolných hasičů, na kterou neodmítli pozvání zástupci sborů okrsku Kvasice,
Okresního sdružení hasičů Kroměříž a Hasičského záchranného sboru Zlínského
kraje. V několika okamžicích byla shrnuta historie sboru, počátky dnešní éry hasičů
v Nové Dědině a také sportovního družstva, které dnes patří mezi nejúspěšnější
týmy v blízkém okolí. A pomalu začínala ta záživnější část soboty…. Hasičské sbory
okrsku Kvasice si při námětovém cvičení trénovaly dálkovou dopravu vody
k hořícímu objektu, který však v tomto případě naštěstí hořel regulovaně. Deštivé
odpoledne trávili lidé prohlídkou výstavy dokumentů a fotografií z dob minulých
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a soukromou sbírkou historických hasičských přileb, dokumentů a dalších hasičských
starožitností p. Truhláře z Břestu. Pro děti pořadatelé připravili překvapení v podobě
malování na obličeje. Paní vizážistka měla co dělat, aby vůbec večer mohla odjet
domů… Ještě než se všichni rozutekli, přijeli profesionální hasiči z Kroměříže ukázat
zásah při fingované dopravní nehodě. A mohlo se jít připravovat na dechovou kapelu
Hanačka. Ta hrála k tanci i poslechu až do ranních hodin. Dalším zpříjemněním
večera se stala tombola, která byla opravu bohatá, a musel vyhrát snad každý, kdo si
koupil alespoň několik lístků. Nutno podotknout, že tuto víkendovou akci sponzorovali
Zlínský kraj, Obec Nová Dědina a Sbor dobrovolných hasičů Nová Dědina, který by
se neobešel bez obětavé práce svých členů, také „nečlenů“, kteří často přidávají ruku
k dílu, a díky patří i jejich sponzorům.
Příspěvek: Anna Vavříková

Hasičské závody na Nové Dědině
V sobotu 21. července se na hasičské hřiště na Drahách na Nové Dědině sjely
hasičské sbory nejen z okresu Kroměříž k 7. kolu Podhostýnské hasičské ligy.
Začátek soutěže byl plánován na 13:30 a také se tak stalo. Hned jako první na start
šli domácí borci, kteří se chtěli před domácím publikem vytáhnout a vybojovat další
cenné body. Útok se jim bohužel nepovedl a s časem 25,95 sekund skončili hluboko
v poli poražených. V mužské kategorii si vítězství odvezli hasiči z Radkovy Lhoty
(okres Přerov) s časem 17,28 sekund. Druhé místo obsadili hasiči z Mladcové
s časem 17,33 sekund a třetí místo patřilo hasičům ze Zahnašovic s časem 17,81
sekund. V kategorii žen se nejlépe dařilo hasičkám ze Zahnašovic, které s časem
17,67 sekund nedaly ostatním šanci a po právu se mohly radovat z prvního místa.
Druhé skončily hasičky z Loukova a třetí hasičky ze Zdounek. Celkem bylo na Nové
Dědině k vidění 23 družstev mužů a 10 družstev žen. Celé závody proběhly bez
problémů a za to patří velký díky všem, co přidali ruku k dílu. Příští rok se na všechny
těšíme v sobotu 20. července.
Příspěvek: Karel Strýc

Podhostýnská hasičská liga 2012
Letošní Podhostýnská hasičská liga se skládala z celkem 12 bodovaných závodů.
Pro hasiče z Nové Dědiny to byla v pořadí již šestá sezóna v závodech
Podhostýnské hasičské ligy za sebou. Po předloňském triumfu v tomto seriálu
a loňském třetím místě, tak i letos vstupovali v pozici favoritů na vítězství. Loňská
sezóna ukázala, že ta letošní bude ještě kvalitnější a vyrovnanější a to se také
potvrdilo. Hasiči z Nové Dědiny obsadili konečnou pátou příčku, když ještě před
posledním závodem v Pravčicích bojovali o vítězství v celé lize. Bohužel poslední
závod se našim nevyvedl dle představ a i díky velké vyrovnanosti skončili na pátém
místě, což je v tak kvalitním obsazení také velmi pěkný výsledek. Vítězství v celém
letošním seriálu PHL obhájili hasiči ze Zahnašovic před Podhradní Lhotou
a Radkovou Lhotou. V ženské kategorii triumfoval tým hasiček z Rychlova před
Zahnašovicema a Loukovem.
Příspěvek: Karel Strýc
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Zde je přehled ze všech 12 závodů v podání Nové Dědiny:
Počenice
Ludslavice
Karolín
Rymice
Rychlov
Tučapy
Nová Dědina
Loukov
Podhradní Lhota
Nětčice
Vítonice
Pravčice
Celkově

5. Místo
2. Místo
4. Místo
Nedokončeno
8. Místo
3. Místo
17. Místo
1. Místo
Nedokončeno
9. Místo
1. Místo
17. Místo
5. Místo

Celkové Pořadí PHL 2012 muži:
1.Zahnašovice
KM
2.Podhradní Lhota
KM
3.Radkova Lhota
PR
4.Ludslavice
KM
5.Nová Dědina
KM
6.Pravčice
KM
7.Karolín
KM
8.Rychlov
KM
9.Nětčice
KM
10.Počenice
KM
11.Tučapy
KM
-.Dobrotice
KM
13.Vítonice
KM
14.Roštění
KM

čas 17,76 s
čas 17,46 s
čas 18,24 s
čas 18,31 s
čas 18,89 s
čas 25,95 s
čas 17,68 s
čas 16,99 s
čas 17,23 s
čas 27,52 s

95
90
86
84
83
82
75
47
36
30
26
26
25
19

15.Litenčice
16.Zdounky
17.Brusné
18.Morkovice
19.Rymice
20.Pravčice B
21.Karolín B
-.Bílany
23.Chropyně
-.Vrbka
-.Loukov
-.Prasklice
-.Chomýž

10 bodů
12 bodů
12 bodů
0 bodů
3 body
10 bodů
1 bod
15 bodů
0 bodů
4 body
15 bodů
1 bod
83 bodů

KM
KM
KM
KM
KM
KM
KM
KM
KM
KM
KM
KM
KM

14
8
6
5
4
3
2
2
1
1
1
1
1

Mladí hasiči - Středomoravský pohár mládeže 2012
Tímto článkem bych Vám chtěl v krátkosti shrnout úspěchy našich mladých hasičů ve
středomoravském poháru mládeže v letošním roce. Oproti minulému roku, kdy za
naši obec běhala 2 družstva, se letos pravidelně této ligy účastnilo pouze jedno
družstvo a to starších žáků. Důvodem byla věková hranice, která mladé hasiče
rozřazuje, a kterou většina mladších žáků překročila. Nakonec se do boje s vodou a
hadicemi poskládalo družstvo, jehož většina členů letos běhala středomoravský
pohár ve starší kategorii poprvé. Ale i přes velkou konkurenci ostatních zkušenějších
týmů si naši požárníci nevedli vůbec špatně. Důkazem toho jsou časy, se kterými
jsou teď schopni dokončovat své útoky, a mnohokrát nechybí moc a vysněné
pohárové umístění jim jen tak tak unikne. Letos se tedy družstvo Nové Dědiny
umístilo na celkovém 9. místě se 36 body z 16 pravidelných účastníků. Velké
poděkování patří všem mladým hasičům, kteří se na tomto výsledku podíleli a také
trenérovi Radkovi Přikrylovi, který s nimi objezdil všech 13 závodů. Věřím, že nám
pomalu vyrůstá mladé závodní družstvo, které za pár roků (možná i dřív) bude plně
konkurovat ostatním sborům jak na půdě požárního sportu, tak i v činnosti sboru.
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Na fotce zleva: Radek Přikryl, Josef Chmelař, Ondřej Přikryl, Šimon Kořínek, Marek Zlámal,
David Bartůsek, Radim Přikryl, Jakub Gazdoš (na fotce chybí: Domink Krejčíř)

Příspěvek: Martin Láník

Společenská kronika
Jubilanti: červenec – září 2012
ČERVENEC
Dvouletý Josef
Petříčková Radomíra
Dohnálková Libuše
Krčová Ludmila
Koblihová Věra
Láníková Jarmila

1. července
12. července
15. července
19. července
24. července
31. července

60 let
50 let
90 let
75 let
60 let
60 let

SRPEN
------------ZÁŘÍ
------------Všem jubilantům ze srdce přejeme mnoho šťastných a spokojených let.
Příspěvek: Jarmila Bochezová
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Příspěvky čtenářů
Pohledy odjinud
Blíží se volby. A to dvojí. Krajské a senátní. Vkrádá se otázka - koho volit? A jít
vůbec k volbám? Ta druhá otázka se odpovídá lehce - rozhodně ano! Je to jedna
z mála možností, jak něco změnit. Potíž je v tom, co a kdo se nabízí. Ti „staří“ nám
už své ukázali. Korupce, krádeže za bílého dne, předražené státní zakázky
a bezkoncepčnost. To jsou jejich výsledky. Nyní je osud země v rukou průměrných
jednotlivců, kteří většinou nemají ani morálku, ani schopnosti k rozhodování ve
prospěch země. A tak se naše pohledy upírají k novým tvářím. Je to těžké, když
příklad z nedávné minulosti nás k tomu moc neopravňuje (viz Věci veřejné). Ale
i přesto si myslím, mějme odvahu odbočit. Odbočit z cesty, kde máme boty plné
korupčního bahna a klientelistického kapitalismu, ať už zprava nebo zleva. Správnou
ruku a hlavu ve volbách Vám v prohibičních dobách na stránkách Zpravodaje přeje
Petr Redl

Sport
Nohejbalový turnaj
Koncem prázdnin uspořádal nohejbalový klub TJ Nová Dědina nohejbalový turnaj pro
neregistrované hráče. Turnaje se zúčastnilo 6 smíšených družstev. Systém hry byl
„každý s každým“ a proto
se hrálo celé odpoledne.
i
poražení
Vítězové
dostali ceny od sponzora
Waller Invest Otrokovice
(Rostislav Galatík). Celý
turnaj
provázela
příjemná
atmosféra,
která byla zakončena
přátelským
posezením
u grilované
klobásy.
Veškeré náklady byly
hrazeny z pravidelných
příspěvků
všech
účastníků.
Příspěvek: Leoš Chocholatý
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