OBECNÍ ZPRAVODAJ
Čtvrtletník obce Nová Dědina

Číslo: 2/2016

Příjemné prožití prázdnin
a krásné sluníčkové léto
Vám přeje
zastupitelstvo obce Nová Dědina

Úvod
Vážení spoluobčané,
přiblížily se nám letní měsíce a s nimi spojená doba dovolených a školních prázdnin.
Proto Vám všem přeji krásné léto, klidnou dovolenou a pěkné prázdniny. Dříve než si
začneme užívat léta, přinášíme Vám další číslo Obecního zpravodaje, kde se můžete
dočíst nejenom o činnosti obecního zastupitelstva, ale vůbec o událostech v naší
obci i v okolí.

Zprávy o činnosti obecního zastupitelstva
Zasedání OZ duben 2016
Na dubnovém zasedání byli všichni přítomní seznámeni se zastavovací studií
rodinných domů v lokalitě Kostelík, vypracovanou projektantem ing. Srněnským. Ke
studii se vyjadřovali případní zájemci o stavbu domů a zastupitelé, abychom našli
nejvhodnější variantu umístění domů i příjezdovou komunikaci. Projektant všechny
vznesené požadavky zapracuje do studie a na dalším zasedání vyberou zastupitelé
řešení.
OZ také schválilo vyřazení nepotřebného počítače účetní obce, protože z důvodu
vedení účetnictví a bankovnictví, již tento počítač se zastaralým operačním
systémem nesplňoval podmínky zabezpečení nových programů. Pro potřeby účetní
obce jsme zakoupili počítač nový.
Jak jsme již dříve informovali o nových nájemních smlouvách na hrobová místa,
zjistili jsme, že došlo k chybnému výpočtu ceny služeb s nájmem spojených (služby
s nájmem spojené musí být rozpočítány na metry čtvereční, nikoliv paušální
částkou), proto OZ schválilo návrh nové smlouvy o nájmu hrobových míst. Nájemné
je tedy stanoveno následovně:
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Nájemné dvojhrob – 4,73Kč/m2 x 5,5 m2 x 15 let = 390,-Kč, služby s nájmem spojené
– 8,-Kč/m2 x 5,5 m2 x 15 let = 660,-Kč, celkem dvojhrob na 15 let =1050,-Kč.
Nájemné jednohrob – 4,73/m2 x 2,5m2 x 15 let = 177,-Kč, služby s nájmem spojené –
8,-Kč/m2 x 2,5 m2 x 15 let = 300,-Kč, celkem jednohrob na 15 let = 477,-Kč.
Urnový sklípek – 4,73m2 x 1,2m2 x 15 let = 84,-Kč, služby s nájmem spojené –
8,-Kč/m2 x 1,2m2 x 15 let = 144,-Kč, celkem urnový sklípek na 15 let = 228,-Kč.
Z důvodu probíhajících pozemkových úprav v katastrálním území Kvasice, dostala
naše obec předběžný návrh na posun hranice katastrálního území – zahrnutí skládky
Lochy do k. ú. Kvasice. Obec Kvasice vlastní celou bývalou skládku Lochy, ale část
pozemku je v našem k. ú., proto OZ schválilo zahrnutí části tohoto území do k. ú.
Kvasice.

Zasedání OZ květen 2016
V květnovém zasedání vzalo OZ na vědomí zprávu o výsledku přezkoumání
hospodaření a schválilo závěrečný účet obce Nová Dědina za účetní období 2015
a to bez výhrad.
Dalším bodem bylo schválení záměru prodeje obecních pozemků a záměr pronájmu
pozemků. Ačkoliv jsme již dříve informovali, že obec nemá zájem prodávat obecní
pozemky, pokud by tedy nebyla prodejní cena pro obec zajímavá. V tomto případě
jsme udělali výjimku. Důvodem je revize katastru, protože na některých obecních
pozemcích se nacházejí drobné stavby našich občanů. Tyto stavby byly již
v minulosti schváleny, ale nedošlo k vlastnímu zapsání do katastru nemovitostí.
Proto OZ schválilo záměr prodeje těchto pozemků, jinak by museli občané, kterých
se to týká, tyto stavby odstranit.
Pronájem pozemků se týká uličky mezi číslem popisným 118 a 85, o kterou se starají
majitelé sousedního pozemku.
Jak jsme již dříve informovali v Obecním zpravodaji (Obecní zpravodaj č.3/2014),
dochází v současné době k majetkoprávnímu vypořádání pozemků mezi naší obcí
a Zlínským krajem. OZ s navrhovaným vypořádáním souhlasí.
OZ se taky zabývalo žádostmi o využití obecní studny k odběru užitkové vody pro
soukromé účely. Studna se nachází mezi čísly popisnými 14 a 15. OZ prozatím
žádosti nevyhovělo, nejprve necháme posoudit stav obou obecních studní (další
u č. p. 6), odbornou firmou a teprve potom se budeme žádostí opět zabývat.
OZ po projednání neschválilo nabídku na instalaci opony v Sokolovně. Nabídková
cena ve výši 123.696,- Kč vč. DPH, se nám jeví jako příliš vysoká.
Starosta obce dále informoval přítomné o probíhajících pracích na rekonstrukci
prostor pro obecní hospůdku. Jsou vyzděny nové příčky, provedena instalace
elektrických rozvodů, vnitřní kanalizace, rozvody vody a topení. Je také zhotovena
podkladní část betonové podlahy, včetně izolace a zateplení. Nyní se bude pokládat
finální vrstva betonu a přijdou na řadu okna, omítky a sádrokartonové podhledy. Dále
se budou provádět rozvody vzduchotechniky a položení obkladů a dlažeb.
Pan Petr Vavřík st. navrhl OZ možnost převodu pozemku fotbalového hřiště z TJ
Nová Dědina z. s. na Obec Nová Dědina. Možností faktického převodu se bude
zastupitelstvo zabývat na dalších zasedáních OZ.
Z důvodu posunutí termínu dalšího zasedání na konec měsíce června, budou
informace z tohoto zasedání zveřejněny v dalším čísle zpravodaje.
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Ve spolupráci s p. Běhulou s Mysločovic, provedli zaměstnanci obce výsadbu
ovocných stromů v Podkorytech. Vysadili jsme zatím cca 40 ovocných stromů a na
podzim bychom chtěli ve výsadbě ještě pokračovat.

Oznámení a informace
Poděkování
Po dva víkendy provedli členové nohejbalového klubu i další dobrovolníci brigádu
v obecní hospůdce. Vybourali a vyvozili celou podlahu z bývalého obchodu, za co jim
patří obrovský dík, protože ušetřili nemalé finanční prostředky obci.
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Další poděkování si zaslouží místní dobrovolní hasiči, kteří odvedli v letošním roce
spousty práce na hasičském hřišti a také ušetřili obci nemalé finanční náklady.
Poděkování si také zaslouží všichni, kteří se podíleli na přípravě oslav výročí obce
a zajištění celého průběhu této významné akce.
Informace
Protože plánované oslavy založení obce se téměř kryly s termínem každoročních
oslav Dne matek spojenou s besedou s důchodci, plánujeme toto posezení
v podzimních měsících.
Příspěvky: Roman Polášek

Poděkování od společnosti ASEKOL
Dopis doručený panu starostovi obce Nová Dědina:
Vážený pane starosto,
rádi bychom Vám poděkovali za vynikající spolupráci a dlouhodobou regionální
podporu v našem společném úsilí, jímž je udržitelný rozvoj. Vaše příkladné vytrvalé
působení v oblasti ochrany životního prostředí nám umožnilo plně rozvinout potenciál
naší společnosti a díky tomu se nám podařilo získat jedno z nejvýznamnějších
ocenění v oblasti obchodu.
Prestižní ocenění European Business Awards je uznáním vynikajících výsledků
v rámci celé Evropské unie. Výherce vybírala odborná porota složená ze 132
předních evropských podnikatelů, politiků a akademiků. Cenu Ruban d’Honneur
v kategorii Environmentální a udržitelný rozvoj se nám podařilo získat v konkurenci
více než 32.000 firem z 33 zemí.
Společnost ASEKOL získala tuto cenu jako jediná česká firma a potvrdila tím svojí
pozici evropského lídra v oblasti ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje.
Svojí nejhustší sběrnou sítí pro sběr drobného elektrozařízení v přepočtu na jednoho
obyvatele je mnohým evropským zemím příkladem. Firma ASEKOL si je také
vědoma důležitosti osvěty a připravuje programy pro veřejnost a školy, kde informuje
o nutnosti třídění a recyklace elektrozařízení, která obsahují nebezpečné látky
ohrožující životní prostředí i naše zdraví. Ocenění firmy ASEKOL je tak současně
důkazem, že společnost si důležitost odborné recyklace elektrozařízení dobře
uvědomuje.
Dovolujeme si Vám tímto způsobem poděkovat za dlouhodobou spolupráci. Jako
výraz naší úcty a poděkování přijměte, prosím, Certifikát European Bussiness
Awards. Těšíme se na další společné projekty.
S úctou,
Daniel Hladilín
Regionální zástupce pro Jihomoravský a Zlínský kraj
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Kultura
Oslavy 360. výročí založení obce Nová Dědina (1656-2016)
Obec Nová Dědina si v letošním roce připomíná své 360. výročí od založení obce.
Oslavy probíhaly ve dnech 30. dubna – 1. května 2016 v místní sokolovně i na
fotbalovém hřišti.
Součástí akce byl bohatý doprovodný program. V sobotu 30. dubna oslavy započaly
kladením věnců u pomníku padlých z I. i II. světové války. Dále bylo na programu
námětové cvičení hasičů, fotbalové utkání mužů z Nové Dědiny. Večer byla na
sokolovně pořádána taneční zábava s živou hudbou. Také byl podáván zvěřinový
guláš a byla připravena velmi bohatá tombola s několika desítkami hodnotných cen.
Po oba dva dny byly vystaveny kroniky obecní i školní, a i kroniky čtenářského
spolku. Dále bylo možno shlédnout historické dokumenty i fotografie obce Nová
Dědina. V neděli pak bylo pro děti vystoupení kouzelníka. Celý nedělní program byl
doplněn o výborné grilované prasátko. Také jako každoročně tradičně byl členy SDH
postaven na fotbalovém hřišti máj.
Chtěli bychom i touto cestou poděkovat všem, kteří se na přípravě i uskutečnění celé
této akce zúčastnili. Velké poděkování patří také všem sponzorům.
Kladení věnců u pomníku
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Výstava kronik
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Námětové cvičení
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Fotbalové utkání
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Večerní zábava
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Kouzelník
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Opékání prasete

- 14 -

Stavění máje
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Jarmila Bochezová

Společenská kronika
Jubilanti: duben – červen 2016
DUBEN
Brázdil Zdeněk

19. dubna

70 let

KVĚTEN
Kytlicová Božena
Tkadlec Milan

4. května
29. května

60 let
80 let

ČERVEN
Tkadlecová Jarmila

10. června

70 let

Všem jubilantům ze srdce přejeme mnoho šťastných a spokojených let.
Jarmila Bochezová
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Příspěvky čtenářů
Kde se dočtete zajímavosti o okolí Nové Dědiny?
Pavel Zrna, Bořek Žižlavský: CHŘIBY – stopami dálnice
Autor pan Bořek Žižlavský Vám tuto knihu
přestavuje:
„Kniha pojednává o chřibské dálnici
Za poslední léta se stalo již tradicí, že členové
Expedice Chřiby přicházejí téměř každoročně
s novou regionální publikací. Tou letošní je
kniha z řady Chřibů záhadných a mytických sv.
11, nazvaná Chřiby – stopami dálnice, jejíž
autory jsou Pavel Zrna ze Zdounek a Bořek
Žižlavský z Buchlovic.
Publikace pojednává o někdejším budování
dálnice, jejíž projekční přípravy započaly za
první Československé republiky, a k samotné
realizaci stavby došlo mezi léty 1938-1941, za
tzv. druhé republiky a tzv. protektorátu. Úvodní
kapitoly provedou čtenáře po trase bývalé
dálnice a jejích dochovaných betonových
a kamenných artefaktech, začínajících u obce
Chvalnova a nenápadně končících v lesích
mezi Kostelany u Kroměříže a Novou Dědinou. Vedle dálničních staveb si autoři
všímají i souvislostí v okolní krajině a přírodních a historických zajímavostí, které
cestou nelze minout.
Následující část knihy přináší kapitoly ze samotných příprav stavby první dálniční sítě
na území naší republiky v kontextu s měnícími se koncepcemi a napojením na
dálnice a autostrády okolních států, v souvislosti s tehdejší vyostřující se politickou
situací ve střední Evropě. Poté již přichází na řadu hlavní téma publikace, a to stavba
dálničního úseku v oblasti Chřibů. Poslední kapitoly jsou věnovány jednotlivým
stavebním úsekům ve Chřibech a jejich stavbám – náspům, mostům, propustkům
atd.
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Kniha je bohatě doplněna barevnými fotografiemi, dobovými snímky ze stavby
a množstvím reprodukcí stavebních dokumentů. Všímá si archeologických nálezů,
které byly během budování nalezeny. Nechybí ani autentické vzpomínky pamětníků
a přímých účastníků stavby a citace z dobového tisku a kronik z okolních obcí.

Slavnostní představení nové publikace se uskutečnilo v sobotu 23. dubna v penzionu
na Bunči. Křtu se ujali vedle jmenovaných autorů vydavatel Jiří Jilík a přátelé
expedice, zástupkyně firmy Rudolf Jelínek, majitelky bunčského penzionu, Jarmila
Dozbabová a starostové obcí Kostelan u Kroměříže Jan Petřík a Roštína Radek
Man.
Následující
program
vyplnila
procházka, při níž se velká část
účastníků bohatě navštíveného
představení knihy seznámila přímo
v terénu s pozůstatky někdejších
stavebních prací. Na samém Bunči
měla stát velká mimoúrovňová
křižovatka s benzinovou stanicí a o
kus dál, pod Komínskými skalami,
odpočívadlo
napojené
na
uvažovanou
trasu
pro
pěší,
seznamující zájemce s působivou
přírodou této vrcholové části Chřibů.
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Účastníci procházky se prošli po dosud čitelné trase dálnice a prohlédli si dvě
rozměrné propusti v blízkosti Adamovy rokle, z nichž jednou si i prošli.
Nakonec dodejme, že novou chřibskou knihu je možné zakoupit v knihkupectvích
a informačních centrech v Uherském Hradišti, Buchlovicích, Kyjově a Kroměříži a na
dalších místech.“ (-bž-)
Více zajímavostí z okolí našeho kraje se můžete sami dočíst právě ve výše uvedené
knížce, kterážto je mj. pro vás i k zapůjčení v místní knihovně v Nové Dědině.
Jarmila Bochezová

Mateřská škola Vás informuje:
Na políčku v jetelíčku tam kde potok pramení,
dobře je nám po tělíčku zákonem jsme chráněni………
Tak tenhle popěvek se rozléhal od časného jara po mateřské škole. Když k němu
přibyly další známé melodie populárního večerníčku včelích medvídků, bylo
rozhodnuto. Letošní oslava svátku matek bude medvědí. Ale není medvěd jako
medvěd. Tak k těm čmeláčím přidáme ještě opravdové – večerníčkové. S tykadly,
nebo hnědými oušky na hlavě předvedly děti – čmelové a méďové – maminkám na
oslavě v mateřské škole básničky, písničky i tanečky inspirované večerníčkovými
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postavičkami. Nachystaly malé občerstvení a pozvaly přítomné ke společným hrám.
Příjemně strávené odpoledne bylo krásným dárkem pro všechny zúčastněné.

Nežili jsme jen přípravami na svátek maminek. Byli jsme na společném výletě s dětmi
mateřské školy Karolín. Jeli jsme na divadelní představení Rákosníčkův rybník do
Zdounek. Přivítali jsme maňáskové divadlo u nás ve školce. Indiánská pohádka nám
pomohla při proměně v indiány. Cestovali jsme dál, nejen prstem po mapě, ale
přeměnili jsme hernu v africkou savanu s jejími zvířaty. Cestovali po pravém safari
s dalekohledy na očích a poznávali jednotlivá zvířata. Jeden cestovatel se tváří v tvář
slonu dokonce rozplakal. Zvířata byla sice trochu divoká, ale hodná. Když se změnila
zpět v naše předškoláky, bylo nám líto, že je Afrika nám tak nedostupná. Snad si to
děti vynahradí nějakou návštěvou zoologické zahrady spolu s rodiči. My se také
pojedeme podívat na zvířátka, ale tentokrát domácí. Čeká nás výlet do rekreačního
dvoru Těšánky – Grunt Galatík. Společně s dětmi z MŠ Karolín máme zamluvený
autobus na výlet. Snad se počasí vydaří a my si užijeme i vyjížďky na koních.
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Ještě nás čeká spousta dalších akcí, než skončí školní rok. Chtěli bychom Vás na
jednu z nich pozvat. Pohádková zahrada v mateřské škole se uskuteční v pátek
24. června. Bude tradičně spojena s opékáním špekáčků a spoustou zábavných
úkolů pro děti i dospělé.
Potom nás čeká rozloučení s předškoláky a prááááázdniny. I když bude mateřská
škola v provozu ještě celý měsíc červenec, už se všichni moc těšíme.
Děti a zaměstnanci Mateřské školy

Hledání
Když mě přišel do e-mailové schránky dopis, že se opět blíží uzávěrka Zpravodaje,
a že bych mohl zase něco napsat, uvědomil jsem si, jak ten čas letí. A tak jsem začal
hledat námět pro toto číslo Zpravodaje (mimochodem si myslím, že by mu slušel jiný
název, než jen Zpravodaj jako třeba „Zpravodaj o hnědém uhlí“). A začal jsem hledat
témata. Po marných hodinách hledání vhodného námětu jsem zjistil, že mé hledání
je zbytečné, jako prezidentovo hledání článku od Ferdinanda Peroutky. Na rozdíl od
prezidenta jsem si tuto marnost hledání uvědomil a hlavně přiznal. Jak na tom asi
byli slavní čeští hledači pokladů Mužík a Genzer, kteří léta marně hledali štěchovický
poklad, utratili nemalé finanční prostředky a jejich ujišťování, že jsou na té správné
stopě plnili hlavní zpravodajské časy? A úspěch se nedostavil. A co teprve člověk,
který hledá svoji celoživotní lásku? Naštěstí tuto starost mám již za sebou. Nesmím
pominout ani neustále bloudící řidiče, kteří hledají tu správnou adresu, při jejímž
hledání se dostanou na místa, kde nikdy v životě nebyli a už asi ani nikdy nebudou.
Přesto při takovém hledání něčeho můžeme najít něco nebo někoho jiného, co jsme
považovali za dávno ztracené. Když si vzpomenu na dámy, co neustále prohledávají
svoji kabelku a něco v ní marně hledají, tak si uvědomuji, že v životě stále něco
hledáme. Dobré povolání, životního partnera (tady se nám to podle statistik ne vždy
dobře daří), dobré doktory, kteří budou udržovat naše chatrné zdraví. Zářným
případem je Jára Cimrman, který celý život něco hledal a vždycky byl až druhý. A co
teprve jak Mojžíš ze svým židovským národem hledal zemi, kde by mohli žít a na
několika místech, kde se zastavili jim to pořád smrdělo, tak šli dál, až našli místo kde
to bylo v pořádku. Od té doby mají Židé čistý vzduch a Arabové ropu. A co radili
praotci Čechovi jeho přátelé, co jej doprovázeli? To bych teda rád věděl.
Petr Redl

Sport
Zpráva z TJ Nová Dědina z. s.
Poměrně dlouho jsme čekali na rozpracování nového občanského zákoníku na
podmínky tělovýchovných organizací. Ze závěrů vyplynulo, že i naše TJ se musí
znovu zaregistrovat, a to u Krajského soudu v Brně.
Ve spolupráci s Okresním výborem ČUS (České unie sportu) jsme vypracovali nové
stanovy organizace, které jsme s adresou sídla spolku zaslali 7. 4. 2016 do Brna.
Usnesení Krajského soudu přišlo 14. 4. 2016 s upozorněním na doplnění tří bodů
stanov. Doplněné a opravené stanovy byly znovu odeslány 3. 5. 2016 Krajskému
soudu. Další opravy již nejsou povoleny, a tak jsem čekal, jestli budu muset celý
proces potvrzování a ověřování podpisů vykonávat znovu.
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„Usnesení Krajského soudu“
Krajský soud v Brně rozhodl vyšší soudní úřednicí Ing. Věrou Šejnohovou
u právní věci navrhovatele:
TJ Nová Dědina, Nová Dědina 32, PSČ 768 21, identifikační číslo 18189962,
o návrhu na zápis změny do spolkového rejstříku takto:
V spolkovém rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně v oddílu L, vložce číslo
1708 se vymazává:
Název – TJ Nová Dědina
Sídlo – Nová Dědina
a zapisuje se:
Název – TJ Nová Dědina z. s.
Sídlo – č. p. 12, 768 21 Nová Dědina
Účel – provozovat sport a obdobnou činnost v rámci zapojení do sportovních,
tělovýchovných a turistických aktivit, tuto činnost organizovat a vytvářet pro ni
materiální a tréninkové podmínky.
Název nejvyššího orgánu – valná hromada
Předseda – Petr Vavřík, dat.nar. 11. března 1952, č.p.32, 768 21 Nová Dědina
Den vzniku funkce: 2. dubna 2016
Den vzniku členství: 2. dubna 2016
Počet členů - 1 statutární zástupce
Způsob jednání – předseda jedná jménem TJ samostatně
Den zápisu změny - dnem nabytí právní moci
V Brně dne 10. května 2016.
„Doslovný přepis usnesení Krajského soudu“
Jsem spokojen, že se nám podařilo novou registraci uskutečnit bez vážnějších
problémů a dále bych Vás chtěl informovat o tom, že k 31. 12. 2015 bylo v TJ
evidováno 47 členů.
Dále bych chtěl upozornit na výběr členského příspěvku na rok 2016, a to děti
a důchodci 50,- Kč, dospělí 100,- Kč.
S pozdravem „Sportu zdar“
Předseda TJ – Vavřík Petr, senior

Co se děje na hasičském hřišti???
Od března téměř pravidelně každý víkend, probíhají brigády na hasičském hřišti. Jak
již bylo avizováno na výroční valné hromadě, že nás čeká náročný rok, tak tomu také
je. V měsíci březnu hasiči provedli vykopání díry na vodoměrnou šachtu, její usazení
a zahrnutí zeminou. Dále byly vykopány díry na přípojku vody a cca 50 metrů
přípojka vody k plánovaným záchodům. Byla položena trubka a vše zahrnuto.
Podařilo se nám domluvit železniční vagon, který bude sloužit jako bufet, proto bylo
potřeba vykopat a zabetonovat patky na které bude vagon posazen. V měsíci dubnu
jsme kopali základy na záchody, bylo provedeno šalování a betonáž patek a základů.
Dále jsme se pustili do rozšíření základny pro požární sport, aby splňovala všechny
potřebné parametry. Byla provedena kompletní pokládka nové dlažby. Nová
základna má rozměr 20x6 metrů a startuje se tak z pevného povrchu.
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V květnu byl dovezen a usazen vagón na betonové patky, byly zašalovány základy
na záchody a vykopána, usazena a zabetonována jímka na vyvážení odpadu ze
záchodů. V pergole byla nově rozvedena elektrika, zásuvky a světlo, pro snadnější
zapojení hudební aparatury při závodech. Podél závodní dráhy pak vysázeny nové
břízy.

V měsíci červnu se chystá betonování základové desky. V září bude provedena
hrubá stavba záchodů a zastřešení. Chystá se také výměna obložení vagónu,
výměna oken, oprava střechy a úprava interiéru. Vagón bude sloužit jako výčep na
závody a další akce, které na hřišti pořádáme. Nebudeme tak již muset složitě stavět
stany a převážet určité věci sem a tam přes celou dědinu. Do budoucna je v plánu
vybudovat před vagónem velkou zastřešenou pergolu.
Je především nutnost poděkovat všem hasičům, kteří se pravidelně účastní brigád,
sponzorům, panu Baďurovi a Pavlovi Brázdilovi, kteří nám svou technikou usnadnili
některé výkopové práce.
Klobouk dolů pak před starostou hasičů Milanem Kovaříkem, bez kterého by nebylo
letos udělané tolik práce.
Karel Strýc, velitel SDH
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SDH Nová Dědina zve všechny do

HOSPŮDKY NA HŘIŠTI
v areálu na Drahách v termínech:
PÁTEK 1. 7. od 17. hod
SOBOTA 2. 7. od 10. hod
OD 13. HOD ZÁVODY PODHOSTÝNSKÉ HASIČSKÉ LIGY
NEDĚLE 3. 7. od 14. hod
PONDĚLÍ 4. 7. od 17 hod
SPECIÁLNÍ NABÍDKA GRILOVANÝCH DOBROT
STŘEDA 6. 7. od 14 hod
Po celou dobu provozu hospůdky budou v nabídce mimo jiné dobroty z udírny
a točeno pivo Rebel 10°.

Kuželkáři
Naší dlouholeté reprezentantce v kuželkách Martině
Ančincové, se letos podařil výjimečný výkon, kdy se
po několika kvalifikačních bojích probojovala až do
velkého finálního turnaje o titul mistryň ČR.
Tento titul se jí podařilo získat a se svou
spoluhráčkou se stala mistryní České republiky
v tandemech pro rok 2016.
Zuzana Ančincová

Zprávy a pozvánky z Kvasic
Dobrovolná charita Kvasice
Dobrovolná charita Kvasice od r. 2014 využívá prostory v obecní budově na adrese
A. Dohnala č. p. 25 (u autobusového nádraží). Zde půjčujeme zdravotní
a kompenzační pomůcky - elektrické polohovací lůžko, antidekubitní matraci na
postel i podložku do vozíku, invalidní vozík, chodítko, berle, stolek k lůžku, provazový
žebřík k lůžku, sedačku do vany, schůdky do vany, toaletní židli, podložní mísu,
močovou láhev, nástavec na WC.
V měsíci březnu a dubnu jsme se zapojili do sběru oděvů, prádla a látek, kterou
pořádala Oblastní charita Kroměříž. Občané Kvasic a okolních obcí měli možnost
darované věci přinést na sociální středisko a odtud jsme věci převezli do Kroměříže.
Děkujeme všem, kdo se do sbírky zapojili. Vaše darované věci dále slouží
potřebným. Další sběr oděvů se uskuteční na podzim.
Marie Gazdošová, DiS.
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První Češka, která se prozpívala do finále
Hudební soutěž Eurovision Song Contest představuje do rozsahu i sledovanosti
největší nesportovní akci ve světě. Jednotlivé přenosy sleduje až 250 milionů diváků.
Ve Stockholmu sledovalo letošní přenos více než 50 % obyvatel. Kromě haly Cloben,
kde soutěž probíhala, byl plně obsazen i sousední fotbalový stadion s kapacitou
40 000 míst, vybavený pouze velkoplošnou obrazovkou. Mimo Austrálie se letos
vysílalo poprvé v USA a Číně.
Píseň I Stand, švédsko-irských autorů byla vybrána odbornou porotou ČT, ze 40
autorských skladeb Poté bylo třeba vybrat vhodného interpreta. Volba padla na
Gabrielu Gunčíkovou, která splňovala nejen mimořádné hlasové a osobností
požadavky náročné písně, ale má velké zkušenosti s vystupováním na velkých
pódiích především s americkou kapelou Trans Siberian Orchestra nebo v rámci
projektu Rock Meets Classic – za dva roky to bylo cca 150 koncertů v halách
s kapacitou 5 až 20 000 míst. Další devízou byly jazykové znalosti.
Gábinka velkolepou nabídku přijala, ale stanovila si určité podmínky. Na grafickém
ztvárnění písně se podílel česko-švédský tým specialistů různých profesí. Gábinku
doprovázeli do Švédska mimo zabezpečovacího týmu, PR manager a novinářka.
I Stand (zvedám se ze dna) vyhovovala naší zpěvačce nejen hudebně, ale
i obsahově. Vypráví o ženě, která prochází klikatou cestou svého života, po řadě
omylů a pádů, se odráží od samotného dna, nalézá znovu svou vnitřní sílu a stoupá
výš a výše. Je to určitá alegorie, kterou prošla i naše mladá zpěvačka. Náhlá sláva,
která ji však nikdy nestoupla do hlavy, ale i pády, závist, nečestné nabídky, které
odmítala, manipulace s výsledky, které nečekala, jí na nějakou dobu znechutily
věnovat se vysněné pěvecké dráze. Naštěstí to nebylo nadlouho, našli se přátelé,
a to nejen doma, ale i ve světě, kteří ji pomohli získat ztracené sebevědomí,
propracovat se dál a obohatit svým mimořádným darem světové publikum.
Samozřejmě že to není zadarmo, ale především díky její velké houževnosti,
důslednosti a odpovědnosti, kterou projevila i ve Stockholmu.
Bílá barva šatů (v podstatě se stává další promítací plochou) symbolizuje nevinnost
a čistotu, změna v purpurový nádech je v důsledku zranění a utrpení, bloudění
v temnu života, aby se znovu změnila v původní bílou až k návratu do kraje plné
květin, světla a krásy. Tuto atmosféru umocňuje šperk (korál) na jejím krku, který
zvětšuje svůj objem. Svázané vlasy symbolizují okovy, rozpuštěné pak svobodu.
„Na červeném koberci“ poskytla rozhovor 30 novinářům a po postupu do finále
absolvovala jeden a půl hodiny trvající tiskovou konferenci. Byla pozvána na českou
ambasádu a přijata českým velvyslancem ve Stockholmu. V rámci festivalu
vystoupila 2x ve stockholmském „Hard Rock café“.
Průměrná sledovanost v ČR byla 336 000, s tímto číslem nelze vyhrát. To, že
obdržela 25. místo, není podstatné jako skutečnost, že jako první český zástupce se
probojovala až do finále. Jde o historicky první úspěch naší republiky.
Gabriela Gunčíková má sice současné trvalé bydliště v Jankovicích, ale pochází
z Kvasic, kde prožila své dětství a první umělecké začátky.
Květa Koutňáková
Evidenční číslo: MK ČR E 17514, vydává: Obecní úřad Nová Dědina, PSČ 768 21.
Vychází čtvrtletně 150 výtisků, zdarma. Za obsah odpovídá: Roman Polášek,
starosta obce; odpovědný redaktor: Petr Krč, Jarmila Bochezová, telefon:
608 305 175, e-mail: ptkr@seznam·cz, neprošlo jazykovou úpravou.
Uzávěrka příštího čísla bude: 20. 8. 2016.
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Sbor dobrovolných hasičů

Nová Dědina
Vás co nejsrdečněji zve na
8. Ročník soutěže mladých hasičů

v požárním útoku
O pohár starosty SDH
v sobotu 25. 6. 2016 v 13:00 hodin
na hasičském hřišti v Nové Dědině
Organizační připomínky k soutěži:
Prezentace týmů: do 12:50
Nástup a porada vedoucích 13:00
Soutěžit se bude v kategoriích mladší a starší žáci
Startovné 100 Kč / družstvo
Soutěž proběhne dle směrnice HRY PLAMEN s úpravami dle StMPM
Sportovní hadice povoleny
Čas bude měřen elektronicky na sklopné terče

Ceny za umístění (mladší i starší kategorie):
1.místo- pohár + medaile + věcná cena
2.místo- pohár + medaile + věcná cena
3.místo- pohár + medaile + věcná cena

Případné dotazy na tel:
776601625 - Láník Martin
608482673 - Kovařík Milan
604139735 - Josef Chmelař
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Těšíme se na Vaši účast

www.sdh.novadedina.cz

Sbor dobrovolných hasičů

Nová Dědina
Vás co nejsrdečněji zve na
7. Ročník soutěže v požárním útoku
zařazené do Podhostýnské hasičské ligy
v sobotu 2. 7. 2016 v 13:00 hodin
na hasičském hřišti v Nové Dědině
Organizační připomínky k soutěži:
Nástup a porada velitelů 12:45
Start prvního družstva 13:00
Soutěžit se bude v kategoriích: - MUŽI 3B, ŽENY 2B
Startovné 150 Kč / družstvo
Soutěž proběhne dle pravidel požárního sportu s úpravami v rámci Podhostýnské
hasičské ligy pro rok 2016 (viz druhá strana)
Čas bude měřen elektronicky na sklopné terče
Dráha travnatá, startovní čára a prostor kolem základny - dlažba s odvodněním
Start bez použití přetlakového ventilu pouze na vlastní nebezpečí

Ceny za umístění - Muži:

Ženy:

1.místo - pohár + 1200 Kč
2.místo - pohár + 800 Kč
3.místo - pohár + 600 Kč
4.místo - 400 Kč
5.místo - 200 Kč
6.místo - 100 Kč

1.místo - pohár + 800 Kč
2.místo - pohár + 600 Kč
3.místo - pohár + 400 Kč
4.místo - 200 Kč
5.místo - 100 Kč

Případné dotazy na tel:
776048220 - Strýc Karel – Velitel SDH
608482673 - Kovařík Milan – Starosta SDH
Rezervace startovního pořadí na www.firesport.eu
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Těšíme se na Vaši účast

www.sdh.novadedina.cz

Podhostýnská hasičská liga - pravidla 2016
A - Soutěž v požárním útoku kategorie muži a ženy dle platné "Směrnice hasičských soutěží" vydané
SHČMS a těchto pravidel. V případě jejich odlišností se použijí pravidla PHL v požárním útoku:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.
19.
20.
21.
22.
23.

24.
25.
26.
27.
28.

stroj nemusí být nastartován
Požární útok bez použití přetlakového ventilu, který nemusí být ani nachystán pořadatelem.
sportovní hadice "C-42" min. šířka 65 mm; "B-65" min. šířka 100 mm, minimální délka hadice 19 m
půlspojky hadic a spojky savic a koše se nesmí vzájemně dotýkat a musí mezi nimi projít list papíru
rozdělovač s funkčními uzávěry, s ovládacími prvky bez ostrých hran
proudnice vlastní - průměr vstřikové trubice 12,4 - 13 mm, proudnice se může při stříkání dotýkat země
Soutěžící nesmí překročit čáru stříkání, čára je nedotknutelná
koš musí mít funkční klapku ovládanou z vnější strany koše a musí mít mřížku se světlostí oka max. 10x10 mm
koš musí být našroubován na savici před ponořením do vody. Pokus je platný i tehdy, spadl-li koš např. do vodního
zdroje a následně byl našroubován na savici nad hladinou vody, pokud se savice nedotkla hladiny vody savicovým
šroubením
přívodní sací vedení nemusí být sešroubováno
soutěžní tým má právo, na možnost, aby v průběhu jeho pokusu nebyla dopouštěná voda do kádě. Tuto žádost
oznámí rozhodčímu na základně, který žádost předá pořadateli. V případě oznámení a žádosti o nedopouštění vody
do kádě v průběhu útoku, neplatí případný protest, pro nedokončení útoku z důvodu nedostatku vody.
na dráze jsou přípustné pouze jednotné značky (18-ti metrové muži, 17,5 metrové ženy, měřeno od čáry stříkání)
sklopné terče s elektronickou časomírou a velký display
v případě závady časomíry a následném měření stopkami, nebudou výsledky kategorie započítány do PHL
se soutěžním družstvem může být u základny navíc pouze jeden, vestou označený vedoucí, který nesmí fyzicky
zasahovat do přípravy družstva! Pouze družstvu žen smí pomoci s umístěním stroje na základně.
čas na přípravu základny – max. 5 minut – na pokyn rozhodčího
připravenost základny osvědčí rozhodčí zvednutím praporku a soutěžící již nesmí provádět úpravy na základně bez
svolení rozhodčího. To se vyžaduje zvednutím ruky ve směru k rozhodčímu. Pokud by hrozilo zničení stroje (pád
nářadí na ovládání), smí jeden člen družstva tomuto zabránit. Oprava nářadí není možná!
základna a její okolí je ponecháno volné k tréninku, dokud rozhodčí nevyzve první soutěžní tým k přípravě na svůj
soutěžní pokus.
bylo-li družstvo po odchodu od základny již vyzváno ke startu na povel startéra „Na místa připravte se…“ je
jakékoliv překročení startovní čáry a návrat k základně bráno jako špatný start!
kategorie ženy 2 B, muži 3 B, případně 2 B dle možnosti pořadatele
soutěžní družstvo tvoří 5 – 7 závodníků
protest soutěžního družstva se uznává a je přijat jen na oficiálním protokolu, který je schválen radou PHL (ke
stažení na webu www.firesport.eu). Tento protest musí být dodán hlavnímu rozhodčímu do 10 minut od incidentu.
soutěžní družstvo si smí půjčit jednoho soutěžícího, a to pouze ve třech soutěžích z celého ročníku PHL, počet
půjčení není omezen pro týmy, které nejsou bodovány do seriálu PHL. Soutěžní družstvo zaplatí 150,- Kč za každé
půjčení (platí pro všechna soutěžní družstva). Soutěžící může v jednotlivé soutěži startovat pouze za jedno „cizí“
družstvo. Půjčený závodník, který nastupuje v půjčeném družstvu, nastupuje v dresu svého družstva.
Dresy musí být jednotné bez rozdílů délky rukávů.
na nástup před zahájením soutěže nastoupí všechna družstva v minimálním počtu 4 zástupců v jednotných dresech,
k vyhodnocení soutěže minimálně jeden zástupce družstva v dresu, jinak družstvo nezíská body do PHL
příjezd družstev žen je povinný nejpozději do ukončení posledního útoku mužů.
soutěžní družstva mimo PHL se mohou přihlásit nejpozději do zahájení posledního útoku dané kategorie
body do PHL získají za platný pokus společně družstva kroměřížského okresu a také další soutěžní družstva, po
řádně vyplněné a podepsané žádosti o zařazení do PHL aktuálního ročníku, rozdělení bodů vypadá následovně…

Umístění

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15-x

Muži

20

17

15

13

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Ženy

15

12

10

8

6

5

4

3

2

1

1

1

1

1

1

29. při rovnosti dosaženého výsledného času, o rozdělení bodů rozhoduje druhý terč.
30. průběžné výsledky budou po jednotlivých soutěžích vedeny na www.firesport.eu (v záložce Podhostýnská
hasičská liga). Tyto údaje budou oficiální. Celá pravidla PHL a další informace naleznete na www.firesport.eu
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