OBECNÍ ZPRAVODAJ
Čtvrtletník obce Nová Dědina

Číslo: 2/2012

Zprávy o činnosti obecního zastupitelstva
Zasedání OZ duben 2012
Na dubnovém zasedání OZ byl schválen prodej obecního pozemku parcelní číslo
972/3 o výměře 136 m2 pro paní Jarmilu Bochezovou a to z důvodu zpřístupnění
vjezdu k domu. Cena za m2 byla 21 Kč. Veškeré náklady spojené s prodejem uhradí
kupující.
Dále se OZ rozhodlo schválit obecně závaznou vyhlášku, kterou se ruší obecně
závazná vyhláška za místní poplatek na provozování výherních hracích přístrojů.
OZ schválilo smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a souhlasu se
zřízením stavby mezi obcí Nová Dědina a JMP net s.r.o. o právu provést stavbu
plynárenského zařízení k plynofikaci obce Bělov.
OZ schválilo zhotovení malované mapy s prezentací obce Nová Dědina, ale protože
původně dohodnutá částka byla překročena bylo od této nabídky odstoupeno.
OZ schválilo prodloužení smluv o pronájmu hrobových míst a to a stejné ceny.
Na žádost občanského sdružení Diakonie Broumov schválilo OZ příspěvek 500,- Kč
na dopravu – odvoz humanitární sbírky, která je 2x ročně organizována v naší obci
právě touto společností.
OZ schválilo zakoupení velikonočních přání od Klubu stonožka – handicapované děti
– v hodnotě 680,- Kč. V případě zájmu je možno zakoupit další přání na Obecním
úřadě a tím přispět handicapovaným dětem na ozdravné pobyty.
OZ schválilo příspěvek pro TJ Nová Dědina na šachový turnaj ve výši 1.000,- Kč.
Byl schválen závěrečný účet obce za rok 2011.

Zasedání OZ květen 2012 (první zasedání)
Na žádost některých občanů obce byly pronajaty obecní pozemky v lokalitě
„Pastvistko“ za účelem pěstování ovocných stromů, rychle rostoucích dřevin a dalším
soukromým účelům. Záměrem obce není tyto pozemky prodávat, ale pouze
pronajímat což je výhodné z hlediska údržby pozemků.
OZ schválilo uzavření smlouvy o partnerství pro projekt „Operační program lidské
zdroje a zaměstnanost – monitoring a zkvalitňování komunitního plánování
sociálních služeb na Otrokovicku mezi městem Otrokovice a obci Nová Dědina“. Tato
smlouva nám garantuje veškeré dostupné sociální služby – pečovatelská služba,
poradenství, péče o handicapované děti, dluhové poradenství, nízkoprahové
zařízení, pomoc v nouzi. Veškeré informace poskytneme na Obecním úřadě.
OZ přijalo rozpočtové opatření.
OZ schválil příspěvek na pořízení nového vybavení kuchyňky v místní Sokolovně.
OZ schválilo zakoupení 20 ks tújí na rozdělení víceúčelového hřiště se sousedním
pozemkem. Majitel tohoto pozemku podmínil udělení souhlasu pro stavební povolení
osázením živého plotu.
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Zasedání OZ květen 2012 (druhé zasedání)
OZ schválilo zadání výběrového řízení zakázky malého rozsahu na stavební úpravy
Nová Dědina. Na tyto úpravy byla udělena dotace v hodnotě 960 tis. Kč
z podprogramu obnovy venkova Zlínského kraje. Podmínkou udělení dotace je
spoluúčast obce a to ve výši zhruba 1.800.000,- Kč.
Rekonstrukce se provádí z důvodu zastaralosti a nevyhovujícího stravovacího
a hygienického zařízení. OZ schválilo vyzvání 3 stavebních firem pro podání
cenových nabídek. Byly vybrány firmy Stavyma Otrokovice, Wachal Kroměříž
a Rapos Holešov. Vzhledem k tomu, že rekonstrukce musí být provedena ve velmi
krátkém čase, byly osloveny firmy, které zaručují dodržení termínů vzhledem ke
kapacitě pracovníků.
OZ schválilo členy výběrové komise pro výběrové řízení zakázky na stavební úpravy
MŠ Nová Dědina. Předsedou byl zvolen Petr Krč, místopředsedou ing. Ota Škrabal
(Spolprojekt Kroměříž) a členem Roman Polášek.

Zasedání OZ červen 2012 (první zasedání)
OZ schválilo vydání tržního řádu. Tržní řád zakazuje podomní prodej v obci.
Důvodem přijetí tohoto řádu je nárůst počtu podomních prodejců .
OZ schválilo zvýšení neinvestičních nákladů na žáka MŠ ze 180,- na 210,- Kč
měsíčně. Důvodem jsou vzrůstající náklady na energie, zvýšení DPH atd. Tato
částka nebyla zvýšena 5 let a proto OZ vyhovělo žádosti ředitelky MŠ o její zvýšení.
OZ schválilo uzavření smlouvy o zřízení a provozu sběrného místa kolektivního
systému EKOLAMP pro nakládání s odpadními osvětlovacími zařízeními.
OZ schválilo na žádost SDH příspěvek ve výši 20 tis. Kč na oslavy 110. výročí
založení SDH Nová Dědina.
OZ schválilo opravu havarijního stavu kanalizace v místní části Podkopec, kde
vlivem průtrže mračen v minulých období došlo k rozsáhlému poškození části
kanalizace. Výše investice bude stanovena dle skutečných nákladů.

Zasedání OZ červen 2012 (druhé zasedání)
OZ vybralo na základě podmínek výběrového řízení firmu Rapos s.r.o.Holešov, která
měla nejnižší nabídnutou cenu ve výši 2.864.958,- Kč včetně DPH.
OZ schválilo mandátní smlouvu na výkon činnosti technického dozoru investora pro
ing. Otu Škrabala (Spolprojekt Kroměříž) pro činnost stavebních úprav MŠ Nová
Dědina.
OZ schválilo uzavření smlouvy o dílo mezi obcí Nová Dědina a ing. Otou Škrabalem
(Spolprojekt Kroměříž). Předmětem plnění této smlouvy je vypracování zastavovací
studie a inženýrských sítí na výstavbu rodinných domků na Nová Dědině v lokalitě
Kostelík a to dle schválené územně plánovací dokumentace.

Oznámení a informace
Tržní řád
OZ se rozhodlo vydat tržní řád obce, který zakazuje podomní prodej v obci.
V současné době nemůže být zakázán prodej plynárenských a energetických
produktů, ale připravuje se novela zákona, která by zakázala i tento podomní prodej.
Veškerý prodej se může uskutečňovat v určených prodejních místech obce.
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Důvodem k vydání tržního řádu je vysoký nárůst počtu různých prodejců a také
zamezení různým podvodným obchodům.
Návrh tohoto tržní řádu byl odeslán na Krajský úřad Zlínského kraje k jeho
posouzení. Jakmile bude tento řád odsouhlasen, bude zveřejněn v plném rozsahu.

Rozpočtové určení daní
Naše obec aktivně vystupovala za zvýšení příspěvků ze státního rozpočtu –
rozpočtové určení daní. Jako člen sdružení místních samospráv se starosta obce
účastnil všech důležitých jednání o zvýšení rozpočtového určení daní.
V současné době je rozdíl mezi velkými městy a malými obcemi ve vyplácení
příspěvku na jednoho občana značný. Zatímco v Praze je příspěvek na jednoho
občana zhruba 27.500,- Kč v našich obcích je to 7.000,- Kč.
Na základě návrhu nového zákona, který je zatím v jednání by mělo dojít
k částečnému zrovnoprávnění malých obcí vzhledem k velkým městům.
V naší obci by to na základě počtu obyvatel, počtu dětí ve škole a rozloze katastru
mělo přinést cca 800 tis. Kč ročně.
Sdružení místních samospráv výrazně přispělo k urychlení a prosazení návrhu
tohoto zákona.
Starostové obcí jednali se senátory a poslanci parlamentu ČR Zlínského kraje, kteří
přislíbili podporu tomuto zákonu napříč politickým spektrem.

Knihovna
V rámci ročního vyhodnocování knihoven Zlínského kraje byla naše knihovna
zařazena do první třetiny všech knihoven na okrese Kroměříž.
Hodnocení je prováděno podle počtu výpůjček, konaných akcí a informování
veřejnosti.
V minulém roce proběhla digitalizace knihovny. Každého čtvrt roku probíhají různé
tématické akce zejména pro děti.

Poděkování
•
•
•
•
•
•

SDH za brigádu při údržbě hasičské zbrojnice;
Občanům za udržování obecních pozemků před domy a také autobusové
zastávky v Kopaninách;
Ředitelce MŠ za nácvik vystoupení dětí z MŠ při oslavě dne matek
Ředitelce MŠ za zorganizování krásné akce „pohádková dědina“, které se
účastnily nejen naše děti, ale také děti z MŠ a ZŠ Kvasice;
Pí. Bednaříkové za aktivní přístup v místní knihovně.
Firmě Elektra Nová Dědina s.r.o. (Stuchlík Václav) za poskytnutí finančního
daru 15.000,-Kč, na pořízení dětských postýlek a matrací pro potřeby MŠ.

Upozornění
SDH Nová Dědina prosí (žádá) občany, aby 14.7.2012 v době od 15:00 do 17:00 při
námětovém cvičení hasičů neparkovali na místních komunikacích v Mrlíně, Zelnicích,
Kopánkách a v Nové ulici. Dále prosí, aby zůstalo volné parkoviště před sokolovnou.
V této době bude také přerušena dodávka elektrické energie v celé obci.
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Slovo na závěr
Vážení občané, dovolte,abych vám na začátku prázdnin popřál krásné prožití
dovolených, pěkné počasí a všem dětem nádherné prázdniny bez úrazů.
Příspěvky: Roman Polášek

Sběrný dvůr
Obec Nová Dědina provozuje od roku 2010 sběrný dvůr, kde mohou občané zdarma
odkládat své odpady, tedy zejména takové, které se nevejdou či které nepatří do
popelnice. Sběrný dvůr umožňuje tříděný sběr různých druhů odpadů, díky čemuž se
z některých odpadů stávají suroviny vhodné k opětovnému využití. Aby však bylo
možné odpady recyklovat, je nutno pečlivě dodržovat pravidla jejich třídění:
Plasty – zpracovávají se drcením na granulát, který slouží k výrobě recyklovaných
plastových výrobků. Patří sem výhradně plastové předměty bez cizích látek jako jsou
např. kovy, sklo, guma, textil apod.
Sklo – zpracovává se drcením na surovinu pro opětovné přetavení. Patří sem
veškeré ryze skleněné předměty - musí jít výhradně o čisté sklo bez cizích látek jako
jsou například kovy, zbytky tmelů, plasty, folie (autoskla), keramika, zrcadla.
Pneumatiky – zpracovávají se mletím či mechanickým rozbitím za hlubokého
zmražení, produktem je ocel, pryž a zbytky textilu. Patří sem výhradně samotné
pneumatiky, bez disků, duší apod.
Stavební suť – zpracovává se drcením na kamenivo, které lze využít např. jako
podklad při budování komunikací apod. Patří sem beton, cihly, tašky apod. avšak
nepatří sem kovy (armování, kabely), lepenka, dřevo, plasty atd.
Kovy – zde patří především ocel, litina apod. Nepatří sem elektrospotřebiče které
jsou sbírány zvlášť ani plechovky se zbytky barev či chemikálií.
Biologicky rozložitelný odpad – slouží ke kompostování, patří sem tráva, listí, větve,
zbytky rostlin, kořeny, spadané ovoce apod., nepatří sem plasty, kameny atd.
Elektrozařízení – tato zařízení odebírají smluvní firmy provádějící rozebírku
a recyklaci. V našem sběrném dvoře je instalován domek pro ukládání vyřazených
elektrozařízení jakými jsou například televizory, monitory, počítače, ruční elektrické
nářadí a další drobné elektrické spotřebiče. Tato zařízení je nutno odevzdávat
kompletní.
Baterie – často obsahují těžké kovy či nebezpečné látky. K jejich sběru slouží box
umístěný na chodbě obecního úřadu. Autobaterie lze uskladnit ve vyhrazené
místnosti ve sběrném dvoře.
Papír – kartony, noviny, časopisy apod. Nepatří sem mastné či jinak znečištěné
obaly.
Nebezpečný odpad – barvy, ředidla, chemikálie a obaly znečištěné těmito látkami
odváží 2x ročně mobilní svoz nebezpečných odpadů, přechodně je lze uskladnit ve
vyhrazené místnosti.
Směsný odpad – zde patří vše co nelze roztřídit do výše uvedených kategorií. Tento
odpad končí na skládce bez dalšího využití.
Vhozením nevhodného druhu odpadu do kontejneru na tříděný odpad se
z potenciální suroviny stává směsný odpad určený k uložení na skládku. Zatímco za
tříděný odpad může obec obdržet finanční plnění, za odvoz a uložení směsného
odpadu musí obec zaplatit.
Příspěvek: Petr Krč
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Jak lze využít nefunkční zářivky?
Lidé dnes stále častěji odevzdávají vysloužilé lineární či úsporné zářivky k recyklaci.
Ale proč vlastně a jaký je jejich další osud?
Zpětným odběrem a recyklací osvětlovacích zařízení se od roku 2005 zabývá
neziskový kolektivní systém EKOLAMP. Recyklace nefunkčních zářivek má dva
velmi rozumné důvody. Tím prvním je ochrana životního prostředí před nebezpečnou
rtutí, která je v těchto výrobcích v malém množství obsažena. Při vyšších
koncentracích může tato jedovatá látka poškodit nejen životní prostředí, ale i naše
zdraví. Druhým důvodem je opětovné materiálové využití, jenž u zářivek
v současnosti dosahuje 85 - 87%. Využitím recyklovaných materiálů při další výrobě
se šetří přírodní zdroje surovin.
Obyvatelé naší obce mohou nefunkční zářivky zdarma odevzdávat ve sběrném dvoře
nebo v obchodech při nákupu nových výrobků. Ze sběrných míst je EKOLAMP sváží
do specializovaných recyklačních firem, v nichž jsou pro opětovné použití ze zářivek
získávány především kovy, plasty, sklo a rtuť. Hliník, mosaz a další kovy se mohou
znovu použít v kovovýrobě, např. pro součástky jízdních kol. Recyklované plasty jsou
dobrou surovinou pro zatravňovací dlaždice či plotové dílce a přečištěná rtuť je znovu
využívána v průmyslové výrobě. Sklo se používá jako technický materiál nebo
v některých případech i pro výrobu nových zářivek.
Prostřednictvím EKOLAMPu se ročně recyklují miliony zářivek a výbojek. Stále ale
velké množství zářivek končí v koši. Právě vy můžete pomoci tuto situaci změnit.
Více se o problematice nakládání s nefunkčními zářivkami dočtete na webu:
www.ekolamp.cz.

Kultura
Kácení máje a dětský den
Každý rok 1. června slaví celá republika Den dětí. Letos tento den vyšel na pátek
a tak jsme nachystali pro děti desítku sportovních disciplín. Mezi tradiční patřilo
skákání v pytli, hod kroužky, jízda na koloběžce nebo střelba ze vzduchovky. Letošní
novinkou byla „jízda“ na lyžích či skákání přes švihadlo, které mnohdy dnešním
dětem dělá velké problémy.
Po splnění všech úkolů si děti
opekly špekáčky na ohni,
zařádily v dalších soutěžích
a každý
dostal
balíček
sponzorovaný SDH a Obcí
Nová Dědina, firmou Elpik
a Marlin, za což jim děkujeme.
Na závěr tohoto ne příliš
slunečného, ale vydařeného
dne místní statní chlapi
a chlapci pokáceli májku, děti
posbíraly její ozdoby a mohlo se jít domů s pocitem příjemně stráveného odpoledne.
Za rok se na Vás všechny zase těšíme!
Za SDH Nová Dědina, Anna Fialová
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Rozloučení s předškoláky
Poslední červnový čtvrtek proběhlo v Mateřské škole rozloučení s našimi
předškoláky.
Tento rok odchází do školy 3 děvčata – Kateřina Polášková, Jolana Tobolová
a Nikola Kunčíková.
Děvčata na rozloučenou zazpívaly písničky, které se ve školce naučily, dostaly
dárečky ze školky a obecního úřadu, za
které byly moc rády a hned si začaly hrát na
školu. Tak doufáme, že jim to nadšení vydrží
i do dalších let.
Paní ředitelka také děvčatům předala jejich
první „knihu“ – výkresy od doby jejich
příchodu až do posledního dne ve školce
a poukázala na pokrok, který za tu dobu
udělaly.
My rodiče jsme poseděli u občerstvení, které
paní
ředitelka
s dětmi
nachystala
a zavzpomínali na dobu před třemi lety, kdy
poprvé přišly.
Paní ředitelce Vybíralové a všem učitelkám
děkuji za práci, kterou pro naše děti
vykonaly a těšíme se, až půjdeme do školky
na výtvarné odpoledne, které paní ředitelka
v průběhu roku organizuje.
Příspěvek: Jitka Polášková

Vítání prázdnin
V pátek 29.6.2012 mohly děti naší obce
přivítat prázdniny na zahradě Mateřské
školy.
Rodiče nachystali ohniště, pruty,
špekáčky a další pohoštění, z knihovny
se donesly knihy s tématikou prázdnin.
Při opékání špekáčků se některé děti
ujaly čtení prázdninového příběhu.
Nejvíc je ale stejně zajímaly průlezky
a vyklizená budova školky, kde si hrály
na strašidla a strašení, někteří si
dokonce donesly kostýmy a tak po
zahradě běhaly různí kostlivci. Ostatní děti je s pištěním hledaly nebo se nechaly
honit.
Po opečení zůstali dospělí sedět u ohně a vzpomínali na své prázdniny, jaké to
bývalo, když do obce přijeli „komedianti“, a co všechno vyváděli, když sami byli děti.
I když bylo povídání velmi příjemné, kolem půl 10 večer nás bohužel vyhnali komáři,
kteří začali nepříjemně útočit. Děti sice ještě nechtěly moc domů a už si plánovaly co
všechno o prázdninách podniknou.
Tuto akci připravila obecní knihovna ve spolupráci s Obecním úřadem.
Příspěvek: Jitka Polášková
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Jak ten čas letí !
Ještě nedávno jsme se těšili na jaro a už je tu léto, konec školního roku a prázdniny
za dveřmi. I u nás v mateřské škole byl uplynulý čas plný her, práce, akcí a zážitků.
Nejdříve nás na jaře čekala oslava Svátku matek na které děti předvedly výběr z toho
čím denně žijí.Všechny nás upoutal zpěv vystupujícího mužského sboru se kterým
jsme se při oslavě střídali.
Následoval trénink na dětskou olympiádu v Mateřské škole Karolín. Žádnou velkou
námahu nám to nedalo díky poctivé přípravě každý týden v místní sokolovně.Při
malých prostorách v mateřské škole se stávajícím počtem dvaceti dětí jsou prostory
místní sokolovny neocenitelným pomocníkem při pohybovém rozvoji dětí.
Jako každoročně jsme uspořádali společný výlet rodičů s dětmi do zoologické
zahrady.Tentokrát nám počasí nepřálo a celé dopoledne propršelo, ale i tak jsme si
užili jak prohlídku zvířat, tak proměnu vlastních dětí na zvířátka. Jak? Šikovnýma
rukama výtvarnic, které barvami na obličej měnily zájemce na tygry, zebry, kočky
i motýly.
Pak nastal dlouho očekávaný den, kdy pohádka se stane skutečností. V pátek 15.
června se opět proměnila Nová Dědina na pohádkovou a přivítala stovku dětí do
svého kouzelného světa - světa pohádek. Jak to v pohádkách bývá i tady se ozýval
smích nad popletenou čarodějnicí, pláč před čertem a výskot u vodníka či
indiánky.Soustředění při plnění úkolů Červené Karkulky, Hejkala i princezny
Pampelišky střídal údiv nad kouzelnou kravičkou a jejími mléčnými výrobky.Konec
pohádkové cesty završil nalezený poklad. Ještě zbylo trochu času na společnou hru
v zahradě mateřské školy a navazování nových kamarádských vztahů.
Čas letí a nás čeká ještě rozloučení s předškoláky a prázdniny.
Po prázdninách překvapení pro všechny děti: SPRAVENÁ ŠKOLKA ! HURÁ !!!
Příspěvek: Ivanka Vybíralová

Společenská kronika
Oslava svátku matek a beseda
s důchodci
Dne 12. května 2012 se v naší obci
uskutečnila tradiční oslava svátku
matek
spojená
s
besedou
s důchodci.
Zazpívali
členové
„Kněžpolského mužského sboru“,
dále také vystoupily děti z místní
Mateřské školy. Celá akce se
setkala s velkým úspěchem - jak ze
strany publika, tak také ze strany
účinkujících.
Příspěvek: Jarmila Bochezová
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Jubilanti: duben – červen 2012
DUBEN
Brázdilová Marie
Kovařík Vladimír

22. dubna
22. dubna

60 let
60 let

KVĚTEN
Chocholatý Leoš
Zábojníková Marie

10. května
29. května

50 let
70 let

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

Příspěvky čtenářů
Sběr vršků od PET láhví
Od dubna letošního roku procházíme v místním
obchodě kolem krabice s nápisem „Vršky od
PET láhví“. Tuto sbírku pořádalo DDM Sluníčko
Tlumačov pro tělesně postiženou Anetku
Kráčalíkovou z Velikové u Zlína. Vršky, které
přinesete dnes, jsou pro Klárku Slezákovou ze
Zlína.
Firma, která vršky vykupuje, dá rodičům 19
měsíční Klárky za 1 kilogram vršků 6,50Kč. Není
to mnoho, ale každá koruna jim pomůže
k nákupu speciálních pomůcek, bez kterých se
nemocná Klárka neobejde.
Proč bychom tedy měli vršky vyhodit spolu
s lahví, když je můžeme takto zužitkovat lépe
a efektivněji… A to pozitivní pro nás, sběrače:
zabere Vám to asi sekundu času, nestojí to ani
korunu a zůstane Vám dobrý pocit
Více informací najdete na internetových stránkách: www.naseklarinka.webnode.cz.
Za všechny již odevzdané vršky, i ty, co teprve přinesete, děkujeme.
Za Klárku a její rodiče, Anna Fialová
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Pohledy odjinud
Nedávno, a je to pro mě stále čerstvá událost, mě opustila moje věrná fenka Sára.
Statečně bojovala se zhoubným nádorem a srdnatě snášela všechny útrapy až do
posledních dnů svého života. A já v těch dnech bojoval sám se sebou kdy přijde ta
chvíle, že ji budu muset uspat navždy. Snažil jsem se v té době být stále s ní
a v hlavě mi neustále probíhala myšlenka, zda mám právo to udělat. Přece v přírodě
neexistují jiné dva druhy, které by žily v tak těsném vztahu, jako je člověk a pes. Pes
nám věří a dokonce upřednostňuje člověka před vlastním druhem. A věří nám
bezmezně a já najednou byl v situaci, kdy mám rozhodnout o jejím životě. Obrovská
odpovědnost, před kterou sem ještě nikdy nestál. Pes totiž vyměnil velkou část své
samostatnosti za lásku k člověku a ve většině problémů se spolehne na svého pána.
I v této krajní situaci na mě spoléhá. A já v těchto chvílích přemýšlím kolikrát se nám
stane, že rozhodneme o osudu někoho druhého, o jeho práci, jeho rodině nebo
zdraví. Kolikrát učiníme rozhodnutí, které někomu druhému ovlivní jeho další život,
někdy i nezvratně. Ptám se, máme na to právo? Nezasahujeme do života druhých
nezodpovědně? Asi bychom měli nad svými rozhodnutími více přemýšlet, zda po
nich nezpůsobujeme někomu ztrátu či bolest? Alespoň já, po své zkušenosti budu.
Stále totiž chodím k Sářininu hrobu a omlouvám se jí za své rozhodnutí.
Příspěvek: Petr Redl

Sport
Pozvánka – oslavy výročí 110 let SDH
Sbor dobrovolných hasičů Nová Dědina zve všechny občany k oslavám výročí
110 let od založení dobrovolného hasičského sboru v naši vesnici. Oslavy se budou
konat ve dnech 13 - 14. července na sokolovně a na místním fotbalovém hřišti.
Program oslav je bohatý a na své si určitě přijdou všichni občané od těch
nejmladších až po ty nejstarší. Vyvrcholením oslav bude sobotní večer s dechovou
skupinou Hanačka a bohatou tombolou, kde první cena je Notebook v hodnotě 10
tisíc. Po celou dobu bude připraveno bohaté občerstvení.
SDH Nová Dědina prosí občany, kteří mají historické fotografie, tiskopisy či
dokumenty spojené s místním hasičským sborem, aby kontaktovali starostu SDH
pana Přikryla s možností zapůjčení těchto historických věcí na výstavu o historii
hasičů v Nové Dědině, která se bude konat dne 14. července na sokolovně.
Občané, kteří by rádi přispěli věcným darem do tomboly k výročí oslav 110 let od
založení SDH, nechť kontaktují starostu SDH pana Přikryla nebo paní Fialovou.
Děkujeme.
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Pozvánka – hasičská soutěž
Sbor dobrovolných hasičů Nová Dědina zve všechny občany na 3. ročník hasičské
soutěže zařazené do Podhostýnské hasičské ligy 2012, která se koná v sobotu
21. července od 13:30 na hasičském hřišti na Drahách. Přijďte podpořit
reprezentanty naší obce a vytvořit jim bouřlivou domácí kulisu. Letošní ročník je
velmi vyrovnaný a dramatický a určitě se bude nač dívat. Pořadatelé připravili opět
bohaté občerstvení a celou řadu kulinářských specialit.
Příspěvky: Karel Strýc

Actis Effector: (Tvořeno světlem) podivuhodné světelné obrazy v Rotundě Květné
zahrady –památce UNESCO v Kroměříži
5. června do 26. srpna 2012
V době od 5.6. do 26.8.2012 je otevřená v rotundě Květné zahrady, památce
zapsané na seznamu UNESCO, interaktivní výstava Actis effector – tvořeno světlem.
Výstava je oslavou prostoru, poctou zakladateli rotundy, biskupovi Karlu z
Lichtensteina – Kastelkornu, a to za použití elektroniky, tedy prostředky, které známe
z každodenního života. Exponáty využívají led technologie, LCD animace i
počítačem řízené pohyblivé objekty. Jde o nečekané spojení vznešenosti prostoru a
objektů s technologiemi, které denně užíváme. Výstava je vhodná pro širokou škálu
potencionálních návštěvníků od dětí až po seniory. Více na www.unesco-kromeriz.cz
MUDr. Eva Nováková předsedkyně Klubu UNESCO Kroměříž

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, Pavel Dubčák, telefon: 608 305 175, email: ptkr@seznam·cz, neprošlo jazykovou úpravou.
Uzávěrka příštího čísla bude: 20.8.2012.
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1902 – 2012
Oslavy 110. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů Nová Dědina
13. - 14. července 2012
Sokolovna v Nové Dědině
Program:
Pátek 13.7.
21:00 rocková zábava se skupinou Premier
Ke vstupence 1 pivo zdarma!!

Sobota 14.7.
10:00 Chabi Show – vystoupení klaunů pro děti
13:00 Kladení věnců k uctění památky zesnulých
14:00 Slavnostní schůze Sboru dobrovolných hasičů Nová Dědina
16:00 Námětové cvičení
17:00 Ukázka zásahu Integrovaného záchranného
systému
18:30 Taneční večer s dechovou kapelou Hanačka
Pro každého 1. pivo zdarma!!
Bohatá tombola – 1.cena Notebook

Srdečně zvou pořadatelé
Tyto oslavy sponzorují:

SDH Nová Dědina
Obec Nová Dědina
- 11 -

Sbor dobrovolných hasičů

Nová Dědina
Vás co nejsrdečněji zve na

3. Ročník soutěže v požárním útoku
zařazené do Podhostýnské hasičské ligy
v sobotu 21.7.2012 v 13:30 hodin
na hasičském hřišti v Nové Dědině
Organizační připomínky k soutěži:
•

Nástup a porada velitelů 13:15

•

Start prvního družstva 13:30

•

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 2012

•

Čas bude měřen elektronicky na sklopné terče

•

Dráha travnatá, 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 + 500 Kč
4.místo – 300 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

Případné dotazy na tel:
776048220 - Strýc Karel – Velitel SDH
606318753 - Přikryl Josef – Starosta SDH
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Těšíme se na Vaši účast

www.sdh.novadedina.cz

