OBECNÍ ZPRAVODAJ
Čtvrtletník obce Nová Dědina

Číslo: 4/2018

Vážení spoluobčané,
není to tak dlouho, kdy jsme přivítali nový rok 2018 a dnes se již nacházíme na jeho
konci. Přichází doba vánoční. Období, kdy se mnozí z nás alespoň na chvíli zastaví a
začnou bilancovat uplynulý rok. Pro někoho to byl rok radostný a úspěšný, pro jiného
už tolik ne. Všechny nás však spojuje očekávání a naděje do roku nového. Přejeme
Vám, abyste si tato očekávání a naděje nenechali nikým a ničím vzít.

Poklidné prožití vánočních svátků,
a do nového roku 2019
především pevné zdraví, štěstí, lásku,
a hodně spokojenosti v osobním a rodinném životě,
Vám všem přeje
zastupitelstvo obce Nová Dědina
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Zprávy o činnosti obecního zastupitelstva
Zasedání listopad 2018
Ihned po ustavujícím zasedání začalo obecní zastupitelstvo v novém složení
pracovat. Na programu zasedání byl návrh rozpočtu pro rok 2019, který byl navržen
jako vyrovnaný. Příjmy byly navrženy ve výši 5.308.000, Kč a tato částka je i na
straně výdajů. Dále byla stanovena inventarizační komise k provedení inventury
obecního majetku a výše odměn neuvolněných členů zastupitelstva s rozdělením
činností, které si zastupitelé určili.
OZ také schválilo smlouvu na věcné břemeno o zřízení přípojky nízkého napětí a
také schválilo zakoupení nové sekačky na trávu i s čistícím kartáčem na odmetání
sněhu v hodnotě cca 300.000,-Kč.
OZ schválilo podání žádosti o dotaci pro SDH na prostředky požární ochrany
(čerpadlo, zásahové obleky, oprava a úprava stříkaček) s finančním plněním obce.
V diskuzi se řešila podoba dotazníku pro nový strategický a rozvojový plán obce na
léta 2019-2026. Na základě vyhodnocení vyplněných dotazníků od občanů naší obce
bude zpracován nový rozvojový dokument, který je důležitou a nezbytnou přílohou
pro žádosti o dotace, z jakýchkoliv dotačních titulů.
Zasedání prosinec 2018
Na prosincovém zasedání byl schválen rozpočet na rok 2019, dále střednědobý
výhled rozpočtu na roky 2020-2021 a poslední rozpočtové opatření v tomto roce.
OZ dále schválilo darovací smlouvu o převodu parcely 64/2 (fotbalové hřiště), od TJ
Sokol Nová Dědina pro obec. V současné době probíhá příprava projektu dětského
hřiště a podmínkou pro získání dotace je, aby byl tento pozemek ve vlastnictví obce.
OZ dále rozhodlo o zvýšení poplatku za odvádění odpadních vod na 200,-Kč na
osobu a rok a pro objekty individuální rekreace (chalupáři), 200,- Kč za objekt.
Ministerstvo zemědělství nabádá obce, aby se ze zákona o vodovodech a kanalizací
pokryly náklady, odpisy a rezervy na opravy kanalizací, jinak hrozí obcím pokuta
minimálně 50.000,-Kč. Množství odpadních vod vychází ze zákona o vodovodech a
kanalizacích a jeho příloh, kde je uvedeno výpočtové množství odpadních vod 35 až
40 m3/rok/osoba. Akceptovatelná cena MZE a MŽP je cena místně obvyklá, tj. cena
stanovená největší komerční společností v místě (VAK Kroměříž) a to je cca 35,- až
40,- Kč/m3. Od zavedení poplatku v roce 2010 za odvádění odpadních vod se tato
sazba neměnila a činí v naší obci 1,43 za m3. I po zvýšení poplatku je tato cena
pořád relativně nízká 5,71 Kč za m3, přitom jenom v letošním roce měla obec vydání
za odvádění odpadních vod 51.000,-Kč a na poplatcích vybrala 20.000,-Kč, a to
nepočítáme náklady na projektovou dokumentaci ke stavebnímu povolení, které
činily v tomto roce 270.000,-Kč. Je třeba také zdůraznit, že naše obec má jedny
z nejnižších poplatků za psy (50,-Kč za psa a 70,-Kč za každého dalšího), a taky, že
jenom v letošním roce zaplatila obec za likvidaci a odvoz odpadů 350.000,-Kč, přitom
na poplatcích vybrala 221.164,-Kč. To znamená, že doplatek obce ještě
v neuzavřeném roce je téměř 130.000,-Kč. A to nepočítáme další náklady jako je
odvoz bioodpadu obecním autem do Kvasic a samozřejmě mzdové náklady či režijní
náklady na provoz sběrného dvora.
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ROZPOČET OBCE NOVÁ DĚDINA 2019
(v tis. Kč)

1
2
3
4

Příjmy
Daňové příjmy
Nedaňové příjmy
Kapitálové příjmy
Dotace

Plán
5 067,00
161,00
0
80,00

Celkem

5 308,00

Výdaje

Plán

Oddíl
22
23
31
33
34
36
37
39
43
52
55
61
63
64

Provozní výdaje:
Doprava
Odpadní vody a kanalizace
Vzdělávání
Kultura, církve, sdělovací prostředky
Tělovýchova a zájmová činnost
Bydlení, komunální služby a územní
rozvoj
Ochrana životního prostředí
Neinvestiční transfery spolkům
Sociální služby
Ochrana obyvatelstva – úkoly CO
Požární ochrana
Státní správa a územní samospráva
Finanční operace
Ostatní činnosti
Celkem

85,00
343,00
395,00
221,50
69,30
1 854,20
498,50
6,00
5,00
5,00
83,00
1693,00
44,00
5,50
5308,00

Pozvánka
Zveme všechny spoluobčany, tak jako v loňském roce na tentokrát „Předsilvestrovský výšlap na Budačinu“, který se uskuteční v neděli 30. 12. a bude zakončen posezením se zabíjačkovými hody ve sklepě sokolovny. Akci pořádá ve spolupráci s obecním úřadem TJ Nová Dědina, nohejbalový klub. Další informace budou
zveřejněny obecním rozhlasem a na webových stránkách obce.
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Vysvěcení kříže
V neděli 4. 11. se uskutečnilo slavnostní vysvěcení sukovitého kříže, který prošel celkovou obnovou. Vysvěcení kříže proběhlo za účasti obou farářů kvasické farnosti a
za účasti restaurátora p. Vlčka z Brna, a i dalších spoluobčanů.

Roman Polášek
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Volby do zastupitelstva obce Nová Dědina
Ve dnech 5. - 6. října 2018 proběhly také v naší obci volby do obecního
zastupitelstva. Z celkového počtu 357 zapsaných voličů své obálky odevzdalo 257
z nich. Volební účast tak byla v komunálních volbách tradičně velmi vysoká a činila
71,99 %. Platných hlasů pro jednotlivé kandidáty bylo celkem 1 756. Občané měli
možnost si vybrat své zastupitele na další čtyři roky celkem z 25 kandidátů.

Členové zastupitelstva 2018–2022
Jméno

Volební strana

Hlasy

Ing. Martin Láník

Pro rozvoj obce Nová Dědina

140

Roman Polášek

Dobrá volba pro Novou Dědinu

139

Mgr. Petr Skácel

Pro rozvoj obce Nová Dědina

139

Milan Kovařík ml.

Dobrá volba pro Novou Dědinu

130

Radek Dvouletý

Dobrá volba pro Novou Dědinu

121

Karel Strýc

Pro rozvoj obce Nová Dědina

104

Ing. Veronika Klimešová

PROSPERITA

71

Na ustavujícím zasedání obecního zastupitelstva dne 5. listopadu 2018 byl zvolen
starosta, místostarosta a zřízen finanční a kontrolní výbor zastupitelstva obce
v následujícím složení:
Starosta

Roman Polášek

Místostarosta

Mgr. Petr Skácel

Předseda finančního výboru

Ing. Veronika Klimešová

Předseda kontrolního výboru

Ing. Martin Láník

Člen finančního výboru

Radek Dvouletý

Člen finančního výboru

Jana Zapletalová

Člen kontrolního výboru

Karel Strýc

Člen kontrolního výboru

Milan Kovařík ml.
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Společenská kronika
Jubilanti říjen – listopad 2018
Říjen
Bohumil Daněk
Jiří Huťka
Vlastimil Švec
Marie Hapalová

Listopad
Eva Kolomazníková

Prosinec
------------Všem jubilantům přejeme pevné zdraví, hodně štěstí a životního optimismu do
dalších let.
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Vítání občánků
V neděli 7. října jsme přivítali do života naše nejmenší občánky T. Petříčka a
V. Vojtáška. Slavnostní vítání občánků se již tradičně uskutečnilo v mateřské škole
za účasti babiček, dědečků a nejbližších příbuzných. Pan starosta se ujal oficiální
části a děti pod vedením paní ředitelky MŠ doplnily program básničkami.

Petr Skácel

Zprávy z mateřské školy
Štěstí, zdraví, pokoj svatý, vinšujeme Vám…………..
Už je to tu zase. Shon, přípravy, nervy s přípravou vánočních svátků. Mají to být
svátky! Zvolněte, zastavte se, a vžijte se do té správné předvánoční atmosféry. Když
se něco nestihne? Tak ať, svět se z toho nezboří. Tu správnou vánoční náladu si
musí udělat každý sám! Jak na to?
My jsme si ji ve školce přikouzlily a dál udržujeme. Jak? Nejdříve jsme změnili naše
strašidýlka na stromě v zahradě na andělíčky. Docela jednoduchým kouzlem. Stačil
papír, nůžky a už tu byla křídla a hvězdy na čelo. Vánoční fotografování připomnělo,
jak ten čas rychle běží. Výtvarné odpoledne rodičů s dětmi pomůže i dospělým na
chvíli se pozastavit u vytváření vánočních ozdob.
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Vždyť nejen my si chceme
užívat činností zaměřených na
vánoční zvyky, ale rozdávat
pohodu a radost z Vánoc
kolem nás. Proto každého,
kdo zavítá do školky, přivítá
hned na chodbě trojice
velkých válcových postav
Mikuláše, čerta i anděla.
Postupně
sem
přibudou
i různé
ozdoby
a
naše
výrobky, kterými si budeme
krátit čas čekání na Ježíška.

Mikuláše, čerta i anděla jsme
přivítali zpěvem koled. Při
pečení perníčků se rozvoní po
celé školce ta správná
vánoční vůně. Samy si je
nazdobíme , abychom s nimi
mohli pohostit všechny rodiče,
babičky, dědečky, kteří se
přijdou podívat do školky na
besídku. Pak nás ještě čeká
Vánoční pohádka loutkového
divadla z Hodonína, pátek
poslední den ve školce a hurá
Vánoce plné dárků, pohádek
a pohody doma v rodinném
kruhu.
Chceme si užít svátky klidu a
pohody, proto zvolněme a
užijme si to!!!! Jaké si je
uděláme, takové je budeme
mít. Přejeme Vám klid,
pohodu a lásku.

Zaměstnanci a děti mateřské školy
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Akce pro nejmenší
Vyřezávání dýní a strašidelný les
Dne 27. října jsme se sešli ve sklepě naší
sokolovny abychom společně s dětmi
vyřezali halloweenské dýně. Děti byly
opravdu kreativní a na ozdobu použily i
různé větvičky, lístky, žaludy a šišky. Mohly
se inspirovat přichystanými vzory nebo si
udělat dýni podle své vlastní fantazie.
Mladším dětem s vyřezáváním pomáhali
rodiče.
I když u nás se nechodí v kostýmech
koledovat
jako v anglicky mluvících
zemích, tak se u nás vyřezávání dýní
celkem uchytilo a dětem dělá radost si je
večer před domem rozsvítit. Později, když
jsme se všichni pokochali nad našimi
výtvory, vyrazili společně k lesu, kde děti
čekala strašidelná stezka odvahy, kterou
odvážně zdolaly i ti nejmenší a na konci je
čekala sladká odměna.

Lampiónový průvod
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Zdobení mikulášských perníčků v knihovně

Radka Němečková

Sbor dobrovolných hasičů
Uzlovací soutěž mladých hasičů
Letos náš sbor pořádal již 10. ročník soutěže v uzlování pro mladé hasiče. Soutěž
proběhla v sobotu 24. listopadu na místní sokolovně. Letos soutěž byla navíc
zařazena do nově vzniklé Uzlovací ligy Zlínského kraje, která skýtá celkem 8 soutěží
a naše jako jediná reprezentuje okres Kroměříž. Výhodou soutěže zařazené do této
ligy je hlavně sjednocení podmínek na všech soutěžích. Uzluje se na stejných
stolech se stejnými stojany a k dispozici je i jednotná časomíra, která výrazně
upřesňuje časy a urychluje soutěž, jelikož si každý tým a jednotlivec startuje
a stopuje své časy sám. Naše soutěž již byla již druhá na pořadí v této lize, první
kolo se konalo v Prštném ve Zlíně. Po této soutěži jsme byli připraveni na příjezd cca
30 týmů a 200 jednotlivců. K nám ale dorazilo nakonec týmů 40 a jednotlivců
nakonec bylo 223.
Celkem zde bylo 17. družstev mladších žáků, 23, družstev starších žáků, 102
mladších jednotlivců, 105 starších jednotlivců a 16 dorostů. Výhodou ligy je i to že se
započítávají průběžné výsledky a týmů i jednotlivců a na posledním závodě na
Žlutavě, proběhne celkové vyhodnocení ligy. Nebudu zde uvádět všechny výsledky,
ty si můžete prohlédnout na internetových stránkách ligy, kde mimo jiné uvidíte
i termíny dalších soutěží a průběžné výsledky.

Uzlovací liga zlínského kraje:
http://ulzk.procomputer.cz/
Zmíním zde umístění našich dětí a týmy a děti na prvních místech. Za Novou Dědinu
jsme v soutěži ale i v lize s jedním týmem mladších a s jedním týmem starších žáků.
Za jednotlivce náš sbor reprezentovalo 5 mladších žáků, 5 starších žáků a jeden
dorostenec.
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Martin Láník

Mikuláš 2018
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Pozvánky
SDH Nová Dědina si Vás dovoluje pozvat na tradiční

ŽIVÝ BETLÉM,
který se letos bude konat nově na hasičském hřišti
vsobotu 22. prosince 2018 v17:00
Teplé nápoje zajištěny, výtěžek akce půjde na dobročinné účely, ohňostroj.

SDH Nová Dědina zve všechny členy a hosty na

VÝROČNÍ VALNOU HROMADU,
která se uskuteční v sobotu 5. ledna 2019 v 16:00
ve sklepě místní sokolovny
Na výroční valné hromadě se bude vybírat členský příspěvek pro rok 2019 ve výši 100 Kč.

SDH Nová Dědina si Vás dovoluje pozvat na tradiční

HASIČSKÝ PLES,
který se bude konat v sobotu 9. března 2019 od 19:00
vmístní sokolovně
Program:
 hudební skupina LORD ze Strážnice
 taneční vystoupení
 vystoupení místních hasičů
 bohatá tombola
Občerstvení zajištěno, ochutnávka zabíjačkových specialit a guláše, víno z Vrbic.
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OBEC NOVÁ DĚDINA SI VÁS DOVOLUJE POZVAT NA

ZDOBENÍ VÁNOČNÍHO STROMEČKU
PRO LESNÍ ZVÍŘÁTKA
TERMÍN:
ČAS:

23. 12. 2018
13:30

SRAZ:

NA FOTBALOVÉM HŘIŠTI

CÍL:

UŽÍT SI SPOLEČNĚ SE SVÝMI DĚTMI VÁNOČNÍ
PROCHÁZKU A V LESE OZDOBIT STROMEČEK
URČENÝ PRO VOLNĚ ŽIJÍCÍ ZVÍŘÁTKA

SEBOU:

VÁNOČNÍ NÁLADU A POCHUTINY PRO ZVÍŘÁTKA

ČÍM STROMEČEK OZDOBIT?
Můžete vybírat ze spousty dobrůtek. Obyvatele lesa uvítají oříšky
vlašské i lískové, žaludy, bukvice, kaštany, šišky, šípky, slunečnicová či
dýňová semínka, klidně zrní, kukuřice a podobně. Sáhnout můžete také
pro uskladněná jablka a hrušky. Ze zeleniny pak pro osvědčenou mrkev,
ale také celer a kedluben. Zajíci nepohrdnou ani košťálem od zelí či
kapusty. Z domácích zdrojů bude nejsnáze dostupné oblíbené pšeničné
a ovesné vločky, dále mák či rýže.
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Bohoslužby o Vánocích v Římskokatolické farnosti ve Kvasicích
neděle

23. prosince

7:45

Štědrý den

24. prosince

21:30

Boží hod vánoční

25. prosince

7:45

Sv. Štěpán

26. prosince

7:45

neděle

30. prosince

11:00

pondělí

31. prosince

15:00

Nový rok

1. ledna

7:45

P. Mgr. Marek Franciszek Jarosz

Bohoslužby o vánočních svátcích v Husově sboru ve Kvasicích
4. neděle adventní

23. prosince

8:00

Štědrý den

24. prosince

20:30

Boží hod vánoční

25. prosince

8:00

Sv. Štěpán

26. prosince

bohoslužby nejsou

neděle (Rodiny Páně)

30. prosince

8:00

Nový rok

1. ledna

bohoslužby nejsou

neděle (Zjevení Páně)

6. ledna

8:00
Mgr. Lubomír Pliska
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Tělovýchovná jednota
Všichni víme, že sportovní činnost vylepšuje náš zdravotní stav, zpevňuje svalstvo a
dokáže uklidňovat i nervy, pokud nejsme fanatickými fanoušky klubu, který právě
prohrál.
Dovolte mi, abych i já Vám všem popřál do nového roku hodně zdraví, štěstí, rodinné
pohody, pracovních a sportovních úspěchů, a to všechno bez nejmenšího zranění.
Dále děkuji všem, kteří se postarali o zdárný průběh sportovních, kulturních a
společenských akcí.
Petr Vavřík - senior

Pozvánka
Na šachový turnaj v bleskové hře, který se uskuteční dne 29. prosince 2018 v místní
obecní hospůdce. Začátek ve 14:00. Věk nerozhoduje, startovné pro dospělé 50 Kč.
Zveme všechny zájemce, přijďte se na nás podívat.
TJ Nová Dědina z. s.

Tříkrálová sbírka 2019
Tříkrálovou sbírku pořádá každoročně Charita České republiky. Jedná se o největší
dobrovolnickou akci u nás. Díky všem koordinátorům, koledníkům a štědrým dárcům
můžeme pomáhat nemocným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně potřebným a trpícím.
Koledování po celé České republice bude probíhat ve dnech 1. 1. – 14. 1. 2019.
Stalo se již tradicí, že i naší obcí prochází Tříkráloví koledníci. Můžete je očekávat
v sobotu 5. 1. 2018 od 9:00 do 12:00 hodin.
Marie Jochová, DiS. (koordinátorka dobrovolné charity Kvasice)

Pozvánka ze ZŠ Kvasice
Základní škola Kvasice zve všechny spoluobčany na rozloučení s kalendářním
rokem 2018 ve čtvrtek 20. 12. v 16:30 před základní školou. Součástí programu bude
ohňostroj a hudební vystoupení žáků základní školy.

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 Skácel, telefon: 608 454 798, e-mail:
petrskacel@centrum.cz, neprošlo jazykovou úpravou.
Uzávěrka příštího čísla bude: 28. 2. 2019.
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