OBECNÍ ZPRAVODAJ
Čtvrtletník obce Nová Dědina

Číslo: 3/2011

Zprávy o činnosti obecního zastupitelstva
Zasedání OZ červenec 2011
Na červencovém zasedání OZ se projednávalo zabezpečení víceúčelového hřiště,
kde se pořád setkáváme s nedodržováním provozního řádu, porušováním provozní
doby, nepořádkem, kouřením přímo na hrací ploše apod. Zastupitelstvo by chtělo
následně projednat vypracování nového provozního řádu. V době prázdnin byly
prováděny namátkové kontroly starostou obce. Bohužel se stávalo, že i když byla
brána zamčena, někteří toto hřiště navštěvovali „přes plot“ i v nočních hodinách.
Upozorňujeme proto, že za porušení provozního řádu může být uložena vymahatelná
pokuta ve výši 1.000,- Kč a více. Namátkové kontroly budou probíhat i nadále.
OZ schválilo uzavření smlouvy s firmou Atlas Consulting o využívání programového
vybavení Codexis ONLINE. Tento program umožňuje bezproblémové a rychlé
vyhledávání zákonů ČR, jejich změn, novel, platností apod. Dále umožňuje práci
s judikaturou ČR, s předpisy Evropského společenství, judikaturou Evropského
soudního dvora pro lidská práva a další související literaturou.
Tento program mohou po domluvě využívat i naši spoluobčané, kteří by potřebovali
pomoc při vyhledání písemného znění určitého zákona.
Dále byla projednána možnost podání žádosti na společnost Moravské naftové doly
o finanční příspěvek pro doplnění hracích prvků do mateřské školy. Nákup hracích
prvků se bude realizovat podle výše příspěvku této společnosti, pokud bude nějaký.
OZ schválilo rozpočtové opatření č. 3/2011 týkající se přesunu rozpočtových
prostředků aniž se změní celkový objem rozpočtu pro rok 2011. Podrobné znění je
uložena na OÚ v zápisu z jednání OZ.

Zasedání OZ srpen 2011
OZ schválilo vydání nových vnitřních směrnic, které zabezpečují chod a organizační
řád OÚ (např. účetnictví, bezpečnost práce zaměstnanců, vybavení ochrannými
prostředky atd.).
Nadále OZ po projednání schválilo podání žádosti k Pozemkovému úřadu ke
komplexní pozemkové úpravě v katastrálním území Nová Dědina. Této problematice
je věnovaný samostatný článek.
OZ odsouhlasilo vytvoření dalšího pracovního místa na veřejně prospěšné práce dle
podmínek Úřadu práce. Na toto místo poskytuje peněžní prostředky Úřad práce.
Vytvořením tohoto místa (na 4 měsíce maximálně) bude zajištěna zimní údržba do
doby ukončení poskytování tohoto příspěvku.
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OZ schválilo opravu chodníku kolem pískoviště v MŠ v hodnotě necelých 28 tis. Kč
vč. materiálu. Starý chodník byl rozebrán, byly provedeny výkopové práce, osazeny
nové obrubníky a byla položena zámkové dlažba. Na vydláždění byla použita
původní dlažba od pomníku padlých a chybějící část byla dokoupena nová.
Byla také provedena rekonstrukce podlahy knihovny a položení nové podlahové
krytiny. Prostory knihovny a MŠ byly vymalovány. Z důvodu zvýšené vlhkosti
v prostorách knihovny bylo provedeno přemístění regálů na knihy. V současné době
neustále probíhá vysoušení vlhkého zdiva v knihovně.
Bylo schváleno zaměření pozemku parcely č. 41 v katastrálním území Nová Dědina,
kde je umístěn pískovcový kříž. Tento kříž je majetkem obce, ale parcela je
soukromým pozemkem. Důvodem tohoto zaměření je vytvoření nové parcely, kterou
by obec odkoupila od současného majitele.
OZ odhlasovalo poskytnutí finančního příspěvku ve výši 2.000,- Kč na fotbalový
turnaj o putovní pohár starosty obce. Termín konání turnaje byl stanoven na
17.9.2011.
Příspěvky: Roman Polášek

Oznámení a informace
Komplexní pozemkové úpravy
V září proběhl seminář týkající se komplexních pozemkových úprav. Zde nám byla
nabídnuta možnost požádat o tyto úpravy i v našem katastru.
Jaký je význam komplexních pozemkových úprav (KPÚ) pro obce? Je to zejména
zprůhlednění vlastnických vztahů k pozemkům, dohledání dosud nezapsaného
obecního majetku, převedení pozemku pod navrženými společnými zařízeními do
vlastnictví obce - zjednodušení jejich budoucí realizace. Prvky společných zařízení
realizované pozemkovým úřadem přechází do majetku obce, dále snížení pohybu
zemědělské techniky uvnitř obce v důsledku realizace polních cest v rámci
schválených pozemkových úprav, všestranné využití polních cest např. jako
cyklotras.
Význam pozemkových úprav pro vlastníky pozemků – upřesnění vlastnictví
pozemků, možnost scelení pozemků a vytýčení v terénu, úprava tvaru pozemku,
možnost rozdělení spoluvlastnictví, zpřístupnění pozemků vytvořením sítě polních
cest, ukončení zatímního užívání cizích pozemků, uzavření nových nájemních smluv
na již zcela přesnou výměru.
Podmínkou pro provedení těchto úprav je souhlas majitelů vlastnících min. 50%
výměry zemědělských pozemků katastrálního území Nová Dědina.
Výhledově bych chtěl oslovit majitele zemědělské půdy, s dotazem, mají-li o tyto
úpravy zájem. V případě, že se vlastníci rozhodnou kladně, bude nutné zajistit další
odborné přednášky k této problematice.
Pracovníci pozemkového úřadu jsou ochotni pro naše občany provést tyto
přednášky.
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Rozpočtové určení daní
Poslanci Gazdík, Polčák a senátorka Juřenčáková svolali na den 11.8.2011 seminář
týkající se novely zákona o rozpočtovém určení daní.
Tato novela by znamenala pro malé obec zvýšení daňových příjmů. Konkrétně pro
naši obec by to znamenalo navýšení rozpočtu o cca 750 tis. Kč. Na základě tohoto
semináře vznikla iniciativa, kterou podporuje sdružení místních samospráv (SMS) a
jejíž členem je i naše obec. Z této iniciativy vzešlo setkání 140 starostů obcí
Zlínského kraje včetně naší obce.
Na tomto setkání byla podepsána petice za zvýšení rozpočtového určení daní pro
malé obce, která byla odeslána do Prahy předsedovi vlády.
Vyvrcholením této iniciativy měla být poklidná celostátní demonstrace před úřadem
vlády v Praze, která se konala 21.9.2011. Za naši obec se zúčastnil starosta.

Prosba o spolupráci
Na příštím zasedání OZ se bude rozhodovat o podání žádosti o dotační titul
z Programu rozvoje venkova na celkovou obnovu MŠ. Rozpočtové náklady na tuto
akci jsou vyčísleny na cca 7 mil. Kč bez DPH. Je to jedna z posledních šancí získat
dotaci na obnovu MŠ z tohoto dotačního titulu.
Jedním z ukazatelů bodového ohodnocení tohoto projektu bude veřejná podpora
občanů a to formou ankety nebo podepsáním souhlasného prohlášení, že naši
občané si přejí obnovu MŠ.
Cílem tohoto projektu je kompletní rekonstrukce zařízení pro MŠ, jako jsou herny,
ložnice, nové sociální zařízení, kuchyňka, šatny atd. a v horních prostorách zřízení
nové knihovny, hudebny, učebny, čajové kuchyňky, WC pro invalidy a ostatní
sociální zařízení včetně venkovního schodiště a výtahu. V těchto prostorách se
mohou setkávat maminky s dětmi, místní mládež zde může trávit volnočasové
aktivity a zázemí zde mohou nalézt i naši senioři.
V budoucnu by se dalo předpokládat, že by zde mohl být přesunut Obecní úřad.
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Dalším pozitivem obnovy MŠ je záruka vzniku částečného pracovního úvazku na
údržbu a provoz budovy.
Chtěl bych touto cestou požádat občany, aby na nejbližším zasedání veřejně
podpořili svým podpisem tuto rekonstrukci a dokázali tak, že jim záleží na této naší
historické budově a také na dalším možném společenském vyžití.
Připomínám, že když se v roce 2008 prováděla anketa týkající se místního programu
obnovy vesnice, kde byla zahrnuta i oprava MŠ, z rozdaných 200 ks anketních lístků
se zpět vrátilo 43 ks. Nejméně se do této ankety zapojili občané do 30 let, které by
měla nejvíce zajímat budoucnost naší obce.
Jelikož čekáme na stanovení přesných podmínek pro získání dotace, které vyhlašuje
Ministerstvo zemědělství, bude termín příštího zasedání OZ operativně upřesněn
místním rozhlasem a i na webových stránkách.
!!! Ještě jednou prosím občany o veřejnou podporu tohoto projektu !!!

Údržba obce
V letošním deštivém létě, které podporovalo růst trávy se naši zaměstnanci museli
zaměřit podstatně více na sečení travnatých ploch než v minulosti. Vzhledem k tomu,
že se udržují větší plochy obecní pozemků než dříve, nebylo tolik prostoru zaměřit se
na ostatní údržbové práce. Přesto se podařilo vyčistit prostor v místní části
Podkoryta, která je hojně využívána cyklisty i našimi občany. Od zarůstajících keřů
byly také vyčištěny prostory v místní části Kopánky, kde jsou obecní louky. Na
podzim plánujeme vyčištění cesty kolem lesa ke „Včelínu“. Tyto prostory budou
vyžadovat ovšem spoustu práce, kterou ztěžují občané tím, že neustále navážejí
odpady ze zahrad, klestí a zakládají komposty. Lesy ČR opakovaně poukazují na to,
že se zde nachází odpad a požadují vyčištění. Proto budeme nuceni provést
vyčištění na náklady obce (v případě dalšího zavážení odpadem může být obci
uložena pokuta za znečišťování lesa).
Žádáme občany, aby ukládali odpad do kompostérů nebo do velkokapacitního
kontejneru na biologicky rozložitelný odpad, který je ve sběrném dvoře.

Opravy komunikací
Během léta provedla obec ve spolupráci s firmou Zemstav Morava s.r.o. několik akcí
na zlepšení stavu místních komunikací:
Dokončení zatrubnění příkopu podél místní komunikace na Drahách, zpevnění
okolních ploch živičnou drtí a odkanalizování odstavné plochy před hasičským
hřištěm.
Rozšíření komunikace a oprava obrubníků v křížení cest na Drahách před bývalým
stavením Kolomazníků.
Obnova povrchu v uličce mezi Skopalovými a Brázdilovými po výkopových pracech
při realizaci vodovodní přípojky.
Oprava sjezdu z hlavní silnice směrem do Kopanin.
Oprava děr a výtluků na různých místech (Pod kopcem, podél fotbalového hřiště).
Bohužel ne všechny cesty patří obci a tak děkujeme Ředitelství silnic Zlínského kraje
za opravu zimního výtluku (bohužel pouze jednoho) na silnici Kvasice-Nová Dědina,
která byla provedena v září.
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Další akce v obci
Probíhá rekultivace skládky Lochy.
Připravuje se rekonstrukce elektrického vedení z naší obce na Tabarky - společnost
E.ON bude měnit sloupy a elektrické vedení za izolované v napěťové hladině 22kV.

Oznámení Policie ČR
Policie ČR se rozhodla provést v naší i okolních obcích dopravně bezpečnostní akci,
která bude probíhat v nejbližších týdnech a bude zaměřena na dodržování rychlosti
v obci, parkování na místních komunikacích, dodržování předpisů na silnicích
III. třídy apod.

Poděkování
Chtěl bych poděkovat SDH Nová Dědina za úspěšné reprezentování naší obce
v požárním sportu a poděkovat všem, kteří se podíleli na umístění mladých hasičů,
jež obsadili 3. místo ve Středomoravském poháru mladých hasičů v požárním sportu.
Dále pak družstvu mužů, kteří v letošním roce Podhostýnské ligy také obsadili krásné
3. místo.
Dále bych chtěl poděkovat všem za organizaci fotbalového turnaje O pohár starosty
obce a všem ostatním, kteří vytvořili příjemnou atmosféru.
Příspěvky: Roman Polášek

Datová síť v obci
V naší obci funguje od roku 2004 datová sít, provozovaná občanským sdružením
cyrilek.net. Síť je postavena na bezdrátových i kabelových technologiích a umožňuje
zájemcům - členům sdružení - digitální komunikaci a to jak mezi sebou, tak
i s celosvětovou sítí Internet. Síť se díky rychlému vývoji zejména bezdrátových
přenosových prvků neustále rozvíjí a vylepšuje. V letošním roce byl instalován nový
páteřní spoj do obce s kapacitou 180Mbps, po opravě střechy MŠ byla zvýšena
kapacita vysílače na budově MŠ a rozšířila se oblast pokrytí sítě v pásmu 5GHz.
V budoucnu je v plánu další rozvoj kabelových tras s využitím již instalovaných
chrániček a dalších prvků.
Příspěvek: Petr Krč

Kultura
Zájezd
Obec Nová Dědina pořádala v září zájezd do firmy Rudolf Jelínek, a.s. do Vizovic a
do lázeňského města Luhačovice. Bohužel, však kvůli velice nízkému počtu
přihlášených účastníků, byl tento zájezd ZRUŠEN.

Vánoční koncert
Obec Nová Dědina připravuje na předvánoční adventní čas vystoupení Ženského
pěveckého sboru z Otrokovic pod vedením p. Zimáka. Koncert se uskuteční v neděli
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dne 11. prosince 2011 od 15 hodin v místní sokolovně. Přijďte si v předvánočním
shonu poslechnout pěkné vánoční melodie. Všichni jste srdečně zváni.
Příspěvky: Jarmila Bochezová

Večerní čtení pro děti v knihovně
Počátkem prázdnin proběhlo v místní knihovně čtení pohádkových knížek pro děti.
Děti měly možnost při čtení nejen poslouchat, ale také pohádky zachytit na papíře,
což se všem velmi dařilo. Čteny byly klasické pohádky na přání, ale také ty méně
známé. Ve čtení se střídaly rodiče dětí i další dospělí, kteří pomohli s organizací
akce. Dětem i dospělých se podával čaj, káva, sušenky a zmrzlina od pana starosty.
Po setmění si děti lehly na karimatky a s baterkami poslouchaly strašidelné pohádky.
Dle příznivé reakce dětí se počítá s dalším čtením v knihovně.
Příspěvek: Zdena Bednaříková

Pozvánka na oslavy 355. výročí založení obce Nová Dědina
V letošním roce si připomínáme 355 let od novodobého založení naší obce. Při této
příležitosti obec plánuje na 8. října 2011 společenské odpoledne a večer. Myslivecké
sdružení Kvasice přislíbilo dva kusy srnčí zvěře na guláš, je plánovaná taneční
zábava s tombolou, odpoledne představení skupiny historického šermu. Další
informace budou včas zveřejněny.
Příspěvek: Roman Polášek

Společenská kronika
Jubilanti: červenec – září 2011
ČERVENEC
Hartlová Jarmila

6. července

60 let

SRPEN
Musilová Marie

5. srpna

60 let

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

Dopisy čtenářů
Pohled odjinud
Mám rád letní ráno. Sednout si na zápraží, uvařit si čaj a přečíst si noviny. Ty
seriózní. Nedívat se na obrázky, ale číst. Pravda nejsou to vždy dobré zprávy, ale
podle mě jsou noviny nezastupitelným zdrojem informací ze všech oblastí života.
A myslím si, že četbu novin nemůžou nahradit zprávy z Internetu. Přece jen držet
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v ruce novinový papír je něco úplně jiného, než zírat na monitor. Dobře si pamatuju
svého dědečka, jak čte na zahradě tehdejší „Svobodné slovo“, které tehdy
samozřejmě nebylo svobodné ani náhodou. Možná proto jsme se po revoluci vrhli na
bulvár, když sem vtrhl jako velká lavina. Ale trápí mě jiná věc. Proč se s takovou
lačností vrháme na bulvár a hltáme všechny ty sračky, polopravdy a lži, které jsou
daleko za hranicí vkusu? A na druhou stranu nám tak vadí, že nám politici a ostatní
veřejní činitelé lžou? A to nám nevadí? Jsme opravdu takoví pokrytci? Asi ano. Tak
nás semlela ta „svoboda“. Proto obdivuju ty rodiče, co vezmou do ruky obyčejnou
knihu s pohádkami, a svým dětem čtou. Pohádky, dobrodružné i romantické příběhy.
Jsou sice také vymyšlené, ale ten rozdíl je snad nebetyčný. Učí naše děti věřit
v dobro, učí je čestnosti, odvaze, hrdosti i lásce. Lásce k lidem. Bulvár ukazuje jen
povrchnost, závist a nevkus. Snad většina našich dětí, až budou samy číst a začnou
rozumět tomuto světu, nám samy vystaví účet a budou se s opovržením dívat na
bulvár v našich rukách. A to nám patří. A v té chvíli jim i odpustím, že ty zprávy
budou číst už jen z Internetu. Na stránkách „Zpravodaje“ v to doufá:
Petr Redl

Sport
Fotbalový turnaj O pohár starosty obce
V sobotu 17.9.2011 se na místním fotbalovém hřišti konal již tradiční turnaj v malé
kopané. Začátek turnaje byl stanoven na 10 hodin, do této doby se mohly
zaprezentovat týmy které chtěly usilovat o putovní pohár starosty obce. Celkem se
přihlásily 4 týmy - Novodědinští FC Balaton, FC Frodo Proud a FC-AC, dále pak
obhájce z roku 2010 a 2009 Halenkovice.
Slunná a teplá sobota přilákala nejednoho občana naší obce, který přišel buď
podpořit týmy, nebo jen třeba posedět se známými u piva a klobásy. Hráči byli
připraveni podat výkon, fanoušci naladěni k povzbuzování a tak rozhodčímu
nezbývalo než zahájit první utkání. Hrálo se 2 x 20 minut, systémem každý
s každým, celkově hráči nahráli za 3 utkání 120 minut. Nejlépe se dařilo domácímu
týmu FC Frodo Proud který nakonec celý turnaj vyhrál a zaslouženě se bude pyšnit
jmenovkou na putovním poháru. Dále byl vyhlášen nejlepší střelec turnaje, kterým se
stal Jaroslav Klimek z již zmíněného vítězného týmu a to se 3 góly.
Tým

FC
Balaton
FC
Frodo
Proud
FC-AC
Haleny

FC
Balaton

FC
Frodo
Proud

1:1
1:1
2:0
1:0

0:1
2:3

FC-AC

Haleny

body

umístění

0:2

0:1

1

4.

1:0

3:2

7

1.

0:1

3
6

3.
2.

1:0
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Složení vítězného týmu FC Frodo Proud:
Radim Štěpáník, Jaroslav Klimek, Pavel Uherec, Jan Stejskal, Michal Kouřil, Roman
Kouřil, Jan Balcárek, Tomáš Gabrhelík.
Příspěvek: Martin Láník

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,
e-mail: ptkr@seznam·cz, neprošlo jazykovou úpravou.
Uzávěrka příštího čísla bude: 20.11.2011.
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