ČERVEN 2008

Vážení spoluobčané,
i v letošním roce Vás chci stručně informovat o dění v naší obci. Hned v úvodu použiji citát :
„K PRÁCI JSME ZROZENI, PROTO ČINNÝ ŽIVOT JE PRAVÝM ŽIVOTEM, ZAHÁLKA JE POHŘEB
ZA ŽIVA“.
Přesně tato slova vystihují práci v letošním roce.
Na začátku ledna jsme zprovoznili novou službu pro občany CZECH POINT, kterou můžete využívat po celou
pracovní dobu na úřadě.
Plesová sezona se vydařila, lidi se bavili. Děkuji všem pořadatelům – rodičům dětí z MŠ, Klubu rodičů při ZŠ,
KDU-ČSL. Pro děti byl uspořádán dětský farní karneval, který už má dlouholetou tradici. Poděkování patří všem, co
se na zajištění průběhu akce podílejí.
4.1.2008 u nás proběhla Tříkrálová sbírka. Ze všech tří obcí – Nedašov, Nedašova Lhota, Návojná – bylo
vybráno 53.318,- Kč (v roce 2007 – 51.901,-Kč)
V lednu jsme odevzdali projekt na výměnu oken a zateplení v naší ZŠ do výzvy OPŽP, prioritní osy 3 –
Udržitelné využívání zdrojů energie, oblast podpory 3.2. realizace úspor energie a využití odpadního tepla.
V únoru skončila doba veselí, která byla v sobotu zakončena fašankovým průvodem a fašankovou veselicí. A
v úterý další fašankový průvod pro členy Klubu seniorů a pochovávání basy v hostinci u Ivánků.
V tomto měsíci byla podána žádost o dotaci na akci „Stavební úpravy a udržovací práce – Hasičská zbrojnice
Nedašov“ na Zlínský kraj, do podprogramu na podporu obnovy venkova.
V měsíci březnu se připravovala žádost na OPŽP, do výzvy 3. prioritní osy 1 na akci „Nedašov, kanalizace
odpadních vod, II. etapa, 2. část“. Tato žádost byla v termínu odevzdána.
Přišla jedna dobrá zpráva od hejtmana Zlínského kraje, Libora Lukáše, že nám byla schválená dotace na
„Hasičskou zbrojnici v Nedašově“ a to ve výši 625.000,- Kč a návratná finanční výpomoc ve výši 375.000,- Kč.
Taky jsme od SFŽP dostali špatnou zprávu, že naše žádost, na dotaci - oteplení ZŠ neuspěla.
V dubnu jsme přijali 5 zaměstnanců z ÚP. Hned první týden vysázeli 5.000,- stromků v obecním lese. Dále začali
čistit další úsek v Jalovcové stráni.
V tomto měsíci jsem naši obec přihlásila do soutěže „VESNICE ROKU 2008“. Vážím si Vaší práce na
zahrádkách, v okolí domů, na obecních pozemcích, v okolí pomníků a chci Vám za to poděkovat a doufám, že to
dokáže ocenit i hodnotící komise, která k nám přijede 2.6.2008. Naši obec chci prezentovat ukázkou kulturních akcí,
zachováváním tradic, ukázat naši krásnou přírodu..
Květen – příprava dalšího projektu a žádosti o dotace do OP příhraniční spolupráce SR-ČR 2007-2013 – akce
„Využití obnovitelných zdrojů v praxi“ – týká se ZŠ.
20.5.2008 jsme prožili krásné odpoledne v KD. Zasloužilo se o to vedení ZŠ a MŠ, všichni učitelé, kteří se svými
žáky, našimi dětmi, připravily pro maminky hodnotný kulturní program – S ÚSMĚVEM JDE VŠECHNO LÍP.Poděkování patří všem, jak účinkujícím, tak všem pedagogům, kteří dokázali s dětmi dát tuto akci dohromady.
24.5.2008 byl u nás zakončen „Senátorský chodníček“ - akce senátorky Aleny Gajdůškové. Měli jsme možnost
u nás přivítat paní senátorku, poslance pana Josefa Smýkala, poslance pana Vítězslava Jandáka, náměstka hejtmana
Zlínského kraje pana Stanislava Mišáka, pana starostu z Pruského Cibíka, starosty z okolních obcí a samozřejmě
účastníky chodníčku od Zlína až po Nedašov, celkem přes 200 lidí. Kulturní program pomohlo připravit vedení ZŠ
s pomocí pedagogů a žáků, ředitelka a učitelka MŠ Návojná se svými dětmi, v krásných krojích a náš krůžek
Závršan. Všem těmto vyjmenovaným moc děkuji.
Vím předem, že od některých občanů budu kritizována, že jenom děkuji. Ale já si uvědomuji, že bez Vás a bez
Vaší pomoci neudělám nic.

Alena Nováková, starostka

Investiční akce v letošním roce
1.
2.
3.
4.

Oprava hasičské zbrojnice
Most v lokalitě Potůčky
Oprava cesty za MŠ a rozšíření osvětlení
v této lokalitě
Pokud uspějeme v některé výzvě
a
dosáhneme na prostředky EU, tak se bude
budovat kanalizace a opravovat ZŠ.

Dále se vykoupí pozemky na akci „Silnice III.
třídy/57037 Nedašov, průtah
Majetkově se bude řešit cesta k RD č. 230, 371 a 372,
378.

Hodnocení roku 2007
Podařilo se nám
•
•
•
•

Opravit střechu na KD
Rozšířit vedení plynového potrubí a kanalizace - lokalita
Hrušovec-Potůčky
Dokončit cestu na Hrušovci
Provést sanaci sesuvu v lokalitě Redkovce.

Z Ministerstva životního prostředí jsme získali dotace ve výši
884.000,- Kč
Ze Státního fondu životního prostředí – dotace
142.259,- Kč
Od CHKO Bílé Karpaty
- dotace
20.670,- Kč
Z Úřadu práce
- dotace
253.525,- Kč
Ze Zlínského kraje
- dotace
50.000,- Kč

Obecní úřad Nedašov – kontaktní místo
CZECH POINT

Pozvánka na blízké kulturní akce
27.06.2008

Od 01.01.2008 si mohou občané na Obecním úřadě v Nedašově
požádat o:
- výpis z rejstříku trestů
správní poplatek
50,- Kč
- výpis z katastru nemovitostí
správní poplatek
100,- Kč
- výpis z živnostenského rejstříku správní poplatek
100,- Kč
- výpis z obchodního rejstříku
správní poplatek
100,- Kč
Výpisy jsou vydávány přímo na místě na počkání.

Valašské kumštovní
ve 20.00 hod. vystoupí na obecní
zahradě slovenský soubor Karpaty,
cimbálová muzika Primáš a Valašský
krůžek Závršan

10.08.2008 Tradiční dožínky spojené s oslavou 60.
výročí
založení Valašského krůžku Závršan

PODĚKOVÁNÍ
Mgr. Sylva Zemanová nastoupila na ZŠ
Nedašov ještě ve staré škole – bývalé
německé domky-jako učitelka II. stupně
v roce 1974. Od roku 1990 zastává v nové
škole funkci ředitelky . K 10.8.2008 se
vzdává místa ředitelky z důvodu odchodu do
důchodu.
Za její dlouholetou práci při výchově,
vzdělávání dětí a manažérskou práci jí OZ
Nedašov touto cestou děkuje a do dalších
let přeje pevné zdraví.

Poděkování Zastupitelstvu Zlínského kraje za schválení dotace
ve výši 625.000,- Kč a návratné finanční výpomoci ve výši
375.000,- Kč z PFO2-08 Podprogramu na podporu obnovy venkova
na akci PF02-08-108 – Stavební úpravy a udržovací práceHasičská zbrojnice Nedašov.

Přehled informací na úseku matriky a evidence obyvatel
Počet obyvatel
K 31.12.2007 bylo přihlášeno v obci Nedašov k trvalému pobytu 1398 obyvatel, z toho 720 mužů a 678 žen (vloni bylo
přihlášeno 1396 obyvatel, 722 mužů a 674 žen).
Narození
V roce 2007 se občanům naší obce narodilo 18 dětí, z toho 7 děvčat a 11 chlapců.
V matričním obvodu Nedašov (tj. v obcích Nedašov, Nedašova Lhota a Návojná) se v roce 2007 nenarodilo žádné dítě, proto
nebyl proveden žádný zápis do knihy narození. Všechny děti se narodily mimo náš matriční obvod, a to v porodnicích.
Uzavření manželství
V roce 2007 uzavřelo sňatek 16 občanů Nedašova. Z toho 4 sňatky byli uzavřeny mimo matriční obvod obce Nedašov a 1
v zahraničí. Celkem 14 manželství bylo uzavřeno před církví římskokatolickou a 2 manželství byla uzavřena před matričními
úřady.
Do matriční knihy manželství bylo v roce 2007 provedeno 11 zápisů o uzavření manželství, které snoubenci uzavřeli v matričním
obvodu obce Nedašov.
V roce 2007 byly do matričních knih manželství zapsány 4 rozvody.
Úmrtí
V roce 2007 zemřelo 7 občanů obce, z toho 5 mužů a 2 ženy.
Do matriční knihy úmrtí bylo zapsáno 12 zápisů o úmrtí.
Přihlášení k trvalému pobytu
Do obce Nedašov se v roce 2007 přihlásilo k trvalému pobytu 15 občanů, z toho 10 žen a
5 mužů.
Odhlášení z naší obce
Z obce Nedašov se v roce 2007 odhlásilo 24 občanů, z toho 11 žen a 13 mužů.
Občané nad 90 let
K 31.12.2007 žili v naší obci 4 občané nad 90 let.
Pan Alois Kolínek
a v Naději Nedašov pan Emil Jiřikovský, pan Josef Vaculík, paní Františka Holbová.
Zpracovala: Jarmila Kolínková, matrikářka

Vyhlášky obce
V roce 2007 byly vydány tři vyhlášky obce
• 01/2007 o stanovení shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání
se stavebním odpadem na území obce Nedašov
• 02/2007 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj
• 03/2007 o místním poplatku ze psů
Úplné znění vyhlášek najdete na našich stránkách nedasov.cz
Prosíme občany, aby dodržovali vyhlášku č. 01/2007, třídili komunální odpad. Obec zajistí sběr a svoz nebezpečných složek
komunálního odpadu, objemného odpadu. Vždy budete informováni na úřední desce, ve zpravodaji a rozhlasovou relací. Směsný
odpad se shromažďuje do sběrných nádob (popelnic). Obec zajišťuje vyvážení těchto popelnic v zimním období každý týden,
v letním období, co čtrnáct dnů. Je to služba pro Vás a toto potřebujeme potvrdit podepsáním smlouvy u každého obydleného
RD v kanceláři OÚ a zakoupením alespoň 2 známek na popelnice za rok. Žádám o podepsání smlouvy a zakoupení známek i
zástupce těch RD, kteří nejsou u cesty a musí popelnici dovézt na nejbližší odběrové místo. Je to minimum - 2 x za rok v ceně
60,- Kč. Na odvoz komunálního odpadu jsme v loňském roce dopláceli 240.000,- Kč
Vyhláška č. 03/2007 – poplatek ze psů. Každý občan má povinnost nahlásit držení psa staršího 3 měsíců. Sazba poplatku je 60,Kč na rok, za druhého a dalšího psa 100,- Kč na rok. Poplatek je splatný do 31. března každého roku.
V této souvislosti prosím, buďme k sobě ohleduplní a nepouštějte psy na veřejné prostranství bez doprovodu. Hrozí tu nebezpečí
pokousání a ublížení na zdraví hlavně pro děti.

Zprávy z TJ Nedašov – podzim 2007
I.mužstvo:
Druhý podzim v I.A třídě dopadl pro Nedašov mnohem lépe než vloni. V loňské sezoně měl na svém kontě náš tým 10 bodů a
krčil se na 11. místě v tabulce. Tato zima byla daleko klidnější – Nedašov nasbíral 18 bodů a obsadil 6. místo. „S postavením
v tabulce jsem spokojen, bodově to mohlo být lepší. Na jaře chceme hrát v popředí tabulky,“ zhodnotil podzim trenér
Ladislav Fojtík.
V současné době je I.mužstvo na 8. místě s 32 body.
Dorost
Dorostenci po roční anabázi v krajské soutěži sestoupili zpět do okresního přeboru. Týmu se ujal Vojtěch Holba a Nedašov opět
bojuje o nejvyšší příčky. Na lídra z Návojné ztrácí náš tým 9 bodů. „Přístup hráčů v přípravě je výborný, ztráta na vedoucí
Návojnou není nesmazatelná, takže boj o první místo je otevřený,“ nastínil jarní cíle trenér Vojtěch Holba. V současné době
je mužstvo dorostu na 3. místě, na Návojnou ztrácí 4 body a vedoucí Louky 9 bodů.
Žáci
Naši nejmladší fotbaloví zástupci dokázali po loňském výborném výkonu postoupit mezi krajskou elitu, ve které bojují těžce o
každý bod. Po podzimu je Nedašov na 10. místě se ziskem 10-ti bodů. „Přestože nám patří po podzimu 10. místo, s výkony
žáčků jsem velmi spokojen. Herní rozdíl v krajské soutěži je patrný. Jednoznačným cílem pro jarní odvety je záchrana,
což je důležité pro další vývoj mladých hráčů“ uvedl trenér Tomáš Kolínek.
Nyní si drží žáci 9 místo se ziskem 22 bodů.
Mladší žáci jsou pod vedením trenéra Polácha po podzimu na 6. místě se ziskem 16-ti bodů. V současné době jsou pátí se 32
body.

Oznámení
V měsíci červnu (datum upřesníme rozhlasem a na úřední desce) proběhne sběr nebezpečného odpadu (pneumatiky, oleje,
barvy, ředidla, atd.), zpětného odběru (televize, ledničky, monitory, zářivky, výbojky, ledničky, pračky, sporáky, mikrovlnné
trouby, vrtačky, vysavače, žehličky, atd.) a budou přistaveny kontejnery na velkoobjemový odpad z domácností (koberce,
nábytek, atd.)
Tento sběr bude u hasičské zbrojnice, kvůli lepší průjezdnosti.

ZPRAVODAJ Obce Nedašov vydává jako svou publikaci pro občany zdarma v nákladu 420 výtisků. Pokud budete chtít
něco uveřejnit oznámit nebo inzerovat, předejte podklady na OÚ, nebo zašlete na mailovou adresu obce
obec.nedasov@volny.cz nebo podatelnu uveřejněnou na http://nedasov.cz. Kontakty : tel.: 577335323- matrika, 577335313starosta.

