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Květen – název od kvetoucích stromů,
vše kolem kvete
Den se prodlužuje, příroda nás
zve k procházkám. U nás je v tomto
období opravdu krásně. Po nelehkém období boje proti coronaviru
trvajícím víc než rok, po dodržování
různých opatření a zákazů, se snad
konečně v té naší přírodě volně nadechneme a načerpáme sílu do dalších, snad již lepších časů.
I když byla nařízena různá omezení, na úřadě se pracovalo po celou dobu a naše práce letos přináší i
hodně dobrých výsledků. Podařilo se
dokončit akci „Prodloužení vodovodu
a kanalizace“, což pomůže novým rodinným domkům v oblasti směr k Jásenci. Zahájila se oprava kulturního
domu, kterou provádí firma Instop
s.r.o. ze Slavičína, která vyhrála se svojí
nabídkou v konkurenci 9 firem. Práce
by měly být ukončeny do 16. prosince letošního roku. Podali jsme hodně
žádostí o dotace a již víme, že jsme
úspěšní s dotací od SFŽP na opravu
kulturního domu ze dvou programů,
obec by měla čerpat cca 5,43 mil. Kč
a 0,82 mil.Kč. Máme schválenou dotaci ze SZIF na nákup nosiče kontej-

nerů v částce 150 000,- Kč a na vybavení školní kuchyně v ZŠ v částce
454 960,- Kč. Dále jsme byli úspěšní
v žádosti o dotace na kraji na nákup
elektrocentrály v částce 125 000,- Kč,
která bude sloužit hlavně po dobu
krizové situace, při výpadku elektrické energie, hasičům atd. Taky jsme
postoupili s žádostí na opravu kříže
u bytového domu stará národní škola. U všech dotací čekáme na zaslání
smlouvy a pak se může začít pořizovat nový majetek. V září se začne
opravovat komunikace nad Juříkovou, financovat budeme s pomocí již
schválené dotace. Chceme postupně
opravovat místa, kde jsou kontejnery,
doplnit veřejné osvětlení a zbudovat
chodník na Hrůšovci. Čeká nás hodně
práce, snad se všechno podaří a na
konci roku budeme vidět výsledky.
Horší je to v oblasti kultury. Z důvodu opravy kulturního domu nepočítáme s žádnými akcemi. Snad se
bude dařit alespoň sportu, nebudou
žádná omezení a budou se pořádat
různé turnaje atd. Víceúčelové hřiště je pořád přístupné veřejnosti bez
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omezení. Na tenisový kurt se můžete po 20. 5. 2021 objednávat přes
obecní stránky, v provozním řádu
budou i telefonní čísla. Protože se
musí povrch hodně ušlapat, aby měl
míček lepší odraz, zastupitelé obce
schválili pro naše občany v letošním
roce vstup zdarma. Cizí občané budou mít vstup zpoplatněn a bude se
platit za osvětlení.
Máme měsíc máj, měsíc probouzející se přírody a hlavně měsíc lásky. Užívejme si tento čas a věřme, že
všechno co se děje kolem, je jenom
zkouška pro nás lidi, abychom se dokázali zamyslet - nemůžeme si za to
trochu sami, musí být vždy všechno
podle nás, nám nemůže nikdo nic
přikazovat atd…….
Bc. Alena Nováková, starostka

PODĚKOVÁNÍ
Český červený kříž uděluje
zlatou medaili
prof. MUDr. J. Jánského
dárcům krve,
kteří dovršili počet
40 bezpříspěvkových
odběrů.
S potěšením Vám proto
sdělujeme, že mezi
vyznamenanými
zlatou medailí
prof. MUDr. J. Jánského v
roce 2020 je
i náš spoluobčan
pan SURÝ FRANTIŠEK.
Děkujeme za jeho hluboce
lidský postoj. Toto je
praktický příklad nezištné
pomoci jiným.
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Pozor změna platby za komunální odpad od 1. 1. 2022
Z důvodu schválení zákona č.
541/2020 Sb. Zákon o odpadech se
ruší zákon č 185/2001 Sb., kde bylo
umožněno na základě smlouvy odvážet komunální odpad. Podle nového
zákona toto už není možné a musíme
zavést poplatek na občana.
Změna je podle tohoto paragrafu zákona č. 541/2020 Sb.
§ 156
(1) Pokud obec přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona vybírá
úhradu za shromažďování, sběr, přepravu, třídění, využití a odstranění
komunálních odpadů od fyzických
osob na základě smlouvy podle § 17
zákona č. 185/2001 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti
tohoto zákona, může tuto úhradu vybírat do 31. prosince 2021. Vybrané
prostředky musí použít na financování obecního systému podle tohoto
zákona.
Bude vydána nová vyhláška. Výši
poplatku, případně další upřesnění,
vám sdělíme v prosincovém zpravodaji.
V roce 2022 chceme zřídit sběrné
místo v prostoru bývalého statku, kde
máme provozovnu (pokud to schválí
krajský úřad). Zakoupí se kontejnery
(žádost o dotace). Velkoobjemový
odpad, elektro zařízení, další odpad,
který není možné dávat ke sběrným
místům, budeme odebírat během
celého roku v určitý den a hodinu.
Taky máme žádost o nové kompostéry. Pokud budeme s dotací
úspěšní, koncem roku vám budeme
bezplatně tyto kompostéry rozdávat.
Teď žádáme, abyste si kupovali
takové množství známek na popelnice, které do konce roku budete
potřebovat.
SBĚR NEBEZPEČNÉHO A VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU BUDE
V NAŠÍ OBCI PROBÍHAT 14. 6. 2021
u hasičské zbrojnice. Od 8,00
hodin budou přistaveny kontejnery. Od 15,00 do 17,00 se bude
odebírat nebezpečný odpad.
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Senior klub Nedašov
Vzhledem k situaci jaká je a vládnímu nařízení nebylo možné doposud se setkávat na besedách a
společných akcích a pořádat různé
společné aktivity, které do našeho
plánu klubu patří. Nyní se zdá, že
už brzy bude možné se setkávat a
proto pomalu začínáme připravovat
první besedu v letošním roce. Pokud
nenastane zhoršení situace, naše
první letošní beseda, na kterou se
určitě už všichni těšíme, uskuteční
třetí týden v květnu, kde všichni členové obdrží dárky k narozeninám za
rok 2021. O měsíc později by následovala beseda a tradiční „ smažení
vaječiny „ s oslavou Dne matek a Dne
otců. Koncem června, když nám to
situace dovolí, tak plánujeme pro

dětičky v MŠ Nedašov uskutečnit
„Pohádkový den“. Letošního roku
v březnu oslavila naše členka Marie
Kolínková krásné 80. narozeniny, ke
kterým jí touto cestou za celý Senior

klub přejeme hlavně hodně zdraví,
Boží požehnání a hodně sil do dalších let. 
Ludmila Dubčáková
předsedkyně Senior klubu

TJ Nedašov
Vážení spoluobčané!
Od posledního vydání prosincového zpravodaje se
v našem klubu prakticky nic podstatného neudálo. Přísná vládní opatření doslova zmrazila veškerou naši činnost v klubu. Pokud to bylo jenom trošku možné, tak se
hráči sportovně udržovali na umělé trávě, nebo se individuálně připravovali sami.
Momentálně to vypadá, že se nedohraje ani druhá sezóna v řadě a celý ročník tak bude opět anulován. Na léto
má naplánován náš klub řadu akcí – Turnaj rodů, dětský
den, Memoriály Josefa Švacha a Josefů Kolínků. Hlavní
událostí tohoto roku bude pro nás jistě oslava 60 let od

SDH Nedašov
Vážení spoluobčané, milí bratři
hasiči,
V úvodu mého příspěvku bych
se rád omluvil za chybu, kterou jsem
uvedl v minulém zpravodaji. U požáru v Pocetkách jsem omylem informoval o škodě předběžně vyčíslené
na čtvrt milionu korun, správně ale
měla být částka trojnásobná – tři
čtvrtě milionu korun. Za mylné informace se omlouvám.
Vzhledem k tomu, že zimní období u hasičů patří především přípravě
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oficiálního založení TJ, kterou bychom chtěli uskutečnit
v neděli 4. července. V plánu máme celodenní program
na našem hřišti, kde jste všichni srdečně zváni. Detailnější podrobnosti budou zveřejněny na plakátech.
Díky příznivější situaci můžeme svolat již odloženou
Valnou hromadu, která se uskuteční v sobotu 15. května
od 16:30 hod. v Kulturním domě. Tímto zveme všechny
naše členy a zároveň je vyzíváme k dodržení stále platných opatření (respirátory, rozestupy, dezinfekce).
Na závěr přejeme všem našim spoluobčanům pevné
zdraví v této nelehké době s nadějí, že se co nejdřív budeme moci opět společně setkat na našem hřišti.
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v tělocvičně, a hlavně se jedná o období, které je nesoutěžní, není toho
moc, o čem bych informoval. A vládní nařízení, které postihly veškeré
odvětví každodenního života, toto
období ještě více utlumily. Nicméně již od podzimu jsme se společně s paní starostkou snažili vyřešit
nedostatečné kapacity pro trénování. Náhradní lokalitu jsme našli
na „starém“ hřišti, a protože došlo i
k dohodě s místní farností, tak toto
hřiště můžeme využívat. Zatím jen
na suchou přípravu, protože u hřiště
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není dostatečný zdroj vody, ale i toto
se ještě řeší. Po zimě jsme tedy vytáhli z hasičské zbrojnice překážky,
které jsou určené pro trénink štafetových disciplín a jakmile to situace povolí, spustíme naplno trénink
dětí. Požární útoky budeme muset
nadále trénovat na hřišti TJ Nedašov,
doufám, že se dokážeme domluvit
na tréninkové součinnosti.
U žákovských i u mužského
družstva zatím ještě čekáme, kam
nás posunou nastávající týdny ve
vyjednávání a zda se rozběhnou

i závody. Prozatím jsme přihlásili
mužskou soutěž na pořádání ligového kola ZLPS, které by se mělo
konat v tradičním termínu 5. 9.
2021 od 10.30h, u dětské soutěže,
která byla vloni kladně hodnocena
z více stran, termín není ještě pevně
stanovený.
Dne 2. 5. 2021 proběhla mše svatá k příležitosti sv. Floriána, patrona
hasičů. Všem zúčastněným hasičům
děkuji.
Jakub Vilímek
starosta SDH Nedašov

Zpráva z naší školičky
V letošním školním roce klasická - prezenční výuka
proběhla pouze několik málo měsíců. V daleko větší míře
se letos naši žáci učí distančním způsobem. To klade
velké nároky na všechny – žáky, rodiče, pedagogy a další zaměstnance školy. Všichni jsme se museli přizpůsobit
novým metodám distanční výuky, museli jsme se prostě
všichni naučit učit jinak. To je důsledek života, který ovlivňuje covidová infekce. To, co jsme považovali za běžné, samozřejmé a normální, už více než rok neplatí. Zasáhlo to
samozřejmě i školství.
Netradičně pro většinu bylo ukončeno i 1.pololetí školního roku 2020/2021. Výpisy vysvědčení v řádném termínu obdrželi pouze žáci 1. a 2.ročníku. Ostatním žákům
předáváme postupně jak se vracejí žáci do školy na prezenční výuku. Zatím se učí rotačně, to znamená střídání
poloviny žáků ve škole a polovina se učí na online výuce
přes Skype nebo Google Meet, zatím je ve škole pouze
1. stupeň, během května by mohli snad už do školy všichni. Ve škole je dvakrát týdně povinné testování a roušky.
I za této situace se však učitelé snaží žákům výuku
zpestřit a oživit distanční výuku různými aktivitami – např.
v 9. ročníku proběhl Ponožkový den, kterým naši žáci vyjádřili podporu Světovému dni Downova syndromu. Další milou akcí bylo Čtení v pyžamu a klobouku pro žáky
1. ročníku a Velikonoční tvoření pro žáky 3.ročníku atd.
V mateřské škole probíhá Malá digitální univerzita, kdy
se naše děti seznamují přiměřeným způsobem se světem
moderní techniky. Nepřišly ani o tradiční fašanky, které
se z důvodu pandemických opatření konaly pouze v prostorách MŠ. Distanční vzdělávání se nevyhnulo ani našim
předškolákům, kteří se takto připravovali na vstup do 1.třídy a nutno říct, že dané úkoly zvládali na jedničku.
V měsíci dubnu již podruhé proběhl bez přítomnosti
dětí a rodičů zápis do 1.ročníku ZŠ , ten by mohl podle
zapsaných dětí mít při počtu 32 dvě třídy. I zápis do MŠ
proběhne stejným způsobem a to v měsíci květnu. Pokud
situace dovolí, chtěli bychom děti pak ještě před prázdninami pozvat do školy na seznamovací schůzku.
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I přes toto všechno se život v naší škole nezastavil. Nepřítomnosti žáků bylo využito k renovacím, modernizaci a
opravám vnitřních i venkovních prostor školy.
Provedly se opravy a rekonstrukce pracovny biologie,
počítačové učebny, změnou prostor nevyužitého kabinetu byla vytvořena pracovna školní družiny a školní knihovny a byly zrekonstruovány podhledy a LED osvětlení ve
více částech budovy. Ve školní kuchyni doznala rekonstrukci přípravny zeleniny. V MŠ je připraveno pro děti
nové druhé pískoviště a hrací domeček našel nové místo.
V návrhu pro příští období je vytvoření venkovní otevřené
učebny s odpočinkovou zónou a vyvýšenými záhony. Věříme v brzký návrat žáků do školy v plném počtu a návrat
k normální prezenční výuce a školního života.
Mgr. Milan Mužík, ředitel školy
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