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DĚKUJEME VŠEM ŠIKOVNÝM ŠVADLENKÁM Z NEDAŠOVA, KTERÉ NÁM NAŠILY
Y
BEZPLATNĚ A VĚTŠINOU Z VLASTNÍHO MATERIÁLU ROUŠKY PRO NAŠE OBČA-É
NY. BYLO VÁS CELKEM 16, KTERÉ JSTE ŠILY. MOC SI TOHO VÁŽÍME, JE TO VELKÉ
POVZBUZENÍ PRO NAŠI PRÁCI. MÁME JEŠTĚ ZÁSOBU LÁTKOVÝCH ROUŠEK, MŮŽETE SI PŘIJÍT NEBO ZAVOLAT A MY VÁM ROUŠKY PŘIVEZEME.
Zastupitelé obce Nedašov

Slovo starostky
Letošní zpravodaj začíná poděkováním, protože bez Vás šikovných
švadlen bychom nemohli rozvést
roušky pro občany. Podle možností
jste pomohly ušít přes 1 000 ks roušek.
To je potvrzení toho, že si ještě dokážeme pomáhat, když je to nutné. Děkuji
všem, kteří plní různá omezení a opatření vlády v době nouzového stavu
a tím předcházíme rozšíření nákazy
u nás. Začíná pomalé uvolňování pohybu osob. Ale opatrnost bude nutná
i v dalších měsících. Pandemii zvládáme a začíná další problém – SUCHO.
Snad bude častěji pršet a dokážeme
zásobovat obyvatele pitnou vodou
bez přerušení.
Na posílení zdrojů pitné vody
máme 3 projekty. Nejvíce zdržuje realizace vyřízení stavebního povolení

a také domluva s majiteli pozemků.
Dalším problémem bude i financování těchto akcí, protože vlivem pandemie se sníží daňové příjmy obce. Další
projekt, na který je žádána dotace,
je ZATEPLENÍ KULTURNÍHO DOMU.
Uvidíme, jak to všechno dopadne. Jenom chci upozornit, že v období od
1. 4. 2021 do 30. 11. 2021 zatím není
možné si pronajat kulturní dům. Konečné rozhodnutí o této akci bude až
po získání dotace.
V letošním roce by se měl dokončit
TENISOVÝ KURT, posílení zdroje vody
VRTY HV 1 a HV 2 a realizovat projekt
NEDAŠOV – DOPLNĚNÍ VODOVODU
A KANALIZACE.
Přeji všem pevné zdraví, veselou
mysl, radost z pocitu, že je pořád okolo
někdo, kdo pomůže - rodina, přátelé,

kamarádi, sousedi. Samozřejmě obec
svou pomoc taky nabízí. Pořád platí, že pokud potřebujete zajistit léky,
roušky, případně nákup, můžete se
na nás obracet. Zavolat 577335323,
603895970 nebo vzkázat. Společně
se nám podaří překonat toto zvláštní
období a snad se zase v brzké době
začneme potkávat na různých společných akcích.
Končím taky poděkováním. Děkuji
všem pracovníkům obce, že pomáhali
a pracovali po celou dobu nouzového stavu. I když byly omezeny hodiny
pro veřejnost, trávili jsme v práci každý
den a vyřizovali potřebné věci. Pomáhali taky při sledování nových vyhlášek
a zákonů a jejich zveřejňování, aby byli
občané informováni.
Bc. Alena Nováková, starostka
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Poděkování
V roce 2018 začal zesnulý pan František Kolínek, bývalý místostarosta
obce, řešit místa svatých obrázků, různě rozmístěných v přírodě. Objednal
zasklené skříňky u firmy stolárna Šuráň
v Brumově- Bylnici, ulice Kloboucká
1421 Začal s výměnou na stávajících
místech v lese (Kršliska). V loňském
roce se nám ozvala znovu firma stolárna Martin Šuráň v Brumově- Bylnici, že
má přichystáno dalších 6 prosklených
skříněk na obnovu míst se vzpomínkou
na nějakou událost nebo poděkování
našemu Pánu. Tyto skříňky darovala
obci bezplatně, jako vzpomínku na bývalého místostarostu.
TOUTO CESTOU MOC DĚKUJI FIRMĚ STOLÁRNA MARTIN ŠURÁŇ V BRUMOVĚ-BYLNICI ZA BEZPLATNÉ DODÁNÍ 6 KS PROSKLENÝCH SKŘÍNĚK.

Prosím vás občany o spolupráci při
rozmisťování těchto skříněk. Pokud
znáte místa v přírodě, kde je umístěn
svatý obrázek, přijďte si pro prosklenou skříňku a můžete toto místo obnovit. Případně přijďte nebo zavolejte,
kde takové místo je a obec se postará
o výměnu svatého obrázku a umístění
skříňky. Taky bych se moc ráda dověděla něco o těchto místech, jaká se zde
stala událost nebo jestli je to projev poděkování za nějaký dobrý skutek nebo
pomoc. Prostřednictvím zpravodaje
bychom informovali i ostatní naše občany, kde se mohou zastavit, pomodlit
a poděkovat za vše dobré v našem životě. Děkuji i těm, kteří už spolupracují
a obrázky rozmisťují.
Starostka obce
Bc. Alena Nováková

Představujeme naši novou službu pro občany
a návštěvníky
návštěvník
vštěvníky
kyy naší obce
Chcete být informováni o aktualitách z našeho webu? Chcete mít k dispozici důležité informace z obce ve
vašem chytrém telefonu?
Právě pro vás je určena naše nová mobilní aplikace – V OBRAZE.
Aplikace vám přináší přehled aktualit z webu naší obce, upozorní vás na nově vložené zprávy, dozvíte se včas
o pořádaných akcích, můžete si prohlédnout fotografie nebo dokumenty vyvěšené na úřední desce.
Co lze sledovat?
•
kulturní a sportovní akce
•
fotogalerie
•
aktuality
•
úřední desku

Co je potřeba k jejímu stažení?
• mít chytrý telefon s operačním systémem Android
či iOS
• přístup na internet
• místo v úložišti telefonu cca 13 MB

Na stránkách obce Nedašov www.nedasov.cz je možné stáhnout tuto mobilní aplikaci „V OBRAZE“, zdarma.
Pokud se vám to nepodaří, můžete se obrátit na pracovníky obce.
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Informace z oddělení matriky a evidence obyvatel
Počet obyvatel
K 01.01.2020 je v naší obci přihlášeno k trvalému pobytu
1356 obyvatel. Cizinců s trvalým pobytem v obci Nedašov
bylo k tomuto datu hlášeno 13 a 2 s přechodným pobytem cizince. Z celkového počtu 15 osob jsou muži nad 15
let 3 a ženy nad 15 let 12.
Naši nejstarší občané, kteří v roku 2020 oslaví
Ženy:
84 let - Františka Pacíková
95 let - Anna Kolínková
84 let - Anežka Kozubíková
91 let - Anastazie Holbová
83 let - Marie Nováková
89 let - Anežka Švachová
83 let - Marie Solařová
89 let - Žofie Juřicová
83 let - Anna Naňáková
88 let - Marie Marková
82 let - Anežka Holbová
88 let - Emilie Zimková
81 let – Františka Šánková
87 let - Marie Bůbelová
81 let – Anna Macháčová
86 let - Marie Šenkeříková
81 let – Helena Fojtíková
85 let - Anna Kozubíková
81 let – Anna Miklasová
85 let - Marie Fojtíková
85 let - Anastázie Kozubíková 80 let – Antonie Vaculíková
85 let - Františka Matušincová 80 let – Libuše Holbová
80 let – Anna Vaňková
84 let - Marta Tichá
84 let - Anežka Nováková
80 let – Anděla Krahulcová
Muži:
89 let - Jaroslav Zapletal
87 let - Josef Novák
86 let - Václav Hořák
86 let - Karel Kolínek
86 let - Vladimír Fojtík
84 let - Karel Macháč

84 let 83 let 83 let 83 let 82 let 80 let -

Alois Fojtík
František Fojtík
Alois Tichý
Karel Ptáček
Josef Mišo
Miloš Pykal

V roku 2019 jsme přivítali tyto nové občánky
K datu 31. 12. 2019 se občankám naší obce narodilo 22
dětí. 18 dětí se narodilo v porodnici ve Zlíně, 2 děti na
Vsetíně, 1 dítě v Olomouci a 1 v Uh. Hradišti. Jsou to:
Samuel Šánek
ová
Sofie Benedová
Boris Hrnčiříkk
Diana Holbová
vá
Melisa Balci
Vojta Veselý
Jiří Fojtík
Sofie Jančarová
ová
Jakub Vaněk
Šimon Nevrlka
Kryštof Petrů

Matyáš Vilímek
Anita Vaculíková
Markéta Kozubíková
Eliška Brzobohatá
Kristýna Kolínková
Emma Nováková
Barbora Zvonková
Josef Kolínek
Nela Fojtíková
Martin Struhař
Miroslav Holba

ROZLOUČILI JSME SE
V roku 2019 zakončili svou pozemskou pouť naši spoluobčané:
František Šenkeřík zemřel 08.01.2019 ve věku 74 let,
Nedašov 260
František Fojtík zemřel 29.01.2019 ve věku 52 let,
Nedašov 258
František Kolínek zemřel 10.02.2019 ve věku 54 let,
Nedašov 351
t,,
Marie Šenkeříková zemřela 21.02.2019 ve věku 79 let,
Nedašov 246
Anna Ptáčková zemřela 01.03.2019 ve věku 73 let,
Nedašov 3
Anežka Solařová zemřela 20.03.2019 ve věku 76 let,
Nedašov 93
Martin Ptáček zemřel 04.04.2019 ve věku 87 let,
Nedašov 221
2 let,
Anna Kolínková zemřela 15.04.2019 ve věku 92
Nedašov 194
Jan Fojtík zemřel 28.04.2019 ve věku 84 let, Nedašov 250
Marián Šafařík zemřel 12.05.2019 ve věku 45 let,
Nedašov 47
Pavel Vaněk zemřel 18.05.2019 ve věku 42 let, rodák
z Nedašova 284
Marta Bližňáková, roz.Šenkeříková zemřela 06.07.2019 ve
věku 73 let,
rodačka z Nedašova 88
Josef Holba zemřel 13.07.2019 ve věku 73 let, Nedašov 10
et,
Marie Kolínková zemřela 12.08.2019 ve věku 79 let,
Nedašov 67
František Novák zemřel 31.08.2019 ve věku 72 let,
Nedašov 272
t,
Františka Holbová zemřela 26.09.2019 ve věku 64 let,
Nedašov 134
Alois Macháč zemřel 29.09.2019 ve věku 61 let,
Nedašov 331
t,
František Tomeček zemřel 28.11.2019 ve věku 74 let,
Nedašov 26
et,
Františka Bilnicová zemřela 08.12.2019 ve věku 83 let,
Nedašov 59

ulace,
Vážení čtenáři, uvítáme, pokud i vy sami budete zasílat do společenské kroniky příspěvky – ať již půjde o gratulace,
ůž
vzpomínky aj., které přispějí k oživení této rubriky. Své příspěvky zasílejte na e-mail: matrika@nedasov.cz nebo je můžete předat osobně v kanceláři matriky na obecním úřadě.
Zpracovala: Ivana Cíchová, oddělení matriky a evidence obyvatel
3

Nedašovský zpravodaj

Odpadové hospodářství
Vydali jsme novou Obecně závaznou vyhlášku obce
Nedašov č. 01/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Nedašov.
Celé znění je umístěno na našich stránkách www.nedasov.cz
Upozorňuji na čl. 7
Nakládání se stavebním odpadem, který obec není povinna odebírat
1) Stavebním odpadem se rozumí stavební a demoliční
odpad. Stavební odpad není odpadem komunálním.
2) Stavební odpad lze použít, předat či odstranit pouze zákonem stanoveným způsobem.
3) Pro odložení stavebního odpadu je možné objednat
kontejner, který bude přistaven za úplatu. Je možné objednat přímo na obecním úřadě v Nedašově nebo na Valašskoklobouckých službách ve Valašských Kloboukách.
Žádáme o dodržování vyhlášky obce. Nevozte nám stavební materiál do areálu výstavby, na rozcestí nad statkem ani jej nesypte do cest.
Upozornění:
Velkoobjemový kontejner na kovy bude přemístěn za základní školu!!!

Sběr nebezpečného
a velkoobjemového odpadu
Z důvodu mimořádné situace způsobené epidemií
koronaviru proběhne sběr nebezpečného odpadu
až na podzim dne 30. 9. 2020.
Budou přistaveny kontejnery na velkoobjemový odpad z domácností (koberce, nábytek, atd.)
Tento sběr bude u hasičské zbrojnice, kontejnery budou přistaveny od 8,00 hodin. Od 15,00 hodin do 17,00
hodin bude přistaveno auto na nebezpečný odpad.
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Co by se nemělo
vypouštět do kanalizace?
Do odpadu, tedy do WC apod. NESMÍ přijít žádný
olej, alkohol, léky, agresivní prášky, chemikálie, barvy,
různé malé a větší předměty - mohou zničit čerpadla.
Dále všechny hygienické prostředky jako vlhčené kapesníky, gáza, dámské hygienické prostředky, kosti z
jídla a zbytky jídel, hadry, utěrky a jiné agresivní látky
- všechny tyto a podobné látky či předměty ničí jednak živou kulturu, bez které čistička nemůže fungovat a ničí čerpadla, v horším případě i vnitřní části v
čističce odpadních vod.
Do odpadu se V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NESMÍ vypouštět septik či jímka, a to ani po malých dávkách. Tento
obsah může opět zničit živou kulturu v čističce. Obsah jímek a septiků je potřeba vyvézt klasicky odbornou firmou na určenou čistírnu ke zpracování.

www.nedasov.cz
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Z naší školičky
Kalendářní rok je v plném proudu a školní rok se rychle
blíží ke svému konci. Většina druhého pololetí probíhá naprosto netradičním způsobem. Školy se rozhodnutím vlády plošně uzavřely 11. března a od té doby výuka probíhá
distančním, tedy dálkovým vzděláváním žáků, vzděláváním po internetu emailovou poštou nebo jinými komunikačními kanály. To klade nemalé nároky na samotné žáky,
jejich rodiče a v neposlední řadě i pedagogy. Oceňujeme
zodpovědný přístup jak žáků, tak jejich rodičů, přizpůsobit se této nové a nelehké situaci. Někteří žáci se i přes
urgence prostřednictví rodičů do dálkového vzdělávání

nezapojili. Především bych chtěl apelovat na žáky, aby si
uvědomili, že to nejsou prázdniny, ale výuka jiným způsobem a výsledky v online vzdělávání bude obrazem na
známce za 2. pololetí.
Žáci 9. ročníku mohou nastoupit do školy už 11. května formou pracovní skupiny do počtu 15. Je to z důvodu
přípravy na přijímací zkoušky, účast bude dobrovolná
a bude zaměřena na předměty, ze kterých se budou konat
přijímačky. Žáci 1. stupně ZŠ by se mohli do školy vrátit
25. května, ale docházka bude také nejspíš dobrovolná.
Ostatní žáci 2.stupně nastoupí do školy pravděpodobně až v září. Jakým způsobem vydáme vysvědčení budou žáci včas informovaní. Co se týká hodnocení žáků za
2. pololetí školního roku, bude všechny jistě zajímat.
MŠMT vydalo k hodnocení výsledků vzdělávání ve školním roce 2019/2020 podrobnou metodiku.
Stručně řečeno: známku dostanou takovou, jakou
měli žáci v pololetí, zohledněnou o aktivitu v online vzdělávání nebo po době nástupu do školy po 25.květnu.
Jinak, pro nás nezvykle, probíhal i zápis do 1.ročníku ZŠ
a MŠ a to na dálku, bez osobního kontaktu s dětmi, pouze
korespondenčně. Přijato bude cca 35 dětí do dvou tříd.
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I přes krátkou dobu, kdy se ve škole vyučovalo tradičním způsobem, se uskutečnilo několik zdařilých akcí,
např.: lyžařský výcvik, masopustní průvod žáků 8.ročníku
a dětí mateřské školy, školní kola některých soutěží. Probíhala také Valašská sportovní liga, která letos nebude mít
vítěze.
I když nedošlo k plošnému uzavření mateřských škol,
byla naše mateřská škola, po dohodě se zřizovatelem,
uzavřena. Provoz bude opět obnoven po dohodě s ním
a podle zájmu rodičů.
Také v MŠ proběhlo několik hezkých akcí, mezi něž
patří např.:Vítání nového roku, nácvik pásma na vystou-

pení pro seniory v KD Nedašově - akce pořádána obcí
Nedašov, projekt - Starost o zvířátka v zimě, vycházka ke
krmelci, Malá technická univerzita - Malý projektant, vystoupení v KD Nedašov 23. 1. 2020, návštěva knihovny,
Malá technická univerzita - Stavitel mostů, pohádkový
bál s pohádkovými písničkami.
Věřím, že všichni ve zdraví přečkáme tuto nelehkou situaci a školní život se vrátí do obvyklých kolejí. Přeji krásné
květnové dny.
Mgr. Milan Mužík,
ředitel školy

Rodáci z Nedašova, kteří se věnovali umění
Nesázal Josef
- syn Františka Nesázala a Veroniky Mikuškové
* 11.4. 1884 Nedašov u Uherského Brodu na Moravě
† 21. 10. 1953 místo pohřbení Polička
malíř krajinář v Brně, žák umělecko průmyslové
školy v Praze, námětově čerpal národopisné motivy,
starobylé domy z Českých měst, Slovácka i Slovenska,
vystavoval například v Rubešově galerii v Praze a v Brně.
Ukázka jeho tvorby

Pacík František
Největší plastik své generace, malíř, sochař

řem pokojů a kostelů. Jeho mistr, rohatecký malíř V.
Krupanský, přesvědčoval rodiče o talentu jejich syna.
Z této doby se dochovaly dva obrazy UKŘIŽOVANÝ
A KARAJINA U PRAMENE NEDAŠOVKY. Pacík odjel hned
po válce do Prahy a pracoval po tři roky jako učedník
v soukromé škole dekorativních umění Jaroslava Masáka. Na Akademii výtvarných umění byl přijat roku
1949 bez středoškolského vzdělání jako mimořádný
talent, když předložil u přijímacího řízení svou práci
Hlava Medusy, vytesanou z tvrdého hadce. Vystavoval
od roku 1953.
František Pacík zemřel na rakovinu, kterou zřejmě uspíšilo jeho zranění, 14. srpna 1975 v Praze, ve věku 48 let.
Přestože během svého života hodně vystavoval a spoluvytvářel živou výtvarnou scénu 60. let, po své smrti byl
takřka úplně zapomenut. Teprve po roce 1989 jej připomenuli některé syntetické výstavní projekty, nově interpretující umění padesátých a šedesátých let.
Ukázka jeho tvorby

František Pacík se narodil v roce 1927 v nemajetné rodině vesnického kostelníka. Vztah k výtvarnému
umění se u něho probouzel již v základní škole., podporovala jej jeho učitelka Emílie Jarůšková, která mu dávala možnost listovat v knihách z její soukromé knihovny.
Po absolvování základní školy se za války vyučil malí-

Vážení sportovní fanoušci!
První lednový víkend odstartovala našim mužstvům zimní příprava na jarní odvetnou část sezóny.
Všechna družstva klubu se dostávala do přípravy postupně. Naši nejmladší zástupci využívali převážně
tělocvičnu v místní ZŠ. Muži spolu
s dorostenci se připravovali na nově
6

vybudované umělé trávě.
Naše „A“ mužstvo se připravovalo celkem 3x týdně v domácích
podmínkách. Na přelomu ledna
a února odjeli hráči ke čtyřdennímu soustředění na Rusavu, kde nabírali především fyzickou kondici.
Mužstvo odehrálo také přípravná

utkání buď na UT v Brumově, nebo
Hrádku postupně s Malenovicemi
(6:1), Bojkovicemi (2:3), Brumovem
(6:1), Všechovicemi (2:1) a Dolním
Němčím (2:2). Poslední plánovaný
přípravný zápas se slovenskou Tuchyní jsme již nestihli odehrát kvůli
vypuklé koronavirové krizi.

www.nedasov.cz
Začátkem dubna rozhodl výkonný výbor FAČR o zrušení všech amatérských soutěží, čímž předčasně
skončila sezóna pro všechna naše
družstva. V dnešních dnech již pomalu začínají naši hráči trénovat, stále
však za dodržování přísných vládních
opatření.
Těsně před Vánoci jsme uspořádali pro přípravku malý turnaj v místní
ZŠ, na který jsme pozvali sousední
Brumov. Celá akce se rozhodně povedla, poděkování patří především
Jiřímu Solařovi za zařízení celé akce
a Marcele Novákové za přípravu občerstvení pro děti. Mezi svátky proběhl 1. ročník Vánočního turnaje, který
se odehrál na naší umělé trávě. V přátelské atmosféře se z prvenství radoval tým z „Hrušovce“. V únoru jsme
také úspěšně zorganizovali fašankový průvod obcí.
V půli března jsme se sešli na hřišti
k brigádě, kde se nám podařilo vyměnit přístřešek na kabinách a také
ořezat přerostlé túje ze strany od potoka. Taktéž jsme začali s výstavbou

Nedašovský zpravodaj
nového dětského hřiště, které se nám
snad podaří zprovoznit do zahájení nové sezóny. Dále bychom chtěli
ještě stihnout zrekonstruovat kabiny,
a to v podobě nové fasády. Ve vynucené přestávce také intenzivně pracujeme na regeneraci našeho hřiště,
které si to po velké porci všech zápasů a tréninků rozhodně zaslouží.
Ze sportovních a kulturních akcí
jsme měli naplánovaný Turnaj rodů
s dětským dnem, Memoriál Josefa
Švacha a Aloise Fojtíka a v listopadu
4. Kateřinský ples. Zatím nevíme, zda
bude pořádání těchto akcí povoleno.
Všichni věříme, že se zase co nej-

regenerace hřiště

fašanky

dříve setkáme na našem hřišti při
fotbalových utkáních. Nyní však netušíme, jak rychle bude uvolňování
opatření pokračovat. Jakmile budeme znát podrobnosti k nově začínající podzimní sezóně, budeme se snažit vás co nejdříve informovat.
Na závěr přejeme všem našim
příznivcům a občanům pevné zdraví
v této těžké době s nadějí, že se opět
brzy společně shledáme. Zároveň
bychom ještě chtěli poděkovat za
podporu firmě Cebes a.s. zastoupené panem Josefem Švachem a Obci
Nedašov zastoupené paní starostkou
Alenou Novákovou.

výstavba dětského hřiště

turnaj přípravky

muži A - soustředění Rusava
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Senior klub Nedašov
Začátek letošního roku omezil
koronavir činnost všech spolků, takže
veškeré využití volného času zůstalo
na každém jednotlivci.
Naše činnost byla proto minimální. V lednu a únoru proběhly naše
pravidelné besedy s oslavou jubilantů a přípravou na tradiční fašankovou
pochůzku. V úterý 25.2.2020 jsme
uspořádali fašankovou pochůzku
obcí a večer pokračoval maškarní zábavou s „Pochováváním basy“. Přišlo
hodně masek a celá akce se nám vydařila. Touto cestou děkujeme všem
sponzorům, kteří přispěli do tomboly.
Naše aktivita skončila 3.3.2020, kdy se
uskutečnila výroční schůze, na kterou
přijeli naši kolegové senioři z Tuchyně
a pozvání přijala i naše paní starostka
Alena Nováková. Následující týden,
kdy jsme měli pozvání na výroční
schůzi do Tuchyně, tak byl vyhlášen
nouzový stav kvůli koronaviru. Takže besedy, termální lázně, zájezd do
Polska a Butkov, turnaj v pétanque
v Luhačovicích, sportovní hry Seniorů
v Nové Dubnici, Den matek, Májová
veselice v Tuchyni, smažení vaječiny,
Pohádkový den pro děti v MŠ Neda-

šov, to je vše, co bylo v plánu a víme,
že se neuskuteční. Uvidíme, jak se
bude vše dále vyvíjet a zda v červenci budeme moct se začít scházet na
besedách a zúčastnit se „Anenských
hodů“ v Tuchyni? Přejeme touto cestou všem našim členům, kteří mají
narozeniny v měsících, kdy nemáme besedy, všechno nejlepší a hodně zdraví. Na první besedě, která se
uskuteční, vám všichni popřejeme

s dárkem a kytičkou osobně. Máme
jedno kulaté jubileum, 70 let se dožila
členka výboru Anička Fojtíková, které
touto cestou přejeme pevné zdraví,
štěstí a Boží požehnání.
Doufejme, že podzimní zájezdy do
Polska, Svatohubertská pouť na Svatý
Hostýn a termální lázně na Slovensko,
nebo Maďarsko se budou moct uskutečnit.
Ludmila Dubčáková - předsedkyně

Upozorňujeme na hrozící nedostatek vody a na nutnost šetření vodou. Očekává se velmi
suché léto a podzim. Proto prosíme občany, aby s vodou nakládali uvážlivě a hospodárně.
Odběr pitné vody z veřejného vodovodního řádu má být především pro pitné účely a potřeby osobní hygieny jednotlivých občanů.
Zakazujeme napouštění bazénů, zalévání, umývání aut vodou z obecního vodovodu.
Bc. Alena Nováková, starostka
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