KVĚTEN 2015

Jaro – jak libě toto slovo zní,
krásné představy v nás probouzí,
po duši nás hladí,
do světlých tónů ladí.
Jaro už je tu,
vše v plném rozkvětu,
v plném barev jasu,
podívejte se na tu krásu.

Máme tu zase jaro, dny se nám prodluţují, sluníčko nám dodává energii a já se pokusím
v tento pohodový čas Vás seznámit s připravovanými záměry obce.
Hned na začátku roku jsme podali ţádost na Ministerstvo školství o dotace na akci
SPORTOVNÍ AREÁL NEDAŠOV. Jestli nějaké peněţní prostředky získáme, nám oznámí aţ
v tomto měsíci. Dále byla podána ţádost na Zlínský kraj na akci KOMPLEXNÍ
REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ PŘED ZŠ V NEDAŠOVĚ. Ze Zlínského
kraje je jiţ schválena dotace a tato akce bude realizována v letních měsících. Úpravy navazují
na revitalizaci středu obce. Před školou se opraví chodníky a vstup do školy, vysází se nová
zeleň, rozšíří se parkovací místa, vymění se veřejné osvětlení. Taky jsme ţádali o dotace na
OPŢP – akce ZAVEDENÍ SEPARACE BIOODPADŮ V OBCI NEDAŠOV, zatím má ţádost
akceptační číslo, jak to dopadne, se teprve rozhodne. Pokud bychom dostali dotace, tak by
kaţdá domácnost obdrţela kompostér určený ke kompostování bioodpadů. V letošním roce se
opraví cesta a most zničený po přívalovém dešti v srpnu 2014. Byla získaná dotace
z Ministerstva pro místní rozvoj. Pokračuje se i s kladením obrubníků a úpravou sjezdů podél
silnice III/50736 směrem na Nedašovu Lhotu. ŘSZK slíbilo opravit povrch cesty podél této
trati. Byla opravena cesta od kostela směrem k bývalé farmě. V současnosti se zde dá projet
bez problémů. Další úpravy cesty budou pokračovat aţ po získání stavebního povolení.To
jsou jenom některé záměry, samozřejmě je toho nachystáno víc. Všechno závisí na
moţnostech rozpočtu jednotlivé akce financovat.
Stále probíhá částečná jednoduchá pozemková úprava. Byl schválen plán společných
zařízení a v současné době probíhá zákres a umisťování jednotlivých pozemků. Reagujte
prosím na pozvánky a zúčastněte se konzultací k danému problému.
Umístili jsme dvě nové informační tabule naproti sochy sv. Václava. Téma je I. a II.
světová válka. Byla zde i vysázena nová zeleň. Postupně se snaţíme zelené plochy v obci
rozšiřovat a udrţovat. Touto cestou chci podělovat všem, kteří si udrţují okolí svých
rodinných domů a tím přispívají k hezkému prostředí v naší obci.
Bc. Alena Nováková, starostka obce
„Neohlížejte se smutně za minulostí, už se nevrátí.
Raději moudře využijte přítomnosti. To je správná cesta.“

Připravované akce
17.5.2015 DEN MATEK – pořádá KDU-ČSL
30.5.2015 CHODNÍČEK 2015 – 13. ROČNÍK PŘECHODU HŘEBENE BÍLÝCH KARPAT
30.5.2015 – OSLAVA 120 LET VZNIKU SDH – KONCERT DECHOVÉ HUDBY DŮBRAVANKA
ČERVEN – ČERVENEC – DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ PRO DOSPĚLÉ NA VÝLETIŠTI
6. 7. -10.7. 2015 – VE SPOLUPRÁCI SE ZŠ NEDAŠOV, TJ NEDAŠOV A OBCÍ NEDAŠOV PROBĚHNE
FOTBALOVÝ KEMP ZDENKA ŠENKEŘÍKA
16.8.2015 – DOŢÍNKY pořádá ZÁVRŠAN
6.9.2015 – HASIČSKÁ SOUTĚŢ – pořádá SDH NEDAŠOV
ŘÍJEN 2015 – MEZINÁRODNÍ TURNAJ VE FOTBALE O POHÁR ZÁVRŠÍ – pořádá ZŠ NEDAŠOV a obce
NEDAŠOV, NEDAŠOVA LHOTA A NÁVOJNÁ
16. -17. 10. 2015 - DĚTSKÝ BAZÁREK
ŘÍJEN 2015 – DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI
31.10.2015 – KONCERT MLADÝCH HUDEBNÍKŮ Z FRENŠTÁTU POD RADHOŠTĚM
13.11. -14.11. 2015 - VÝSTAVA HOLUBŮ
27.11.2015 – VÁNOČNÍ JARMARK – pořádá SENIOR KLUB NEDAŠOV
5.12.2015 – MIKULÁŠSKÝ TURNAJ VE STOLNÍM TENISU
PROSINEC – VÁNOČNÍ VYSTOUPENÍ ZŠ A MŠ
PROSINEC - VÁNOČNÍ KONCERT

Dne 2.5.1945 v dopoledních hodinách byla obec Nedašov osvobozena jednotkami rumunské armády.
Při příleţitosti výročí 70. let od této události byla v sobotu 2. května uctěna památka padlých a poloţen
věnec u sochy sv. Václava za přítomnosti ZASTUPITELŮ obce a zástupců našich organizací SDH, TJ,
SENIOR KLUBU, ZÁVRŠANU, NEDAŠOVSKÉHO VALÁŠKU, MYSLIVCŮ A ŘEDITELE ZŠ. Čestnou
stráţ u pomníku drţeli 2 zástupci KLUBU VOJENSKÝCH VÝSADKOVÝCH VETERÁNŮ.
Děkuji všem, kteří se této akce zúčastnili.
Alena Nováková, starostka

pietní akt u sochy sv. Václava

TJ NEDAŠOV
Fotbalisté Nedašova mají za sebou jiţ 5 jarních zápasů, ve kterých se jim dařilo střídavě. Celkem dokázali
posbírat 7 bodů - za remízu 1:1 v Zubří, a po dvou důleţitých domácích výhrách 1:0 nad Podlesím a 2:1
s Vlachovicemi. Díky těmto bodům jsme se dokázali odlepit z posledního místa v I.A třídě a nadále ţivíme
naději na záchranu v této pro nás vysoké soutěţi. Tento týden máme před sebou dva důleţité zápasy,
respektive derby. V pátek 8.5. zajíţdíme k dohrávce do Valašských Klobouk (17:00 hod.) a v neděli 10.5.
hostíme na domácím hřišti Valašské Příkazy (16:30 hod.).
Další podstatná změna se v našem klubu odehrála před začátkem jarní sezóny. Návojná nám vypověděla
smlouvu týkající se provozu a spolufinancování ţákovského muţstva. V tuto chvíli máme v plné reţii jak
dorostenecké muţstvo, tak i muţstvo ţákovské.

SDH Nedašov slaví v letošním roce 120 let od svého založení
Zveme všechny občany dne 30.5.2015 na obecní zahradu, kde proběhne oslava 120. výročí zaloţení SDH
v Nedašově.
Program bude pestrý a zajímavý, začátek v 17,00 hodin
 kácení máje
 pro děti bude připraven skákací hrad
 opékání špekáčků
 malování na tvář
 otevřena bude naše klubovna, kde si můžete prohlédnout všechna ocenění a poháry, získané při
soutěžích
 k nahlédnutí bude i kronika
 k poslechu zahraje dechová hudba Důbravanka


Přijďte se pobavit a oslavit hezké výročí společně s námi. Vstup bude zdarma, občerstvení zajištěno.

SDH Nedašov Václav Vaněk
Program SDH navazuje na akci CHODNÍČEK PŘECHOD BÍLÝCH KARPAT, kde uţ od 13,00 hodin
bude dětské odpoledne se soutěţemi, občerstvení, DJ Ptáček, stánky s drobnými produkty řemesel
14.30 - příchody prvních turistů do Nedašova
program: vystoupení souboru Trávnica z Brumova, vystoupení souboru Valášek Nedašov
16.00

- slavnostní přivítání turistů
vylosování účastníků soutěţe

v

Nedašově

SDH Nedašov

Sběr nebezpečného a velkoobjemového
odpadu
Dne 25.5.2015 proběhne sběr nebezpečného odpadu
(pneumatiky, oleje, barvy, ředidla, atd.), zpětného
odběru (televize, ledničky, monitory, zářivky, výbojky,
ledničky, pračky, sporáky, mikrovlnné trouby, vrtačky,
vysavače, ţehličky, atd.) a 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.

-

starostka

Alena

Nováková

a

hosté

svěcení praporu

Komerční sdělení

Paní Jitka Zvonková, Nedašov 346 nabízí
masérské služby:
- klasická masáž
- baňkování
- skořicová prohřívací masáž
- medová masáž
- Breussova masáž páteře
- zábaly
Objednat se můžete na tel. čísle 604 169 790

CHODNÍČEK 2015 13. ROČNÍK PŘECHODU HŘEBENE BÍLÝCH KARPAT
* SOBOTA 30. KVĚTEN 2015
10.00 - slavnostní zahájení ve Valašských Kloboukách - starostka a hosté
10.20 - poloţení kytic a společná fotografie
10.45 - odjezdy na Slovensko
11.30 - příjezd do Pruského
12.00 - slavnostní přijetí účastníků v Pruském - starosta Pruského Viliam Cíbik
12.30 - přejezd na Vršatec
13.00 - start pochodu z Vršatce, návraty autobusů do Nedašova
začátek programu v Nedašově - dětské odpoledne se soutěţemi, občerstvení, DJ Ptáček, stánky s
drobnými produkty řemesel
14.30 - příchody prvních turistů do Nedašova
program: vystoupení souboru Trávnica z Brumova, vystoupení souboru Valášek při ZŠ Nedašov
16.00

- slavnostní přivítání turistů
vylosování účastníků soutěţe

17.00 - odjezdy autobusů

v

Nedašově
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Střípky z činnosti Senior klubu Nedašov
Jsme občanské sdruţení,které je zaměřeno na volnočasové aktivity občanů v důchodovém věku . Náš ţivot
není jen o práci a povinnostech,ale také o vzdělávání,kultuře, zábavě a sportu,který můţeme ještě
zvládnout.
Od začátku letošního roku jsme uskutečnili několik zajímavých akcí. Setkání s druţebními kolegy
v Tuchyni, dále jsou to naše pravidelné měsíční besedy ,na kterých kytičkou a malým dárkem popřejeme a
potěšíme naše jubilanty a zazpíváme jim písničky na přání. Jiţ tradicí se stal úterní fašankový průvod obcí
po členech klubu, jejich rodinách a dalších našich příznivcích,který je zakončený půlnočním „
Pochováváním basy “ s velkou návštěvností,za coţ všem děkuji.
Další akcí byl velikonoční turnaj v bowlingu a taktéţ kaţdoročně chodíme na velikonoční
výšlap,který jsme letos bohuţel neuskutečnili,protoţe počasí nám to neumoţnilo. Dále jsme pořádali
veřejnou akci ve spolupráci s VZP ,kde si mohli občané nechat změřit své tělesné hodnoty a KT. Této
veřejné akce se zúčastnila téměř stovka občanů. Společně s Klubem důchodců Brumov jsme navštívili
termální lázně v Maďarsku. Ve spolupráci s OZ Nedašov,SDH a Nedašovským valáškem se uskutečnilo
Stavění máje s druhým sletem nedašovských čarodějnic.
Měsíc květen bude na akce bohatý,oslavíme na besedě Den matek,následuje zájezd do Polského
Těšína, pak tradiční smaţení vaječiny a koncem měsíce se zúčastníme turnaje v petángue, 2.ročníku
SENIOR CUP 2015 v prostorách Lázeňského náměstí v Luhačovicích. Po skončení turnaje proběhne
komentovaná prohlídka lázeňských domů a pramenů.
Akce,které nás čekají ještě v blízké době: Chodníček 30.5. , zájezd na Turzovku 1.6.,oslava Dne otců,
Mezinárodní sportovní hry po seniory v Nové Dubnici a táborák s opékáním špekáčků,výšlap do přírody a
akce pro děti v MŠ. Přednáška na téma „pečuj o své zdraví „.
To jsou akce ,které nás čekají do konce června ,pak si navíc uţijeme prázdniny s vnoučátky,ale i v klubu nás
čeká spousta zábavy. Jsem ráda,ţe se v obci rozvíjí spolupráce s OZ a různými místními sloţkami,určitě je
to dobrá cesta,jak zlepšovat dění a kulturu v naší krásné vesnici.
Děkuji touto cestou paní starostce a obecnímu zastupitelstvu,ţe se náš klub můţe scházet v prostorách
Obecního domu ,kde všichni tak rádi chodíme,abychom se pobavili,zazpívali a připravovali si tak příjemné
chvíle našeho ţivota v dnešní,tolik uspěchané době. Pokud by měl zájem někdo z „novopečených „seniorů,
stát se členem klubu,můţe přijít bez obav mezi nás. Dostane informaci za jakých podmínek náš klub
funguje a kdyţ bude chtít,můţe zůstat,nebo odejít,to uţ záleţí na kaţdém,jak se rozhodne. Naše besedy jsou
kaţdé první úterý v měsíci od 15:00 hod.,rádi Vás přivítáme.
Lída Dubčáková, předsedkyně Senior klubu

čarodějnický slet

pochování basy

BLAHOPŘEJEME
Významné jubileum DIAMANTOVÁ SVATBA
„Po šedesáti letech manželství dobře víte, že život
je občas stejně tvrdý jako diamant, ale zároveň
plný báječných okamžiků.“
V roce 2014 oslavili krásné výročí diamantové
svatby manţelé Novákovi z Nedašova č. 201.
Anděla Kolínková a Jarolím Novák spojili své
ţivotní cesty v cestu společnou dne 27. 5. 1954
v chrámu Páně Nanebevzetí Panny Marie
v Nedašově, sezdával P. František Půček.
Manţelé Novákovi společně vychovali 6 dětí.
Ţivot nebyl vţdy procházkou růţovým sadem, ale
společně to zvládli. Těţké chvíle proţívali
společně a to jim dodávalo síly. „Prarodiče
nepatří k těm,

Tradiční Velikonoce na Valašsku
Jiţ několikátým rokem dokazují ogaři z okolí, ţe
tradice na Valašsku jsou stále ţivé. Na Velikonoční
pondělí objíţdějí ogaři oblečeni do tradičních
valašských krojů své rodiny, známé, galánky.
Během mrskání hrají na harmoniku a ozembúch,
zpívají lidové písničky a tancují s cérkama.
Tato skupinka je vţdy velmi vítanou návštěvou a
skvělou vizitkou Valašského kraje.

mladí Valaši

kteří si veřejně vyznávají lásku a drţí se za ruce.
Během těţkých ţivotních zkoušek, nemocí apod.
však cítíte, jak pevné pouto je spojuje. Zaţili toho
spolu tolik, ţe uţ je snad ani nemůţe nic
překvapit. Snad jen takové mnoţství reklam
v televizi “ říká vnučka.
Dnes se těší z 6 vnuček, 5 vnuků, 4 pravnuček a 2
pravnuků.
K jejich výročí 60ti let společného manţelství se
přidáváme s blahopřáním a do dalších let přejeme
hlavně zdraví a Boţí poţehnání.
„Jen čas může prověřit pevnost vztahu, aby po
obroušení přebytečných hran zazářil drahokam.“

Poděkování
Zlínskému
kraji za účelovou
neinvestiční dotaci ve výši 886.000,- Kč na akci
„Komplexní revitalizace veřejného prostranství
před ZŠ Nedašov“
ZASTUPITELSTVO OBCE NEDAŠOV

Další významné jubileum – ZLATÁ SVATBA V letošním roce oslaví zlatou svatbu manţelé Karel a
Anna Ptáčkovi, Nedašov č. 3 a František a Ludmila Fojtíkovi, Nedašov 149
BLAHOPŘEJEME

Činnost a výsledky ZO CHPH Bylnice
ZO CHPH ( chovatelů poštovních holubů ) Bylnice sdruţuje chovatele poštovních holubů, jejichţ
činnost je orientována především do sportovní části – závodů poštovních holubů a v zimní části roku do
výstavní činnosti. V této ZO je registrováno 29 členů z regionu Brumova-Bylnice, Nedašova, Slavičína a
Valašských Klobouk. Sportovní činnost organizujeme v Oblastním sdruţení Valašsko, kde máme potřebné
přepravní kapacity (nadstavba, vlek, boxy na holuby) pro cca 3.000 holubů a dále u dlouhých tratí ve vyšší
konkurenci v Moravskoslezském sdruţení CHPH.
Jak je organizován výcvik a závody poštovních holubů?
Základní výcvik se provádí u holoubat počínaje ve třech měsících věku, postupným vyváţením na krátké
nácviky jiţ od 5 km do 30 km. Tyto nácviky si provádějí chovatelé samostatně.
Společné nácviky organizované OS Valašsko jsou asi od 90 km ( Brno ). Prvním závodem bývá Velké
Meziříčí, následují další závody. Na holoubata ve věku 4-5 měsíců jsou jiţ kladeny poţadavky návratu i
z Plzně, případně Chebu ( okolo 420 km ).
V následujícím roku uvedená holoubata, jiţ jako roční, absolvují s ostatními staršími holuby hlavní závodní
sezónu. Tato začíná nácviky ( Brno ) koncem dubna a navazuje na závody z vypouštěcích míst Benešov,
Plzeň, Tachov, Cheb, dále ze startovacích míst v Německu a Belgii. Závodů bývá 18-20 a tyto končí v závěru
července nejdelším závodem z Belgie – Oostende, coţ je do Nedašova cca 1101 km vzdušnou vzdáleností.
ZO CHPH Bylnice byla zaloţena v roce 1971. Za dobu trvání její chovatelé dosáhli mnoha
špičkových umístění i na úrovni ČR aţ po účast na Olympiádách FCI.
Více informací o chovu poštovních holubů naleznete na stránkách www.nedasov.cz nebo na www.osvalassko.wz.cz

V minulém roce 2014 se v hlavní soutěţi Mistrovství OS Valašska umístili konkurenci 93 chovatelů :
2. Macháč Patrik (Nedašov), 3. Zvoníček Jiří (Bylnice), 8. Fojtík Jan (Bylnice), 9. Pazdera Miroslav
(Slavičín), … V soutěţi jednotlivých holubů byl velmi úspěšný holub 11-0248-1051 Fojtíka Jendy, který
v rámci OS zvítězil v kategorii středních tratí (vzdálenost 300-600 km), navíc byl 1. v této kategorii i v
soutěţi časopisu Letu zdar, kde spolu soupeří chovatele na úrovni bývalé ČSR. V této konkurenci zvítězil i
holub 09-0248-938 Macháče Patrika na dálkařských tratích nad 600 -1100 km
V minulém roce 2014 se v soutěţi holoubat Mistrovství OS VA v konkurenci 79 chovatelů umístili:

1.Struţka Libor ( Tichov ), 3.Macháč Marek ( Nedašov ), 5.Miklas Jan ( Bylnice ), 6.Sukup Karel
( V.Pole ), 7.Machů Fr.+Petr ( Nedašov ), 8.Zvoníček Jiří ( Bylnice).
CHOVATELÉ BYDLÍCÍ V NEDAŠOVĚ KTEŘÍ JSOU ZAREGISTROVÁNI V ZO CHPH BYLNICE

Chovatel

Adresa

Poř. číslo

1

Macháč Marek

Nedašov 331

2

Macháč Patrik

Nedašov 336

3

Machů Frant. + Petr

Nedašov 119

4

Vaněk Josef

Nedašov 97

5

Hrdlička Jaroslav

Nedašov, Domov NADĚJE

6

Řehák Zdeněk

Návojná 106

7

Ing. Kolínek Jaroslav

Nedašov 312

8

Fojtík Marek

Nedašov 368

9

Jurík Martin

Nedašov 217

Patrik Macháč

Základní škola a Mateřská škola Nedašov
Školní rok 2014-2015 se kvapem blíţí k jejímu závěru. Prvňáčci budou mít za sebou zdárně začátek své
ţivotní etapy, deváťáci mají po ověřovacích přijímacích zkouškách. Ze 30 vycházejících si podalo
přihlášku 18 ţáků na studijní obory s maturitou, ostatní na učební obory. Všichni tito ţáci naši školu
opustí. Ze středních škol dostáváme zprávy. ţe je tam o naše ţáky zájem, coţ nás těší.
Na druhé straně - budoucích prvňáčků je po zápise z celkového počtu 31 přijato 27. Škola bude mít tedy o
opět o 3 ţáky méně- celkem 276. Tento malý pokles je dlouhodobý a z geografického vývoje se zastaví
zhruba za dva roky, kdy vyjdou poslední velké ročníky.
Mateřská škola je jiţ trvalou součástí základní školy. K dnešnímu dni navštěvuje naši mateřinku 28 dětí,
z toho 7 dětí, které by měly po prázdninách nastoupit do 1.třídy. U dvou dětí byl k dnešnímu dni rodiči
navrţen odklad školní docházky.
Při škole pracuje jedno oddělení školní druţiny s 30 ţáky. Uvaţuji o rozšíření zájmové činnosti pro ţáky II.
stupně- zřízení školního klubu a převedení zájmových krouţků pod tuto součást školy. Jsem rád, ţe se letos
nezabýváme váţnou nekázní ţáků, která by hraničila s kriminalitou, coţ v minulých letech byl častý jev.
Chci vyslovit poděkování výboru Klubu rodičů za obětavou práci, kterou vykonávají ve svém
osobním volnu a tento čas věnují organizováním různých akcí, např. Rodičovského plesu. Výtěţek pak
věnují na organizování a odměňování ţáků v různých soutěţích, pořádání školních výletů, příspěvek na
plavání, pořízení ţákovských dresů apod.
Letos proběhly také volby do Školské rady. Od 1. září bude školská rada pracovat v tomto sloţení:
Martin Ptáček, Ing. Josef Švach ml., Miroslav Fojtík, MUDr. Marie Vaňková, Mgr. Ludmila Souralová a
Mgr. Vlasta Řeháková. Pravomoci a povinnosti školské rady jsou vymezeny Školským zákonem.
10. dubna 2015 proběhl zápis do mateřské školy. K zápisu se dostavilo 19 rodičů, zapsáno bylo 20
dětí. Z toho 3 děti, které dovrší potřebnou hranici 3 let k nástupu do mateřské školy aţ v roce 2016.
Vzhledem k uvolnění pěti míst mohlo být tedy v řádném termínu přijato pouze 5 dětí, 12 dětí bylo
nepřijato. Po dohodě obce Nedašov a ředitele školy byl vznesen poţadavek na KHS ve Zlíně na navýšení
kapacity mateřské školy k 1.9.2015 o 12 míst. Poţadavku bylo vyhověno za podmínky rozšíření
stávajícího hygienického zařízení a uvolnění jedné třídy základní školy pro potřeby mateřské školy.
Z časových důvodů je nutno provést úpravy co nejdříve. Budou uskutečněny ve dnech 16.-22.5.2015,
aby bylo moţno včas zaţádat o provedení změn v registru škol na ministerstvu školství. Z tohoto důvodu
byly vyhlášeny dodatečné výsledky zápisu a přijaty byly všechny děti, které splňovaly podmínky pro
přijetí. Od 1.9.2015 by tedy naši mateřskou školu mělo navštěvovat 40 dětí. Ty budou rozděleny na
kmenovou třídu ( děti 3-4 leté ) a na třídu „předškoláků.“ Reagujeme tak na vzniklou situaci ke
spokojenosti jak rodičů, tak samotných dětí.
Mgr. Milan Mužík, ředitel ZŠ a MŠ Nedašov

Z pracovního prostředí v MŠ

Improvizovaná učebna -pozorování zatmění slunce

ZPRAVODAJ Obce Nedašov vydává jako svou publikaci pro občany zdarma. Pokud budete chtít
něco uveřejnit, oznámit nebo inzerovat, předejte podklady na OÚ, nebo zašlete na mailovou adresu
obce- obec.nedasov@volny.cz případně na elektronickou podatelnu uveřejněnou na webových
stránkách www.nedasov.cz. Kontakty : tel.: 577335323- matrika, 577335313- starostka obce.

