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Vážení spoluobčané,
letošní rok je rokem reforem. Samozřejmě je důležité, abychom nezadlužovali naše děti a
snižovalo se zadlužení státu. Bohužel zatím na tyto reformy doplácejí obyčejní lidé.
[Horatius Quintus Flaccus ]

Není nic, co by mělo jen příjemné stránky.

U nás na Závrší jsme zvyklí žít skromně, výdělky u nás patří mezi nejnižší v kraji a navíc tu není
dostatek pracovních příležitostí. Z tohoto důvodu si zasloužíte obdiv a uznání, jak dokážete všichni
hospodařit a i z toho mála, co se dá tady na okolí vydělat, opravujete své domy, okolí domů a
celkově celá obec působí upraveně.
Tak jak se snižují příjmy v domácnostech, snižují se i daňové příjmy pro obec. Přesto bychom
chtěli zrealizovat některé akce, které se připravily. Jedná se o přestěhování MŠ do školy, oprava
střechy na staré národní škole, postupně připojovat RD na již zbudovanou kanalizaci. Pokud vyjde
dotace z EU, tak se vymění rozhlasy. Pořád máme naději na zbudování kanalizace, chodníků a
opěrných zdí směrem na Nedašovu Lhotu. Zatím jsme v zásobníku, pokud se otevře nový
program, měla by se tato akce realizovat. Začala se vyměřovat i cesta kolem bývalého statku ke
kostelu. Připraví se projekt a budou se vyřizovat nutná povolení. Věřím, že se setkáme s
pochopením všech vlastníků pozemků u této cesty, protože budeme potřebovat i část jejich
pozemků, aby byla plánovaná cesta dostatečně široká. Tímto děkuji všem, kteří předběžně
souhlasili.
V loňském roce se nám podařilo dokončit kanalizaci II.etapu, 2.část. Proinvestovalo se celkem s
DPH 10 980 441,-Kč. Dále se opravilo sociální zařízeni v pavilonu "A" zakladní školy - celková
částka 956 192,-Kč, provedla se rekonstrukce kuchyně a jídelny v ZŠ - proinvestováno 7 075 161,Kč, vyměnila se část veřejného osvětlení za 416 299,- Kč. Tyto akce byly provedeny za pomoci
dotací z MZe, MMR, MF a Zlínského kraje.
Děkuji všem organizacím za pořádání kulturních, společenských a sportovních akcí. Jsme rádi a
děkujeme i za spolupráci na společných projektech s obcí. Je důležité vzájemné setkávání, ať si
oddychneme od každodenních starostí.
Závěrem děkuji všem, kteří udržují veřejné prostranství, pomníky a kříže.
Prožíváme překrásný měsíc máj věnovaný Nejsvětější Panně , prosme ať nad celým Závrším drží
ochrannou ruku a pomáhá těm, kteří se dostávají do nelehkých životních situací.
Bc. Alena Nováková, starostka obce

Poděkování Zastupitelstvu Zlínského kraje za
schválení a poskytnutí účelové investiční dotace ve výši 881 000,- Kč z rozpočtu Zlínského
kraje na realizaci projektu „Vestavba mateřské školy Nedašov
ZASTUPITELSTVO OBCE NEDAŠOV

Různá oznámení a informace
Příprava územního plánu
Obec Nedašov oznamuje, že zahájila přípravu nového územního plánu. Žádáme občany, aby své požadavky
na změny územního plánu hlavně pro výstavbu rodinných domů, předali na obecní úřad. Budeme se snažit
zapracovat všechny požadavky. Co bude skutečně zapracováno záleží na odsouhlasení dotčených orgánů.
Celé vypracování a schválení nového územního plánu bude trvat nejméně 2 roky. Budete mít možnost si
svoje požadavky v průběhu celého řízení kontrolovat. Bude probíhat veřejné připomínkování. Ve svém zájmu
se informujte. Provádět změny ÚP není jednoduché a trvá to dlouhou dobu.

Sběr nebezpečného odpadu
Dne 6. června 2012 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, umyvadla atd.)

Průjezdnost komunikací v obci
Žádáme občany o ořezání větví stromů, které zasahují do místních komunikací. Valašskokloboucké
služby, které nám provádí sběr domovního odpadu si stěžují, že nemohou autem zajíždět do
některých úzkých ulic, protože jim tyto větve překáží. Mějte k sobě ohledy, protože se může stát, že
odpad nebude vyvezen a doplatí na neprůjezdnost cesty všichni sousedé v ulici.
Upozornění
Upozorňuji občany, kteří jezdí po pozemku vedle rodinného domku č.p. 360 (Púčkovi), že jezdí po
soukromém pozemku. Obecního pozemku je zde jen část. Toto není cesta ani žádná účelová
komunikace. K přístupu k pozemkům na Hrabiny a Jásenské slouží nově vybudovaná komunikace.

Stočné
Provozovatel kanalizace Obec Nedašov výstavba, s.r.o. upozorňuje občany, kteří platí stočné dle
počtu osob v domácnosti, že cena za stočné u dětí do 18 let se snižuje na 0,50Kč za osobu/den. U
studentů nad 18 let bude sleva pouze po doložení dokladu o studiu. Tyto doklady musí občané
doložit ve vlastním zájmu. Tato změna platí od 1.1.2012

Místní hřbitov
 V měsíci červnu Vám budou rozeslány faktury za hrobová místa na dalších 5 let. Tyto faktury
můžete platit přímo na OÚ Nedašov.
 Nevhazujte do odpadní jámy hlínu a kameny. Vyvážení a skládka odpadu stojí nemalé
peníze. Pokud odpad roztřídíte, nebude jáma hned plná.

Plán kulturních a sportovních akcí, pořádaných OZ Nedašov pro r. 2012
Rok 2011 byl pro členy OZ Nedašov opět impulsem k tomu, aby kulturní a sportovní akce pro občany byly
zajišťovány.
5. 2. 2012 – Dětský karneval – „Soutěž, bav se a dováděj, karnevalu si užívej“
Karneval proběhl ve spolupráci OZ Nedašov, ZŠ Nedašov a SENIOR klub
Nedašov.
Karneval se vydařil. Podle reakcí dětí každý poznal, že se dobře baví. A když
jsou spokojené děti, líbilo se i rodičům.
16. 3. 2012- Divadelní hra pro dospělé, „Když se zhasne“.
Kdo přišel a divadlo sledoval, dobře se bavil.
Další akce v letošním roce
26.5.2012 - Senátorský chodníček
29.6.2012 - Primiční mše svatá P.Petra Káni na místním hřišti
12.8.2012 - tradiční dožínky
2.9.2012 - hasičská soutěž
10-11/2012 – divadelní představení, tentokrát pro děti
11/2012 - 1. ročník soutěže všech věkových kategorií, případně celých rodin – soutěž ve
hře Člověče nezlob se
12/2012 - 4. mikulášský turnaj ve stolním tenisu
12/2012 - Vánoční koncert
Závěrem bych opět chtěla poděkovat a zároveň požádat všechny organizace obce o další spolupráci při
pořádání kulturních a sportovních akcí.
Vaculíková Anežka, předsedkyně kulturního výboru OZ Nedašov
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Přehled informací na úseku matriky a evidence obyvatel
Počet obyvatel
K 31.12.2011 bylo přihlášeno v obci Nedašov k trvalému pobytu 1381 obyvatel.
Narození
V roce 2011 se občanům naší obce narodilo 17 dětí, z toho 8 děvčat a 9 chlapců.
V matričním obvodu Nedašov (tj. v obcích Nedašov, Nedašova Lhota a Návojná) se v roce 2011 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 2011 uzavřelo sňatek 12 občanů Nedašova a 1 občan z Ned. Lhoty. Z toho 4 sňatky byli uzavřeny
mimo matriční obvod obce Nedašov a 1 v zahraničí. Celkem 13 manželství bylo uzavřeno před církví
římskokatolickou.
Do matriční knihy manželství bylo v roce 2011 provedeno 13 zápisů o uzavření manželství, které snoubenci
uzavřeli v matričním obvodu obce Nedašov.
Úmrtí
V roce 2011 zemřelo 21 občanů obce, z toho 10 mužů a 11 žen.
Do matriční knihy úmrtí bylo zapsáno 21 zápisů o úmrtí.
Přihlášení k trvalému pobytu
Do obce Nedašov se v roce 2011 přihlásilo k trvalému pobytu 14 občanů, z toho 8 žen a
6 mužů.
Odhlášení z naší obce
Z obce Nedašov se v roce 2011 odhlásilo 13 občanů, z toho 6 žen a 7 mužů.
Občané nad 90 let
K 31.12.2011 žili v naší obci 2 občanky nad 90 let.
Paní Anděla Marková a paní Anna Kolínková.
Zpracovala: Ivana Cíchová, matrikářka

Z činnosti ZŠ a MŠ Nedašov
Ve školním roce 2011/2012 navštěvuje školu 290 žáků, z toho 130 z Nedašova, 60 z Návojné, 94
z Nedašovy Lhoty a 6 žáků dojíždějí z Brumova. Do mateřské školy dochází 28 dětí. Oproti loňskému roku
se počet v základní škole snížil o 19 žáků. Pro školní rok 2012-2013 bylo přijato do 1. ročníku 30 žáků.
Pokud to finanční možnosti dovolí, budou rozděleni do 2 tříd. Od září by měla být po rozsáhlé rekonstrukci
přestěhována do budovy ZŠ i mateřská škola, bude v pavilonu B se samostatným vchodem. Do budoucna
se tak ušetří nemalé finanční prostředky na neekonomický provoz samostatné budovy MŠ.
Naše škola poskytuje žákům především vzdělání, ale také jim nabízí vyžití v různých zájmových
kroužcích a vede žáky ke zdravému životnímu stylu. Na škole pracují tyto zájmové kroužky: Dyslektický
kroužek, Veselá flétnička, 4 sportovní kroužky , Mladý zdravotník, kroužek Tvořeníčko, Movida, Výtvarněgrafický, Volejbal, Hudební, Žákovská knihovna a Taneční. Odpoledne mají žáci volný přístup do
počítačové učebny. Mimo to učitelé pro žáky zajišťují a organizují řadu soutěží školního charakteru
(sportovní školní liga ve florbalu, košíkové, odbíjené, vybíjené, recitace mladších i starších žáků, pěvecké,
výtvarné, dopravní, atd.)
Jsme zapojeni již několik let v okrskové sportovní soutěži: „ Valašská liga “, matematické soutěži:
„Klokan“, „Sudoku“ a matematické olympiádě. Zúčastňujeme se okresních olympiád: z českého jazyka,
matematiky, přírodopisu. Opět se zúčastníme zdravotnické soutěže Helpík a Mladý zdravotník.
Významných úspěchů na celorepublikové úrovni dosáhl náš žák Kristian Káňa v soutěži „Bible a my“ a
také Martina Bartošáková výborně zabodovala v mezinárodní výtvarné soutěži „Pod modrou oblohou“. Do
konce školního roku se ještě uskuteční požárně-preventivní akce spojená s ukázkou techniky hasičského
záchranného sboru z Valašských Klobouk, branné cvičení a žáci 9.ročníku připraví pro své mladší
spolužáky sportovní Den dětí. K udržování zvyků a tradic pořádáme výstavy prací žáků v prostorách školy
s vánoční a velikonoční tematikou. Také vánoční malování- vánoční radování, se stalo hezkou tradicíjedná se o společné dopoledne žáků 9. ročníku a žáků 1. stupně. Organizujeme také projektové dny: Den
stromů a Den Země, zaměřené na ekologickou výchovu. Žáci se účastní přednášek k prevenci sociálněpatologických jevů a besed s Policií. Zapojili jsme se do projektu rádia Valaška „Čtů Valaši, čtú“.
Od listopadu 2011 nastartoval ve škole projekt v rámci EU-peníze školám. Cílem projektu je
prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu počátečního vzdělávání na základní škole
v Nedašově. Zkvalitnění a zefektivnění výuky bude dosaženo metodickým vzděláváním a podpůrnými kurzy
pedagogických pracovníků, tvorbou a následným používáním nových metodických pomůcek, audiovizuální
techniky a učebních materiálů ve výuce.

Ke konci roku opustí školu 40 deváťáků. Někteří z nich zamíří na gymnázia či střední odborné školy.
Zbývající žáci pak na učební obory.
Mateřskou školu navštěvuje k dnešnímu dni 28 dětí. Činnost MŠ je v souladu se školním
vzdělávacím programem. Učitelky úzce spolupracují i s rodiči dětí. Děti navštívily maňáskové divadlo,
Muzeum ve Valašských Kloboukách, divadelní představení v Brumově, Společně s rodiči se uskutečnil výlet
do 3D kina ve Zlíně. Připravují krátké kulturní pásmo k Svátku matek, malování kraslic, pletení korbáčů,
keramický den, Den Země a spousta dalších aktivit. V měsíci červnu podniknou společně s rodiči plavbu po
Baťově kanálu s pirátských dobrodružstvím. Děti čeká ještě závěrečný táborák s rozloučením
s předškoláky. Novinkou jsou tzv.hrací odpoledne pro děti, které nejsou zapsány v mateřské škole. Mají
možnost si i s rodiči přijít „pohrát“. Tato hrací odpoledne se stala velmi oblíbenými a mezi rodiči je o ně
velký zájem.
Škola je základ života, proto děkuji všem, kteří nám pomáhají budovat a rozvíjet tento základ a věří,
že vynaložené úsilí v budoucnu přinese dobré ovoce.
Mgr. Milan Mužík, ředitel školy

Pozemkové úpravy
Obec Nedašov byla zařazena do plánu jednoduchých pozemkových úprav. Tímto děkuji všem, kteří
podepsali žádost o provedení pozemkových úprav a žádám i další vlastníky pozemků, v lokalitách Hrušová,
Díly, Rokytovské, Radňovce a další lokality v této oblasti o podepsání žádosti o provedení pozemkových
úprav. Hlavním cílem těchto úprav by mělo být zpřístupnění pozemků a jejich vyměření. Prosím občany, kteří
ctějí pracovat v přípravném výboru, aby se přihlásili na obci.
Pozemkové úpravy jsou změny právního stavu pozemků, jimiž „se ve veřejném zájmu prostorově a funkčně
uspořádávají pozemky, scelují se nebo dělí a zabezpečuje se jimi přístupnost a využití pozemků a vyrovnání
jejich hranic tak, aby se vytvořily podmínky pro racionální hospodaření vlastníků půdy. V těchto souvislostech
se k nim uspořádávají vlastnická práva a s nimi související věcná břemena. Současně se jimi zajišťují
podmínky pro zlepšení životního prostředí, ochranu a zúrodnění půdního fondu, vodní hospodářství a zvýšení
ekologické stability krajiny. Výsledky pozemkových úprav slouží pro obnovu katastrálního operátu a jako
závazný podklad pro územní plánování. Pozemkové úpravy se řídí zákonem č. 139/2002 Sb. ze dne 21.
března 2002 o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě
vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů.
Realizace pozemkových úprav úzce souvisí i s naplňováním programu obnovy venkova, který účinně
motivuje obyvatele venkova k tomu, aby se nejen prostřednictvím samosprávy, ale i vlastními silami snažili o
harmonický rozvoj plnohodnotného životního prostředí, udržování přírodních a kulturních hodnot krajiny a o
rozvoj ekologického hospodaření. Neopominutelná je i související realizace tvorby krajinných programů, jako
např. úprava vodohospodářských poměrů, obnova toků a nádrží, budování protierozní a protipovodňové
ochrany území, systémů ekologické stability, biocenter a biokoridorů, obnova remízků nezbytných pro život
drobné zvěře, zajištění lepší prostupnosti území vhodně zvolenou sítí polních cest a v neposlední míře
dosažení estetické kvality krajiny za účelem zvýšení rekreačního efektu.
Pozemkové úpravy jsou jedním z klíčových faktorů pro rozvoj venkova.
Prostřednictvím právě tohoto opatření je řešena problematika vlastnických vztahů pozemkové držby,
nedostatečná zemědělská infrastruktura či absence prvků ekologické stability krajiny. Pro zlepšení životního
prostředí se doporučuje realizovat projekty Územních systémů ekologické stability jako jedno z nosných
opatření. Je na místě poukázat na komplikace spojené s majetkoprávními vztahy.
Pozemkové úpravy také nepřímo napomáhají rozvoji podnikání a mají nesporný efekt v oblasti udržitelného
rozvoje.
Při provádění pozemkových úprav dochází k racionálnímu prostorovému uspořádání pozemků všech
vlastníků půdy v daném katastrálním území a podle potřeby také k reálnému vytyčení těchto pozemků v
terénu. Nedílnou součástí návrhu pozemkových úprav je i plán společných zařízení. Ten tvoří cestní síť a
systém ekologických protierozních, hydrologických a krajinných opatření.
Cílem pozemkových úprav je:






obnovit osobní vztah lidí k půdě a krajině a vyvážit jej s veřejným zájmem s důrazem na zvýšení
kvality života na venkově
scelení a zpřístupnění pozemků jejich vlastníkům
obnovení zanedbané a poničené krajiny, zvýšení její prostupnosti
ochrana půdy, vody a bioty jako veřejných statků
obnovení a digitalizace zastaralého katastru nemovitosti

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.

