PROSINEC 2010

Vážení spoluobčané,
atmosféra Vánoc jistě nikoho nenechává lhostejným. Vždyť nám připomínají skutečnost, že Bůh vychází člověku
naproti, že Bůh vstoupil do lidských dějin. Vstupuje do našich životů, aby nás ujistil, že mu na každém jednom z
nás záleží, že každého z nás miluje. Mějme toto na paměti a sdílejme radost i starost s druhými, zapomeňme
na svá trápení, naučme se raději dávat, než brát a pak pro nás nebudou radostné jen Vánoce, ale celý rok.
Život se má přece prožít,
bez spěchu a s jasným cílem,
nechme své sny a touhy realitu zažít,
a usmějme se nad dobře vykonaným dílem.
Děkuji Vám jménem celého obecního zastupitelstva za Vaši důvěru, kterou jste nám dali ve volbách
prostřednictvím Vašich hlasů. Budeme se snažit pokračovat v započatém díle a naši obec dále zvelebovat a
propagovat.
Zkusím zhodnotit rok 2010 z pohledu práce starosty a zastupitelstva. I když daňové příjmy jsou pořád nižší než
v roce 2008, nám se podařilo proinvestovat nemalé peníze. Bylo to zásluhou dotací pro naši obec. Částka dotací
za celý rok byla přes 40 miliónů. K tomu se musí přičíst i naše dofinancování, takže se v naší obci zbudovalo dílo
za více než 50 miliónů. Nejvíce se proinvestovalo na kanalizaci. Další velkou investicí bylo zateplení a výměna
oken v naší základní škole. V započaté práci budeme pokračovat i v roce 2011. Měla by být dokončena
kanalizace včetně povrchových úprav. Nějaká investice půjde znovu do ZŠ, kde je potřeba začít opravy a
rekonstrukce uvnitř objektu. Taky je nachystán projekt na úpravu středu obce a dále na vybudování kanalizace a
chodníků směrem na Nedašovu Lhotu. Bohužel nám tento projekt nebyl schválen v programu ROP Střední
Morava, tak začínáme znovu. V lednu bude podána žádost na Ministerstvo zemědělství a pokud uspějeme, tak se
tato akce bude realizovat. V tomto volebním období bychom měli vyřešit, co se má udělat se starou národní
školou. Rádi od Vás uslyšíme návrhy a náměty. Určitě budeme pokračovat v budování příjezdových cest
k rodinným domkům. Chystá se projekt na posílení vodovodu. Taky je nachystána studie na Smuteční síň a
sociální zařízení u místního hřbitova. Tato akce se může zahájit jen po domluvě všech tří zastupitelstev u nás na
Závrší, protože farnost se skládá ze tří vesnic. To jsou hlavní záměry, které chceme za toto volební období
zrealizovat, ale dopředu se nedá nic slíbit, protože všechno závisí na financích obce.
Práce zastupitelstva nespočívá jen v investičních akcích, ale chceme se podílet i na organizování různých
společenských, sportovních a kulturních akcích. Touto cestou chci poděkovat všem složkám u nás, kteří mají své
programy a starají se o kulturní život v obci.
Poděkování patří i vedení Základní školy a všem pedagogům, kteří se starají o naše děti a zapojují se i do akcí
obce. Je důležité, abychom se dokázali scházet a společně prožívat volný čas, to je zárukou dobrých vztahů a
z těchto akcí je poznat, jestli tady žijeme nebo se jen míjíme.
Být tady a teď má vždycky něco do sebe,
nemyslete na špatné a pokažené,
myslete na to, co Vás k vytouženému cíli dovede,
zapomeňte, že Vaše ego či srdce bylo někdy uražené.
Jménem celého zastupitelstva, pracovníků obce a jménem svým Vám přeji pohodovou atmosféru svátků
vánočních plnou lásky, pokoje a vzájemného porozumění. Úspěšný vstup do nového roku, pevné zdraví, mnoho
osobních a pracovních úspěchů.
Alena Nováková, starostka

Poděkování Zlínskému kraji

za účelovou neinvestiční dotaci ve výši 500.000,- Kč v souvislosti s oceněním v soutěži „Vesnice roku 2010 ve
Zlínském kraji“

Poděkování Zlínskému kraji za účelovou neinvestiční dotaci ve výši 10.000,- Kč na pořádání akce „Vánoční koncert“
za účelovou investiční dotace ve výši 300.000,- Kč na realizaci projektu „Kanalizace splašková“ a za účelovou
neinvestiční dotaci ve výši 5.000,- Kč na pořádání akce „Mikulášský turnaj ve stolním tenisu“
ZASTUPITELSTVO OBCE NEDAŠOV, NÁRODOPISNÝ SOUBOR ZÁVRŠAN, TJ NEDAŠOV

Komerční sdělení
Pošta Nedašov oznamuje, že nabízí veškeré produkty Českomoravské stavebné spořitelny jako stavební spoření,
penzijní připojištění aj. V případě Vašeho zájmu Vám zprostředkuje osobní návštěvu finančního poradce ČMSS u Vás
doma s možností sjednání dalších produktů a výhodného zhodnocení Vašich financí. (Nebo volejte přímo
602743109).

Přijaté dotace za rok 2010

OBEC NEDAŠOV

Poskytovatel

Účel použití

Částka

Fond živ.prostředí ČR – EU
Fond živ.prostředí ČR
Min.zemědělství ČR
KÚ Zlínského kraje
KÚ Zlínského kraje
KÚ Zlínského kraje-soutěž „Vesnice roku“
KÚ Zlínského kraje
DOTACE CELKEM

11 745 119,80
690 889,40
30 487 948,00
300 000,00
100 000,00
500 000,00
18 000,00

ZŠ-okna,zateplení,fasáda
ZŠ-okna,zateplení,fasáda
Kanalizace odpadních vod
Kanalizace splašková
Odstranění povodňových škod
Opravy v ZŠ a nákup techniky pro ZŠ
Hospodaření v lesích

43 841 957,20 Kč

Finanční oddělení : Ivana Cíchová, účetní

Rekonstrukce pláště budovy ZŠ - zateplení a výměna oken

Svoz plastů nádoby 1100l pro obec Nedašov 2011
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Informace pro domácnosti o třídění odpadů
Do kontejnerů na plasty patří: PET láhve od nápojů, plastové nádoby, láhve, výrobky z plastů (kbelíky, hračky) kelímky od jogurtů,
krabičky od pokrmových tuků sáčky, folie, igelitové tašky, polystyren, nevhazujte novodurové trubky, obaly od nebezpečných látek
např. motorových olejů, chemikálií, barev apod..
Do kontejnerů na sklo patří: láhve od nápojů,, skleněné nádoby, tabulové sklo, nevhazujte keramiku, porcelán, autosklo, drátěné sklo
a zrcadla.
Děkujeme všem občanům, kteří třídí odpad a udržují u kontejnerů pořádek.V první polovině roku 2011 proběhne sběr nebezpečného
odpadu a budou přistaveny kontejnery na ostatní odpad, který nejde třídit. Nedávejte tento odpad ke kontejnerům na plast a sklo.

Svoz odpadů v obci Nedašov pro rok 2011
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Švach Jaroslav
tel. 777 565 191
j.svach@mu-vk.cz
Valašskokloboucké služby s.r.o.

Komerční sdělení
Chcete ušetřit za plyn a elektřinu ? Firma OPTIMAL-ENERGY je tu pro Vás! O-E je firma s mezinárodní působností a sdružuje poradce
zabývající se obchodní a konzultační činností v oblasti energetiky. Našim cílem je optimalizace nákladů na energie fyzických i právnických
osob. Jsme nezávislí energetičtí poradci. Spolupracujeme s více dodavateli elektrické energie a plynu, od kterých se snažíme pro Vás
získat ty nejvýhodnější podmínky a nejlepší z nabídek Vám předložit.
Je dobré si uvědomit, že i přes avizované slevy současných majoritních dodavatelů zůstanou naši partneři vždy levnější, už jen proto,
že je na tom založena jejich existence.
Při uzavření smlouvy s nejvýhodnějším dodavatelem elektřiny, či plynu neplatíte žádné aktivační poplatky a uzavíráte smlouvu na
dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Změnou dodavatele se nemění Váš distributor elektřiny, či plynu. S našimi klienty se
snažíme budovat dlouhodobou spolupráci. Stále sledujeme energetický trh a podle probíhajících změn svoji nabídku neustále
aktualizujeme.
Věříme, že spolupráce s námi bude pro Vás přínosem.
Konzultace po telefonu, nebo po dohodě u Vás doma, či ve firmě – zdarma!
Obchodní zástupce pro Váš region: Jiří Slaběňák.
Eurotel (O2): 602 743 109
T-mobile: 732 322 752
Pevná: 577 335 335

Základní škola a Mateřská škola Nedašov
Naše škola má pro letošní školní rok 17 tříd s celkem 308 žáky. Nepotěšující je, že jsme otevřeli poprvé v historii nové
školy pouze jednu první třídu s 24 žáky. Také v příštím školním roce to nevypadá příliš slibně, podle informací
z obecních matrik Nedašova, Návojné a Nedašovy Lhoty nastoupí 28 žáků, což vypadá také pouze na jednu třídu.
Školní družina má 28 žáků a mateřská škola, která je součástí naší školy má také 28 přihlášených žáků. Protože
počty žáků ve třídách klesají, je více času se žákům věnovat individuálně a je možno se žáky slabšími více pracovat.
Rozpočty školy však ministerstva stanovují podle počtu žáků což snižuje naše příjmy na provoz i výuku.
Školní rok začal 1. září, přestože ještě nebyly dokončeny všechny práce na zateplení celé školy a výměny oken.
V souladu s firmami, které rekonstrukci prováděli, jsme v provizorních podmínkách některých částí výuku přesto
zahájili. Především tělesná výchova se vyučovala jinde než v tělocvičnách, které ještě nebyly hotovy. Podstatné je , že
rekonstrukce povedou ke snížení nákladů na energii a přinesou úsporu tepla. V současné době se řeší ještě
elektronické regulace samotných topných těles. Také po estetické stránce budova školy reprezentuje centrum obce a
dotváří barevný soulad s okolní přírodou. Děkuji tímto zřizovateli, tj. obci Nedašov za investované prostředky do
školství a mládeže.

Po stránce výchovy a vzdělání dosáhla škola letos velmi dobrých výsledků. Zasloužila se o post 3. místa ve Zlínském
kraji v soutěži „Vesnice roku“. Na úspěchu školy se podíleli žáci zájmových kroužků. Přestože škola doposud nemá
nejlepší podmínky pro sport, dosáhli jsme výrazného úspěchu a vyhráli letos poprvé soutěž „Valašská liga“ a zanechali
za sebou i školy jako Valašské Klobouky, Brumov-Bylnice nebo Luhačovice. Všechny tyto úspěchy nakonec hrály roli
na jazýčku vah v celkovém hodnocení vesnic. Samozřejmě do školy chodí žáci všech obcí - Nedašova, Nedašovy
Lhoty a Návojné, tedy dík patří jim všem, stejně tak mladému fotbalistovi za finanční pomoc škole při vyhodnocení
v turnaji „EON Cup.“ Výrazných úspěchů žáci dosáhli také v jiných oblastech –soutěž záchranného systému Helpík /1.
místo v celostátním finále, dějepisná soutěž „Bible a my“- 1. místo v kategorii, nezapomínáme také na ekologické
aktivity jako Den stromů, Den Země apod. Velmi emotivní byla soutěž „Závrší má talent“ a spousta dalších, za které
děkuji všem učitelům, kteří tyto soutěže připravovali nebo organizovali.

V předvánočním čase proběhl první školní „Vánoční jarmark“ s prezentací žákovských výrobků.Také jsme
nezapomněli na tradičního Mikuláše i v mateřské škole. Během vánočních prázdnin budou žáci 9. ročníku uvažovat o
své přihlášce na střední školu a žáci 7. tříd připravovat výbavu na lyžařský výcvik. Ostatní si během prázdnin rádi
odpočinou a nezapomenou občas nahlédnout do školních učebnic, aby pololetí bylo radostné pro nás všechny, stejně
jako Vánoce i příští rok 2011, do kterého Vám všem přeji pevné zdraví, spokojenost, pracovní i osobní úspěchy a
štěstí po celý rok Vám i vašim blízkým.
„Málo myslíme na to, co máme, ale často na to, co nám chybí“

Mgr. Milan Mužík, ředitel školy

Kultura
Kulturní akce, pořádané OZ Nedašov
V květnovém zpravodaji jsem skončila hodnocením u Líbánek s operetou. A hned 15. 5. 2010 byla další akce –
tradiční Senátorský chodníček. Vzpomeňte si – pořád pršelo, uvažovalo se nad jeho zrušením. Den se ale nakonec
vydařil a tato akce za hojné účasti jak Slováků, tak i obyvatel z české strany proběhla. Byl připraven bohatý program,
líbil se.
3. 6. 2010 – Mezinárodní turnaj ve fotbalu pro žáky l. – 5. tříd o pohár „Závrší“ – příjemná sportovní akce, pořádaná
ZŠ Nedašov + OZ Nedašov. Turnaje se zúčastnilo 8 družstev, zvítězili malí fotbalisté ze Štítné.
Soutěž Vesnice roku 2010 – tady považuji za velmi důležité ještě jednou poděkovat všem zúčastněným složkám –
hasičům, sportovcům, myslivcům, SENIOR KLUBU – předvedli módní přehlídku, dále Valašskému kroužku Závršan
– zahráli, zazpívali, předvedli stará řemesla. Největší poděkování patří žákům a učitelům ZŠ Nedašov – program
plný tradic Nedašova, vtipné a milé scénky – a toto spolu dohromady zajistilo 3. místo v soutěži Vesnice roku 2010
v Programu obnovy venkova.
25. 6. 2010 – Závrší má talent – nádherné vystoupení dětí ZŠ Nedašov. Akce pořádaná ZŠ Nedašov, porotu tvořili
členové OZ Nedašov. K tomuto není co dodat, přestože jednotlivá vystoupení soutěžila o umístění, vyhráli všichni
vystupující. Děkujeme.
15. 8. 2010 – tradiční dožínky za účasti souboru z Belgie, pořádal Národopisný soubor Závršan + obec Nedašov.
Pěkné vystoupení členů Závršanu, krásné vystoupení belgického souboru a to nejlepší nakonec – nejhezčí scénky
žáků ZŠ Nedašov z již zmiňované soutěže Závrší má talent Dožínkový průvod prošel Nedašovem do kostela na
děkovnou mši, všechno ostatní probíhalo na Obecní zahradě Nedašov. Diváků bylo hodně, děti jezdily na koních,
večer byla taneční zábava. Zdařilá akce.
4. 12. 2010 – 2. ročník Mikulášského turnaje ve stolním tenisu – odpoledne plné soutěžení a zábavy, pořadatel – TJ
Nedašov + OZ Nedašov, spolupráce ZŠ Nedašov. Záštitu nad touto akcí měla p. Milena Kovaříková, radní Zlínského
kraje.
18. 12. 2010 – Vánoční koncert – pořádal Valašský kroužek Závršan + OZ Nedašov, o pochoutky – koláčky a
frgály se postarali členové SENIOR KLUB Nedašov – pěkná akce, která všechny přítomné příjemně naladila na
vánoce. I nad touto akcí měla záštitu p. Milena Kovaříková. A co víc – OZ Nedašov zajistilo pro všechny diváky i
občerstvení – vařilo se víno, členové SENIOR KLUB NEDAŠOV napekli koláčky a frgály. Touto cestou jim
srdečně děkujeme za „mňam pochoutky“. I toto přispělo ke zpříjemnění předvánočního shonu.Děkujeme i kapele
ROZMARÝNKA, která všechny přítomné příjemně naladila na vánoce. Po vystoupení kapely nám zazpívali
koledy členové Valašského kroužku ZÁVRŠAN, rovněž jim patří poděkování.. Pěkné prožití vánočních svátků
v klidu a ve zdraví přeje za OZ Nedašov
A co pro vás připravujeme na příští rok, resp. na l. pololetí r. 2011?
Leden a únor 2011 – to je plesové období: 15.1.2011 Farní ples, 29.1.2011 Ples MŠ, 5.2.2011 Křest CD Manewr,
19.2.2011 Ples ZŠ
5.3.2011 Fašanková zábava
6.2.2010 – Dětský karneval - o program se postará Míša Růžičková, která pořádá zábavné programy pro děti –
tentokrát se karneval jmenuje …A je to
Březen – divadelní představení
Květen 2011 – Senátorský chodníček
v r. 2011 plánujeme dětský den – termín bude včas upřesněn
Kulturní akce, pořádané OZ Nedašov už se staly tradicí. Občané mají o akce zájem a pro OZ Nedašov je to výzva a
zároveň závazek k zajištění a pořádání dalších sportovních a kulturních akcí. Za velmi důležitou považuji spolupráci
OZ Nedašov s ostatními organizacemi, které s námi při zajišťování sportovních a kulturních akcí spolupracují,
pomáhají a mají taky zájem o práci s občany – pořádají řadu vlastních akcí. Pokud budou žít občané spolu a ne
jenom vedle sebe, život bude mnohem příjemnější.
Předsedkyně kulturního výboru OZ Nedašov, Vaculíková Anežka

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 nebo podatelnu
uveřejněnou na http://nedasov.cz. Kontakty : tel.: 577335323- matrika, 577335313- starostka.

