PROSINEC 2015

VÁNOČNÍ ČAS -SVĚTLO PŘIŠLO NA SVĚT
Čerpejme sílu v těchto vánočních dnech z narození Ježíška. Radujme se, že máme naše domovy, okolo sebe
nebo ve vzpomínkách Ty, na kterých nám opravdově záleží. Můžeme prožít tuto dobu radostně a
požehnaně nebo taky smutně a osamoceně. Záleží na každém z nás.
Děkuji všem za spolupráci v roce 2015, za organizování různých společenských, kulturních a sportovních
akcí, které nám umožňují se vzájemně setkávat a prožívat dění v obci společně.
Do roku 2016 přeji všem úspěšný vstup, pevné zdraví, mnoho osobních a pracovních úspěchů.
Bc. Alena Nováková, starostka

AKTIVNÍ ČINNOST o.s. SENIOR KLUB NEDAŠOV
Od vydání posledního čísla „Zpravodaje“ uplynulo asi půl roku a v našem klubu se toho spoustu
událo. Během tohoto období jsme uspořádali několik zájezdů , sportovních a kulturních akcí a dalších aktivit.
Zúčastnili jsme se také semináře a konference ve Zlíně v projektu nazvaném „Senioři a jejich bezpečí“, které
bylo velmi zajímavé a poučné.V květnu to bylo tradiční smažení vaječiny s kamarády z družební Tuchyně ,
dále účast na „Chodníčku“ a v červnu táborák s opékačkou a grilováním u Janečků na chatě zakončený
pétaguem a zpěvem při večerním posezení.
Nejsou jenom věci veselé, život nám staví do cesty i věci nepříjemné a smutné se kterými se musíme
nějakým způsobem všichni vyrovnat. Musím vzpomenout 18.6.2015 úmrtí naší skvělé členky,
ANKY ŠENKEŘÍKOVÉ, která byla plná elánu a optimismu a rozdávala kolem sebe dobrou náladu.
Anko, moc nám chybíš ,nikdy na Tebe nezapomeneme  Odpočívej v pokoji
A teď zpět k našim akcím,co se týká zájezdů, tak to byly zájezdy na poutní místa na Turzovku a Svatý
Hostýn. Za relaxací a odpočinkem jsme navštívili termální lázně v Maďarsku Gyór a na Slovensku Čalovo. Za
nákupy jsme se vydali v květnu a říjnu do Polského Těšína. I když jsme v důchodovém věku, nebráníme se
ani sportu a tak jsme se zúčastnili „Turnaje v pétanque v Luhačovicích a sportovních her v Nové Dubnici.
V září jsme uspořádali „Sportovní odpoledne“ ve střelbě ze vzduchovky, hod na koš a opět náš oblíbený
pétanque. Další oblíbená akce je stolní hra „Člověče nezlob se“,nebo „Vtipnější vyhrává“.
Dětem v MŠ Nedašov a Nedašova Lhota jsme připravili u příležitosti „Dne dětí „ krásné „Pohádkové
dopoledne“. Děti si zasoutěžily, zahrály a dostaly od nás sladkosti a různé jiné odměny. Každoročně jezdíme
na hody do Tuchyně a tak i letos to byl jeden z hezky prožitých dnů s našimi přáteli na těchto hodech.

Nemůžu nevzpomenout na oslavy v našem klubu u příležitosti jubileí členů a dalších svátků jako jsou „Den
matek, Den otců a Den seniorů“. Na některých z vyjmenovaných akcí nám vystupují děti z MŠ Nedašov se
svými tanečky, básněmi a zpěvem. Moc děkujeme paní učitelkám i dětem.
Pomalu se blíží konec roku a s tím spojená doba adventní . Stalo se již tradicí a letos to byl již 5.ročník
„Nedašovského jarmarku s rozsvícením vánočního stromu“, který Senior klub uspořádal Naší další
příjemnou záležitostí je „Mikulášská nadílka“ ,kdy každý přinese nějaký balíček a pak přijde Svatý Mikuláš
s čertem a balíčky nadělí. Předposlední akce se uskutečnila 3.12.2015 a to byl také tradiční „Bowlingový
turnaj o vánočního kapra“. Letos se z výhry a kapříka na vánočním stole budou mít zdarma za kategorii žen,
Věra Svozilová a za kategorii mužů, Stanislav Bartošák. Na závěr roku nás čeká ještě hezká akce a to je
„Silvestrovské posezení při písničce“.
Na závěr tohoto příspěvku chci nabídnout těm, kteří jste již v důchodu, rádi zpíváte, bavíte se a trošku si
chcete „zasportovat“, zasoutěžit, zahrát společenské hry, nebo udělat něco pro své zdraví a hlavně
nechcete být sami, přihlaste se k nám do klubu.
Přeji všem lidem dobré vůle krásně prožitý adventní čas, veselé vánoce , hodně lásky k bližním a hlavně
porozumění a spokojenost v rodinách a do nového roku hodně zdraví a štěstí.Prostřednictvím
„NEDAŠOVSKÉHO ZPRAVODAJE“ děkuji paní starostce a všem zastupitelům obce za poskytnutí prostor
k našemu setkávání a těšíme se na spolupráci.
Lída Dubčáková, předsedkyně Senior klubu

TJ NEDAŠOV
MUŽI „A“ V létě jsme zakončili neúspěšnou sezónu 2014/2015 na 13. místě s dosaţenými 27 body.
Ačkoliv jsme byli uţ jednou nohou o soutěţ níţ v I.B třídě, nakonec jsme však zůstali díky různým
okolnostem v I.A třídě, coţ bylo rozhodně velkým oddychnutím pro celý klub. I přes krátkou letní pauzu
jsme dokázali udrţet tým pohromadě a zúčastnit se několika akcí. V červenci jsme zvítězili v domácím, jiţ
42. ročníku Memoriálu Josefa Švacha, za účasti muţstev z Nedašovy Lhoty, Slavičína a Pruského. V srpnu
jsme celkem nečekaně vypadli po prohře s Nevšovou (4:6) hned v předkole poháru KFS. Na úvod sezóny
jsme zajíţděli do Valašských Příkaz, i přes to, ţe byl náš tým lepším, na body to nestačilo (0:2). Poté přišla
doslova „povinná“ domácí výhra s Vidčí (2:1). V derby v Brumově jsme zahráli skvěle a odvezli si
senzačním výhru (4:3 PK). V Podlesí vyhráli zaslouţeně domácí (0:2), abychom poté doma porazili Zubří
(4:1). Z Vlachovic jsme přivezli bod (2:3 PK) a následně takřka ubojovali výhru proti Valašským
Kloboukám (1:0). Na horké půdě v Dolní Bečvě čekal vítězství málokdo (2:1). Doma jsme si připsali bod za
remízu s lídrem tabulky z Kelče (0:1 PK), poté následovala výhra po hodně letech u poslední Podkopné
Lhoty (2:1). Ambiciózní Horní Lideč u nás zaslouţeně vybojoval penaltovou výhru (2:3 PK), tu jsme však
následně vydřeli senzačně ve Valašském Meziřící (3:2 PK). S tenisovým kanárem od nás odjíţděla Juřinka
(6:0) a v předehrávce jarního kola jsme se vypořádali i s Valašskými Příkazy (2:1). Náš tým tak nepoznal
celý kalendářní rok na domácím hřišti prohru v základní době, prohrál pouze 3x po penaltovém rozstřelu z
celkových 12 zápasů. Nedašov má také nejvyšší návštěvnost ze všech týmů v soutěţi a přezimuje tak na
lichotivém 2. místě tabulky.

MUŽI „B“ Poprvé ve své historii je k vidění v Nedašově i jeho rezerva. Ta začínala v nejniţší soutěţi, a to
ve IV. třídě. Premiérový zápas rezervě nevyšel podle představ, domácí prohra s Bohuslavice nad Vláří se
určitě nečekala (1:3). Postupem času se však tým sehrával a bylo to znát i na výsledcích. V posledním zápas
přivítal na svém hřišti v dohrávce vedoucí Loučku, tu však vyprovodil debaklem (4:0) a umístil se tak na
pěkném 3. místě s minimální ztrátou na čelo tabulky.
DOROST Dorostenci se museli pro letošní sezónu přes nedostatek hráčů spojit s Nedašovou Lhotou. Těm
se však vůbec nedaří a uzavírají tak tabulku v nejvyšší zlínské soutěţi – Krajském přeboru. Jediný bodový
zisk si připsali na domácím hřišti v derby proti Brumovu, kdy dokázali zvítězit aţ po penaltách (1:0 PK).
Jediné pozitivum pro jarní část je, ţe celky ze spodu tabulky hostí naši hráči na svém hřišti. Důleţité bude
nejspíše utkání s Malenovicemi, se kterými se budou prát o sestupovou pozici.
ŽÁCI Ţáci se také svými výsledky nijak neodlišují od předešlých let. Momentálně se pohybují v dolní
půlce tabulky, boj o sestup by se jim však měl vyhnout, poslední Horní Bečva je stále bez bodu. Ţáci bojují s
nedostatkem hráčů, proto starším ţákům musí vypomáhat ţáci mladší, coţ jde na hřišti poté hodně znát.

Valašskokarpatská cyklotour
V závodu máme dva velmi úspěšné zástupce Moniku a PavlaMikuškovi. Oba dva se zúčastnili již 3. ročníku
Valašskokarpatskécyklotour v závodech na horských kolech v kategorii juniorů. Série 7 závodů probíhala postupně ve
Slavičíně (Slavičínský bajkap), Brumově – Bylnici (Hradní okruh), Horní Lidči (Vařákovy paseky), Luhačovicích (Okruh
Luhačovským Zálesím), Valašských Kloboukách (Klobucká kola), Valašské Polance (Polanský duatlonek) a nakonec
v Ploštině. Monika Mikušková se umístila na celkovém 1. místě (6x - 1. místo, 1x – 2. místo).Pavel Mikuška se umístil
na celkovém 2. místě (1x – 1. místo, 2x – 2. místo, 1x – 4. místo).
Blahopřejeme k výbornému umístění.

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
Třídit odpad je v dnešní době více neţ nutné. Je aţ s podivem, co všechno lze z roztříděného odpadu vyrobit.
Pokud se netřídí, tak obec na to doplácí, protoţe poplatky za uloţení na skládce se pořád zvyšují. Díky
Vašemu třídění nejsme jako obec špatně hodnocení, ale pořád je co zlepšovat. Rozšiřujeme třídění o dva
modré kontejnery, umístěny jsou za kulturním domem, slouţí pro sběr papíru. Začátkem příštího roku by měl
být sběr ještě rozšířen o červený kontejner, kde bude moţné házet drobné vyřazené elektrospotřebiče a baterie.
Umístění bude zase v okolí kulturního domu.
Abychom sniţovali objem odvezeného bioodpadu na skládky, vyuţila obec dotace ze SFŢP a v rámci
projektu „Zavedení separace bioodpadů v obci Nedašov“ se pořídily kompostéry, které si můţete bezplatně
vyzvednout na obecním úřadě, zůstává ještě několik kusů. Děkuji všem, kteří jiţ takto učinili.
Děkujeme všem, kteří odpad třídí a ţádáme, aby v kontejnerech bylo jenom to, co tam patří:
Co patří do ŽLUTÝCH
kontejnerů?
igelitové sáčky, plastové tašky
fólie
plastové obaly, kelímky
PET lahve (před vhozením
sešlápnout)
polystyren (vhazujte ale v menších
kusech)
další plastové výrobky

Do ţlutých kontejnerů se
mohou dávat nápojové
kartony (tetrapaky)

Co patří do ZELENÝCH
kontejnerů?

Co patří do MODRÝCH
kontejnerů?

skleněné nádoby
tabulové sklo
skleněné lahve od nápojů

papír
kancelářský papír
karton
papírová lepenka
noviny letáky...

A co tam naopak nepatří?
keramika a porcelán
zrcadlo
drátěné sklo
autosklo
skleněné lahve od chemikálií

A co tam naopak nepatří?
voskovaný a uhlový papír
hygienické vložky
mastný a znečištěný papír...

Krizové řízení a bezpečnost občanů

A co tam naopak nepatří?
mastné obaly
obaly od nebezpečných látek,
žíravin či barev
obaly se zbytky potravin nebo
čistících přípravků
výrobky z PVC
podlahové krytiny

Informace ke krizovému řízení a bezpečnosti občanů na území
obce Nedašov jsou trvale přístupné na webu obce
www.nedasov.cz s odkazem na stránky ORP Valašské Klobouky
Důležité dokumenty k oblasti krizové řízení jsou součástí níže
uvedených příloh.
Přílohy:
Jak správně nahlásit mimořádnou událost
Havárie s únikem nebezpečných látek
Evakuace - příručka
Varování - příručka
Rizika a charakter možného ohrožení ORP
Rizika a nebezpečí - více rad a informací
Požární ochrana
Ochrana před povodněmi

HC TARANTULE
Základní část minulého ročníku 2014/2015, hraná v rámci Valašské hokejové ligy na ZS v Brumově – Bylnici,
nám z našeho pohledu vůbec nevyšla, protože jsme vstupovali do play-off až z posledního místa ve
skupině.Play- off se hraje herním systémem na dvě vítězná utkání. Jak každý ví, v play-off se hraje zcela
odlišně, s jiným nasazením a hlavně velkou motivací postoupit do dalších kol. Pro náš tým to byl nový, zcela
důležitý, impulz do hry, protože teď se výsledky smazaly a začínalo se znovu od nuly. Ve čtvrtfinále na nás
čekal logicky tým z 1. místa, favorizovaná VHK Ploština. Po výhrách 4:1 a 5:2 jsme vyřadili tento tým, který
byl pasován nejméně do finálové části. V semifinále jsme se utkali s rozjetým celkem HC Rokytnice.
Tarantule povzbuzené minulými vítězství sehráli skvěle oba dva zápasy a po bojovných výkonech vyhráli 7:6
po SN a 8:4. Tím pádem se stal náš tým finalistou společně s klubem Tučňáci Horní Lideč. Závěrečné finále
se hrálo již na 4 utkání. V tom prvním jsme prohráli těsně 3:4, abychom následně zvítězili 8:4. Třetí utkání se
našemu týmu také vydařilo, po výhře 5:3 již vedl v sérii. V posledním čtvrtém utkání šlo již o všechno, my
jsme předvedli větší bojovnost a zvítězili tak 6:5 až po prodloužení. HC Tarantule se tak stali vítězi Valašské
hokejové ligy skupiny D.
Velké poděkování patří našim sponzorům – Obci Nedašov, firmě Cebes a.s., Pohostinství U Ivánků a
Pohostinství Josef Fojtík. Děkujeme také našim fanouškům, jež náš podporovali na zápasech.
Do letošního ročníku VHL 2015/2016 jsme byli zařazeni do skupiny C. Letos se nám daří zatím střídavě, s 5
výhry a 7 prohry se ocitáme v klidném středu tabulky. Téměř polovina zápasů je za námi, my však budeme
rádi, když nás přijdete osobně podpořit na naše utkání. Kompletní rozlosování a tabulku soutěže naleznete
na www.vhlbrumov.cz. Těšíme se na vás!
Všem občanům přejeme příjemné prožití svátků vánočních a šťastný nový rok 2016!

KANALIZACE
Obce Nedašov, Návojná, Nedašova Lhota vybudovaly veřejný kanalizační systém, který odvádí odpadní vody
z celé oblasti a zajišťuje jejich čištění na čistírně odpadních vod v Brumově-Bylnici. Tento systém provozovala
firma Obec Nedašov výstavba s.r.o. Od počátku r. 2016 se počítá se změnou systému provozování tak, že
veřejné kanalizace všech tří obcí budou provozovány nově založenou společností Závrší s.r.o., která je těmito
obcemi vlastněna a řízena a která bude také provozovatelem celého kanalizačního systému podle zákona
274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu.
Nový provozovatel bude uzavírat nové smlouvy na odvádění odpadních vod. Podle novely zákona o
vodovodech a kanalizacích, zákonem č. 275/2013 Sb.) jsou dány nové požadavky na obsah těchto smluv. Se
změnou provozovatele je tedy logické uzavírat i nové smlouvy odpovídající požadavkům zákona.
Provozovatel je podle zákona povinen mít s odběrateli uzavřeny smlouvy na odvádění odpadních vod. Tyto
stanoví rámec pro práva a povinnosti provozovatele kanalizace a napojených občanů. Vypouštění
odpadních vod bez uzavřené smlouvy je kvalifikováno jako přestupek (§10odst. 2 písm.a) zákona č.
275/2013 Sb.) a důvod k přerušení odvádění odpadních vod (je-li to technicky možné). Jedná se o obdobný
systém, jako u smluv s distributory energií.
Náklady na provozování mají být podle tohoto zákona a jeho prováděcích předpisů kryty z úhrady stočného.
Poslední novela prováděcí vyhlášky č.48/2014 Sb. určuje také způsob výpočtu ceny, který musí být
respektován. Stočné je totiž věcně regulovanou cenou podle zákona č. 526/1990 Sb. o cenách. To znamená,
že cena se určuje podle pravidel daných výše uvedenou vyhláškou na základě skutečných nákladů.
Kalkulace ceny a její porovnání se skutečností musí být každoročně vykazováno kontrolním orgánům a
nesprávný postup je pod citelnou sankcí.
Abychom zachovali stávající cenovou úroveň, zahrnuli jsme do kalkulované ceny pouze část nákladů a to
v minimální předpokládané výši. Musíme však postupovat při určení ceny stejným způsobem jako běžné
komerční vodárenské (a jiné distribuční společnosti - např. dodavatelé plynu, elektřiny). Není tedy možné
stanovit pro různé odběratele různé ceny.
Začátkem roku 2016 budou nachystány nové smlouvy. Podepisovat se budou v kanceláři OÚ při platbách
za vodné a stočné za rok 2015. Občanům, kteří vodu neodebírají ani neplatí stočné a tato povinnost se
začne vztahovat i na ně, budou postupně smlouvy doručovány do schránek. Prosíme o podpis a vrácení 1x
zpátky na obecní úřad. Zákon o vodovodech a kanalizacích se musí dodržet.
Bc. Alena Nováková, starostka

Sportovní akce 2015
Turnaj rodů v kopané. Tradiční fotbalové
klání. Letos byl obohacen ještě o dětský den
a soutěže pro dospělé.

V pátek 25. září 2015 proběhl na fotbalovém hřišti TJ
Nedašov 6. ročník mezinárodního fotbalového turnaje
„O POHÁR ZÁVRŠÍ“ pro žáky 1. - 4. tříd. Turnaje se
zúčastnilo 96 žáků z osmi škol, z toho byly tradičně tři
školy ze Slovenska. Hlavní sponzorem byla fy CEBES a.s.

Události z kultury v roce 2015

Beseda nad knihou „To jsem čula na vlastní
oči…Chystá se dotisk této knihy, bude možné si
ji zakoupit na obecním úřadě po novém roce.

Nedašovské fašanky a pochovávání basy

Stavění máje a 2. slet nedašovských čarodějnic
Stavění máje a 2. slet nedašovských čarodějnic dne
30.4.2015 pořádali: členové OZ Nedašov, hasiči Nedašov,
SENIOR klub Nedašov a Nedašovský Valášek.

Zábavný animační pořad pro kluky a holky
KOUZELNÝ KARNEVAL s Jirkou Hadašem

Vystoupení Hoffmanova divadla pro děti " Kašpárkova cesta
kolem světa za 80 dní" a vystoupení venku na Obecní zahradě
„SNY JINDŘICHA VIII.

Nedašovské dožínky 2015 Členové valašského souboru Závršan
Nedašov uspořádali v rámci tradičních "Nedašovských dožínek"
„Mezinárodní přehlídku hudebních a tanečních folklórních
souborů Závršské léto" akce se konala 16. srpna na Obecní
zahradě v Nedašově

Výstava holubů v KD Nedašov

Divadlo " Pipi Dlouhá Punčocha"

Vánoční školní akademie – malé i velcí, všichni jsou skvělí

Svatohubertská mše a Hubertská pouť, novinka otce
Marka

Mikulášský turnaj ve stolním tenise a " Člověče
nezlob se"

Nedašovský jarmark a rozsvěcování vánočního
stromu

Proměny Nedašova
Cesta a most – oprava po povodních

Revitalizace před Základní školou

Parkoviště u kostela

Obrubníky směrem na Nedašovu Lhotu a oprava cesty

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Počet obyvatel
Ke 14.12.2015 je v naší obci přihlášeno k trvalému pobytu 1365 obyvatel.
Z celkového počtu 1365 občanů je 710 mužů a 655 žen.
Do obce Nedašov se v roce 2015 přihlásilo 15 občanů, naproti tomu se 18 občanů z obce
odhlásilo.
Narození
K datu 14. 12. 2015 se občankám naší obce narodilo 18 dětí.
10 dětí se narodilo v porodnici ve Zlíně, 7 dětí se narodilo ve Vsetíně a l dítě v Praze.
Jsou to: Tobiáš Fojtík, Jakub Hnilička, Lucie Miklasová, Viktorie Jiříková, Viktorie Jančarová,
Martin Kvasnička, Julie Holbová, Filip Vaculík, Václav Holba, Eliška Fojtíková, Daniel Zvonek,
Ivo Zimáček, Jan Kolínek, Barbora Šerá, Anna Juřicová, Isabela Benedová, Tadeáš Krahulec a
Leontýna Lysáková.
S bolestí v srdci, avšak s vírou ve shledání, jsme se rozloučili
Jan Marek zemřel 08.01.2015 ve věku 87 let, Nedašov 227
Pavel Nesázal zemřel 10.01.2015 ve věku 64 let, rodák z Nedašova 247
Ludmila Fojtíková zemřela 20.01.2015 ve věku 78 let, Nedašov 50
Josef Šenkeřík zemřel 09.04.2015 ve věku 80 let, Nedašov 210
František Novák zemřel 29.04.2015 ve věku 71 let, rodák z Nedašova 48
Kristina Kolínková zemřela 04.06.2015 ve věku 89 let, Nedašov 51
Anna Šenkeříková zemřela 18.06.2015 ve věku 68 let, Nedašov 267
Josef Solař zemřel 12.07.2015 ve věku 77 let, Nedašov 256
Anežka Tomečková zemřela 14.07.2015 ve věku 86 let, Nedašov 54
Ludmila Mišová zemřela 17.08.2015 ve věku 66 let, Nedašov 241
Václav Vaculík zemřel 30.08.2015 ve věku 58 let, rodák z Nedašov 63
Karel Slaběňák zemřel 07.09.2015 ve věku 59 let, rodák z Nedašova 156
Františka Bartošáková zemřela 17.10.2015 ve věku 91 let, rodačka z Nedašova 18
Anežka Šupolová zemřela 05.12.2015 ve věku 64 let, rodačka z Nedašova 45
V letošním roce oslavily krásné životní jubileum naše nejstarší občanky
Emilie Nováková, Nedašov 179
- 90 let
Anna Kolínková, Nedašov 185
- 90 let
Anna Řeháková, Nedašov 78
- 90 let
Nejstarším mužem naší obce je pan Anton Beňo, Nedašov 216, který letos oslavil
87. narozeniny.
Vážení čtenáři,
uvítáme, pokud i vy sami budete zasílat do společenské kroniky příspěvky - ať již půjde o
gratulace, vzpomínky aj., které přispějí k oživení této rubriky. Své příspěvky zasílejte na
e-mail: matrika.nedasov@volny.cz nebo je můžete předat osobně v kanceláři matriky na
obecním úřadě.

Zpracovala: Ivana Cíchová, matrikářka

Základní škola a Mateřská škola Nedašov
Do Základní školy Nedašov letos nastoupilo 1. září 27 prvňáčků, z toho 8 z Nedašova, 11 z Návojné, 7 z
Nedašovy Lhoty a 1 žák z Brumova-Bylnice. Celkem má letos škola 276 žáků. Vyhlídky do budoucna co se
týká počtu nejsou veselé. Podle analýzy narozených dětí na Závrší nás čeká ještě velký úbytek v letech
2017-2019, pak bychom měli očekávat zastavení poklesu a snad malý růst, pokud narozené populace dětí
zůstanou s rodiči na Závrší. Největší vliv na to má samozřejmě porodnost. Přirozené stěhování obyvatel
samozřejmě souvisí s možností pracovních příležitostí, dostupnosti bydlení a v neposlední řadě i kulturní a
společenské vyžití.
Součástí základní školy je i mateřská škola. Pro zvýšený zájem jsme letos otevřeli druhé oddělení
MŠ. Celkem je tedy zapsaných 40 dětí. V příštím roce nám však cca 22 dětí půjde do první třídy a uvidíme
tedy, zda se druhé oddělení naplní. Pracovní prostředí je velmi pěkné, děti se zde cítí dobře a do MŠ chodí
velmi rády. Mateřská škola se stala součástí ZŠ nejen administrativně, ale i prakticky. Běží různé programy,
ve kterých si připravují žáci ZŠ různé akce pro děti MŠ a naopak.
V letošním roce jsme získali dotaci z výzvy 57 MŠMT na projekt Technické vzdělávání na ZŠ. Jedná se
o pracovní dílnu pro praktické činnosti. Dílna byla kompletně přebudována a vybavena novým nářadím,
nástroji a polytechnickými stavebnicemi MERKUR. Žákům tak dáváme opět možnost se vzdělávat v
technických činnostech, na které se v posledních letech trochu zapomnělo. Ani učební plány k tomu
nedávaly velkou příležitost. Dotace na tento projekt činila 220.860 Kč. V této souvislosti musím poděkovat
také akciové společnosti CEBES, konkrétně panu ing. Josefu Švachovi za pochopení potřeby rozvoje
technických dovedností žáků na naší ZŠ a jeho sponzorskému příspěvku na technické zřízení dílny částkou
100.000Kč.
V předvánočním čase škola již pravidelně pořádá Školní jarmark. Tentokrát jsme jej oddělili od
Vánoční akademie. Obě akce byly velmi pěkné a věřím, že se všem líbily. Všem zúčastněným žákům a
učitelům děkuji, že k akcím přistoupili odpovědně.

Deváťáky čeká rozhodování o svém budoucím studiu na střední škole, přeji jim šťastnou volbu a
úspěch u přijímacích zkoušek.
Na konci roku se vždy zamýšlíme, jak nejlépe prožít vánoční svátky a s jakou radostí a energií
vstoupit do nového roku. Žákům přeji pěkné a spokojené Vánoce, do dalšího roku zdraví, zvídavost a chuť
se učit. Přeji jim, aby měli možnost vyrůstat v příjemném rodinném prostředí, kde na ně bude mít vždy
někdo čas. Rodičům i učitelům přeji zdraví, trpělivost a pevné nervy. V kontaktu s informacemi o
současném dění ve světě, přeji všem, abychom v klidu a míru mohli poznávat, objevovat a vzdělávat se.
Mgr. Milan Mužík, ředitel školy
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 emailovou adresu
obce- obec.nedasov@volny.cz případně na elektronickou podatelnu uveřejněnou na webových
stránkách www.nedasov.cz. Kontakty : tel.: 577335323- matrika, 577335313- starostka obce.

