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Vážení spoluobčané,
Vážení spoluobčané,
letošní zpravodaj nelze začít jinak než
větou ministra životního prostředí Richarda Brabce: „Vody už dávno není dost, ač to
tak mnohým občanům nepřipadá“.
Letošní rok v plné síle předvedl, jak
velký problém bude v budoucnu zajištění
pitné vody pro zásobování obyvatel představovat. Dlouhotrvající sucho na straně
jedné a výrazný srážkový deficit na straně
druhé způsobily, že vyschl povrchový zdroj
pitné vody v Nedašově. Byla přerušena dodávka pitné vody v celé obci. Operativně
bylo nutné zajistit náhradní zásobování.
Jedinou možnou alternativou v tu chvíli
bylo dovážet vodu v cisternách do vodojemu. Z pozice vlastníka vodovodu obec
využila vlastní cisternový přívěs za traktor,
který má objem pouze 3,5 m3. Při denní
spotřebě cca 36 m3 bylo zapotřebí přivézt
minimálně 14 cisteren. Časově tato distribuce zabrala cca 16 hod. Situace se nezlepšovala. V říjnu jsem se obrátila na Radu
Zlínského kraje s žádostí o pomoc při zajištění zásobování obyvatel obce Nedašova
Lhota pitnou vodou. Odpověď se strohým
výčtem zákonných povinností provozovatele a vlastníka vodovodu jsem obdržela
na konci listopadu. Žádnou konkrétní
nabídku řešení obtížné situace dopis neobsahoval. Pomocnou ruku obci podala
Správa státních hmotných rezerv, která na
základě písemné žádosti poskytla obci do
pronájmu na dobu jednoho roku autocisternu LIAZ o objemu 8 m3. Celostátní i regionální media informovala o této tíživé
situaci v naší vesnici. V současné době je
voda dovážena z Brumova-Bylnice. Chtěla
bych využít této příležitosti a všechny domácnosti, které odebírají vodu z veřejného vodovodu, vyzvat k co největšímu šetření pitnou vodou. V době velkých mrazů
bude technicky obtížné zajistit zásobování
vodou. Hrozí, že dodávka pitné vody bude
zabezpečena prostřednictvím přistavených cisteren.
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Samospráva obce urychleně zadala
zpracování projektu na náhradní zásobování obce pitnou vodou. Během měsíce
vznikl projekt na vybudování a napojení
kombinovaného zdroje podzemní a povrchové vody z potoka Nedašovka v Říčkách.
V prosinci byla podána na Státní fond životního prostředí ČR žádost o poskytnutí
dotace na tento projekt. Více se prioritní
plánované akci, její technické a finanční
stránce věnuji v oddílu Připravované projekty. Do budoucnosti se jeví jako jediná
reálná možnost, jak zabezpečit dostatek
pitné vody pro celou obec, napojení na
kapacitní vodárenskou soustavu v Brumově-Bylnici.
V září se úspěšně podařilo dokončit
výstavbu víceúčelového hřiště v lokalitě
Říčky. O účelně vynaložených finančních
prostředcích svědčí fakt, že je sportovní
zařízení plně využíváno. Střídají se zde děti
z mateřské školy, žáci, mládež, střední generace, členové místních spolků a sdružení.
Rok 2018 byl i rokem volebním. Ve
dnech 5. a 6. října se konaly volby do Zastupitelstev obcí na období 2018-2022.
Naše obec se stala ukázkovým příkladem
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nastaveného volebního systému, který je pro voliče nečitelný, nepřehledný
a upřednostňuje vůli jednotlivých stran.
Do zastupitelstva obce byl zvolen člen,
který obdržel nejmenší počet platných
hlasů ze všech kandidátů. Na tomto místě bych chtěla poděkovat všem voličům,
kteří svým hlasem podpořili nejen Sdružení nezávislých kandidátů „Nedašova
Lhota“, ale také kandidáty, kteří mají zájem pracovat na rozvoji obce. Děkuji všem
za projevenou důvěru. Velké poděkování
patří bývalým členům zastupitelstva za
odvedenou práci pro obec. Novým členům zastupitelstva přeji dostatek sil, času
a elánu při rozhodování a spravování věcí
veřejných, které přispějí ke spokojenému
životu v naší obci.
V letošním roce jsme zažili i smutné
události. Navždy jsme se rozloučili s osmi
občany, mezi kterými byli i nejstarší občan
a občanka naší obce. Poslední sbohem
jsme dali i správci naší farnosti P. ThMgr.
Marku Martiškovi, MIC. Zachovejme si v našich srdcích vzpomínku na tyto zemřelé.
Přeji vám jménem svým i jménem zastupitelstva krásné a požehnané vánoce,
do nového roku hodně štěstí, pevné zdraví, plno lásky, pohody a Boží požehnání.
Jarmila Janíčková, starostka obce
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REALIZOVANÉ PROJEKTY
Oprava střechy obecního domu
Termín realizace
červenec – srpen 2018
Celkové neinvestiční náklady 316 362 Kč
Udělená výše dotace
79 000 Kč – Zlínský kraj
Dofinancování
237 362 Kč – Obec Nedašova Lhota

feromonových návnad a chemický přípravek k ošetření kůrovcového dříví. Dále dotace pokryla náklady za služby spojené
s chemickým ošetřením dříví napadeného kůrovcem. Poskytnutá
finanční podpora přispěla k účinnější likvidaci kůrovcového dříví.
Zároveň zabránila rozsáhlejšímu rozšíření kůrovcové kalamity na
lesních pozemcích v katastrálním území Nedašova Lhota.

Obec Nedašova Lhota dokončila letos v srpnu realizaci projektu Oprava střechy obecního domu, spolufinancovaného z prostředků Zlínského kraje. Během měsíce srpna byla provedena
kompletní výměna nevyhovující střešní krytiny za novou keramickou krytinu z pálených tašek s povrchovou úpravou engoba.
Zároveň byl zkontrolován stav konstrukce krovu a narušené prvky
krovu byly vyměněny. Byla provedena montáž pojistné hydroizolační folie a latí, stávající klempířské prvky byly nahrazeny novými.

Nedašova Lhota – Závrší 2. etapa – posilový zdroj vody pro obec
Termín realizace
srpen 2018 – leden 2019
Celkové investiční náklady 527 755 Kč
Udělená výše dotace
422 204 Kč – Státní fond
životního prostředí ČR
Dofinancování
105 551 Kč – Obec Nedašova Lhota

Podpora nákupu prostředků na hubení a monitoring lýkožrouta
Termín realizace
únor – září 2018
Celkové neinvestiční náklady 39 857 Kč
Udělená výše dotace
39 000 Kč – Zlínský kraj
Dofinancování
857 Kč – Obec Nedašova Lhota
V roce 2018 byla obci Nedašova Lhota přidělena neinvestiční
dotace z rozpočtu Zlínského kraje na realizaci projektu Podpora
nákupu prostředků na hubení a monitoring lýkožrouta. V rámci
projektu bylo zakoupeno 10 kusů lapáků včetně držáků, 30 kusů

V rámci realizovaného hydrogeologického průzkumu byl na
pozemku parcelní číslo 1051/3 v katastrálním území Nedašova
Lhota vybudován průzkumný vrt označený HNZ2. Hloubka vrtu
je 90 m. Průměrná vydatnost byla ověřena dlouhodobou hydrodynamickou zkouškou a činí 0,1 l.s-1. Výsledky laboratorních
analýz prokázaly, že podzemní voda obsahuje zvýšené množství
koncentrace sodíku (Na) a boru (B). Po provedené technologické
úpravě bude voda využívána pro zásobování veřejného vodovodu. Vrt HNZ2 byl projektován s ohledem na umístění vrtu HNZ 1,
který byl vybudován v minulém roce a je umístěn ve vzdálenosti
cca 200 m. Projektová dokumentace na dobudování místního vodovodu řeší napojení obou vrtů do místního vodojemu.
Mgr. Jarmila Janíčková

PŘIPRAVOVANÉ PROJEKTY
NEDAŠOVA LHOTA - NEDAŠOVKA
NÁHRADNÍ ZDROJ VODY PRO OBEC
Předpokládaný termín realizace: duben – rok 2019
Předpokládané celkové investiční náklady 3 076 775 Kč
Požadovaná výše dotace 2 461 420 Kč – Státní fond
Životního prostředí ČR
Požadovaná výše dotace 307 000 Kč – Zlínský kraj
Dofinancování
308 355 Kč– Obec Nedašova Lhota

vená voda bude akumulována ve dvou podzemních vodojemech
a pomocí tlakové stanice se voda dopraví nově budovanou vodovodní přípojkou do stávajícího tlakového rozvodu pitné vody. Druhé tlakové pásmo vodovodního řádu (horní část) bude zásobována
prostřednictvím nové přečerpávací stanice. Žádost o poskytnutí
dotace na Státní fond životního prostředí ČR byla zaslána v prosinci.

Projekt řeší vybudování a napojení kombinovaného zdroje podzemní vody a povrchové infiltrované vody z potoka Nedašovky do
stávajícího veřejného vodovodu. Jímací objekt bude umístěn na pozemku obce v lokalitě Říčky (prostor před víceúčelovým hřištěm). Je
zde uvažováno o jímání vody v množství 0,4 l.s-1. V blízkosti tohoto
jímacího objektu bude vrtaná studna s předpokládanou vydatností
0,6 – 1,3 l .s -1. Tato voda bude dopravována do zatepleného kontejneru, ve kterém bude umístěna technologie pro úpravu vody. Upra2

Nedašova Lhota

NÁKUP LESNÍ TECHNIKY
Předpokládaný termín realizace: duben – srpen 2019
Předpokládané celkové investiční náklady: 1 004 000 Kč
Požadovaná výše dotace 502 000 Kč – Státní zemědělský
intervenční fond, EU
Dofinancování
502 000 Kč – Obec Nedašova Lhota
Předmětem projektu je pořízení smykem řízeného nakladače
s příslušenstvím, a to paletizačními vidlemi a výkyvnou radlicí na
sníh. Nakladač bude sloužit pro údržbu lesních cest, odstranění
dřevní hmoty, uklízení nánosů zeminy a čištění propustků. V zimním období bude použito výkyvné radlice na odklízení sněhu na
lesních cestách. Realizace projektu povede ke zlepšení způsobu hospodaření v obecních lesích a přispěje k rychlejší likvidaci kůrovcového dříví. Žádost byla podána prostřednictvím MAS
Ploština, z. s.
Mgr. Jarmila Janíčková

a také třešeň ptačí. Segment S2 tvoří stávající skupina babyk, která bude doplněna o keřové patro v podobě 13 ks dřínů ve sponu
1 m. Další segment S3 a následně také segment S5 propojí linie
třešní a jabloní ve sponu 10 m. Segment S4 je svažitý, bude doplněn o solitérní oskeruše a skupinu stromů s podsadbou keřů.
Ve vytvořené ploše segmentu S6 se provede výsadba 3 ks dubu.
Cílem projektu je vytvořit různorodou krajinnou mozaiku se
zastoupením ovocných i neovocných stromů a keřů. Výsadbou
bude podpořena stabilita celého území z hlediska biodiverzity.
Současně dojde ke snížení erozní ohroženosti pozemku a k zachování odrůd ovocných stromů, které se v této oblasti vyskytují.
Výsadbou v dostatečně širokém sponu bude zachován stávající
travní porost. Současně dojde ke zvýšení podílu ploch využitelných jako úkryt či potravní základna pro volně žijící druhy živočichů. Součástí projektu je i tříletá následná rozvojová péče o vysazené dřeviny.
Bc. Lenka Macháčová

Obnova krajinných prvků
Předpokládaný termín realizace: září 2019 – prosinec
2022
Předpokládané celkové náklady: 1.062 919 Kč
Předpokládaná výše dotace 903 481 Kč –EU (OPŽP)
Dofinancování
159 437,86 – Obec
Nedašova Lhota
V rámci Operačního programu Životní prostředí
požádala v říjnu obec prostřednictvím MAS Ploština,
z. s. o poskytnutí dotace na realizaci projektu Obnova krajinných prvků. Opatření budou realizována na
obecních pozemcích parcelní číslo 314/5, 314/, 306/2,
300/33, 225/18, 306/1 v lokalitě Záhumení, v katastrálním území Nedašova Lhota. Na stávajícím travním
porostu se plánují vysadit dřeviny v 6 segmentech. V
Segmentu S1 se provede výsadba ovocných stromů,
které budou vytvářet trojspon.Ve skupině ovocných
stromů budou zastoupeny jabloně, švestky, hrušně

Zpráva o hospodaření v obecních lesích
Rokem 2018 začíná platit nový hospodářský plán na léta 2018 – 2027.
Tímto rokem se začíná objevovat
kůrovec smrkový i v našich obecních
lesích, a to nejen díky suchému počasí,
ale i díky nezodpovědnosti některých
soukromých vlastníků v naší obci. Z nezpracovaných kůrovcem napadených
stromů se kůrovec šíří do okolí a napadá
sousední smrkové porosty. Není snadné
hospodařit s takovými sousedy.
Letos jsme zakoupili 10 nových lapačů, dostatečné množství feromonů a chemii na postřik na boj s kůrovcem. Paní
starostka vyřídila dotace na krajském
úřadě, který nám veškeré náklady na boj
s kůrovcem proplatil. Vzhledem k poklesu cen smrkového dříví na třetinu, jsme
se s paní starostkou rozhodli respektovat
vyhlášku ministerstva zemědělství o zastavení jiných těžeb smrkového dříví než
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těžeb nahodilých. Přesto bylo za celý rok
2018 vytěženo 390 m3 dřeva, z toho probírky nad 40 let činily 203 m3 (lokalita Návojské a Březí), zlomů a vývratů po zimě
2017/2018 bylo 34 m3 (Poskle) a 153 m3
kůrovcem napadeného dříví (Kocůrnika
a Poskle). Na jaře jsme zalesnili 500 ks
dubu na ploše 0,09 ha (Maleník). Poslední silný vítr vyvrátil a polámal cca 300 m3
dřevní hmoty v obecních lesích, které
není dosud zpracováno a máme povinnost toto množství dříví vytěžit a odvézt
do konce března 2019.
Alois Fojtík
odborný lesní hospodář
Hodnocení hospodaření v minulém LHP 2008-2017
Dosavadní hospodaření na obecních lesích Nedašova Lhota
Dosavadní hospodaření bylo převáž-

ně orientováno na smrk a buk. Během
decenia byly zakládány převážně bukové porosty (přirozená obnova) o celkové ploše 2,22 ha, tj. 62,4 % zalesnění 1.
věkového stupně. Smrkem bylo zalesněno 0,81 ha, tj. 22,8 %. Habr se přirozeně
zmladil na 0,15 ha, tj. 4,2 %, bříza na 0,07
ha (2,0%). Klenem bylo zalesněno 0,08
ha (2,2 %), olší bylo zalesněno 0,06 ha
(1,7 %) a lípou 0,04 ha (1,1 %).
Je maximálně využívána možnost
přirozené obnovy bukových porostů. V
menší míře jsou zaváděny předsunutě
skupiny a prvky pro meliorační a zpevňující dřeviny ve smrkových porostech.
Kultury jsou ošetřovány proti buření
i zvěří. Dřeviny nejsou vysazovány do
oplocenek. Výchovné zásahy (prořezávky, probírky) jsou prováděny s dostatečnou intenzitou.
Ing. Miroslav Slach, Lesprojekt, a.s. Brno
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Kulturní akce
Setkání seniorů 14.3.2018
V první půli měsíce března se setkali senioři naší
obce na kulturní akci, která se nesla v přátelském a pohodovém duchu. I v letošním roce, stejně jako v předchozích letech, pobavily svým vystoupením všechny
přítomné seniory děti z mateřské školy. Mažoretky ze
základní školy Nedašov předvedli zábavné taneční vystoupení. Svou zajímavou promluvou o hodnotách
stáří upoutal pozornost všech seniorů P. ThMgr. Marek
Martiška, MIC. Součástí programu byla také tradiční
přednáška o historii regionu s PhDr. Alešem Naňákem.
Vítání občánků 6.5.2018
V letošním roce se po dvou letech opět konalo Vítání občánků. První květnovou neděli přivítalo vedení
obce v sále obecního úřadu 9 děvčat a 6 chlapců. Po
úvodním slovu paní starostky předvedly děti z mateřské školy scénku Valašská svatba. Následovalo složení
slibu, ve kterém se rodiče zavázali, že ze svých dětí vychovají řádné a čestné občany. Svůj slib stvrdili podpisem do pamětní knihy. Rodiče obdrželi pro své děti pamětní list, věcný dar a finanční příspěvek ve výši 2.000
Kč.
Sportovní odpoledne 16.9.2018
U příležitosti slavnostního otevření víceúčelového
hřiště v Říčkách uspořádalo zastupitelstvo obce Sportovní odpoledne. Ve 14:00 hodin byl oficiálně zahájen
provoz hřiště. V úvodu přiblížila paní starostka přípravu a následnou realizaci finančně náročného projektu,
který byl v plné výši hrazen z rozpočtu obce. Jednotlivá
družstva mezi sebou soupeřila v malé kopané. Zápasů
se zúčastnilo družstvo žáků, hasičů a starých pánů. Během odpoledne byl také vyhrazen časový prostor na
hry a soutěže pro děti. Po celou dobu akce zajistil hudební doprovod DJ RAFO.
Den mikroregionu Jižní Valašsko 25.5.2018
Třetí ročník kulturní akce Den mikroregionu Jižní
Valašsko proběhl pod záštitou Obce Nedašov v prostorách před základní školou. Od 13:00 hodin byl připraven bohatý kulturní program, ve kterém se představily
děti z MŠ Nedašov a žáci ze ZŠ Nedašov. Mezi jednotlivými vystoupeními promluvili všichni přítomní starostové o probíhajících projektech a akcích v členských
obcích mikroregionu. Ve stáncích byly jednotlivé obce
prezentovány prostřednictvím typických pochutin, řemesel či ručních prací. Současně s tímto programem
probíhal u příležitosti 40. výročí založení Základní školy Nedašov Den otevřených dveří. Návštěvníci si mohli prohlédnout budovu základní školy a také výstavu
historických fotografií, díky nimž zavzpomínali na svá
školní léta.
Pietní akt u Pomníku padlým
Dne 28. října 1918 byla v Praze oficiálně vyhlášena
samostatnost. Zrodil se Československý stát jako odraz
a naplnění touhy a vůle českého i slovenského národa po nezávislosti. Největší zásluhy na vzniku republiky měl zahraniční odboj v čele s Tomášem Garriguem
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Nedašova Lhota

Masarykem, Milanem Rastislavem Štefánikem a Edwardem Benešem. Silnou
podporou jim byly české zahraniční legie. Právě legionáři se stali propagátory
samostatného státu Čechů a Slováků
a tisíce z nich za tuto ideu položilo život.
Položením kytice u Pomníku padlým
uctili zástupci obce a hasičů v pátek 26.
října 2018 památku legionářů a vojáků,
občanů naší obce, kteří obětovali svůj
život v 1. světové válce za svobodu, demokratické principy a lepší budoucnost.
Byl vzdán hold:
Martinovi Bartošákovi
č.p.69
Františkovi Fojtíkovi
č.p.28
Janovi Fojtíkovi
č.p.40
Janovi Fojtíkovi
č.p.79
Martinovi Fojtíkovi
č.p.75
Františkovi Hořákovi
č.p. 62

Josefovi Kostkovi
Janovi Macháčovi
Karlovi Macháčovi
Josefovi Markovi
Karlovi Pacíkovi
Vincenci Slaběňákovi
Janovi Tomečkovi
Josefovi Vaňkovi
Josefovi Vaňkovi
Františkovi Zunkovi
Josefovi Zunkovi

č.p.82
č.p.85
č.p.45
č.p.47
č.p.90
č.p.80
č.p.15
č.p. 95
č.p.79
č.p.60
č.p.20

Rozsvícení
2.12.2018

Pietního aktu se zúčastnily také učitelky a děti z mateřské školy, které se
o této události dozvěděly nové informace. Děti zaujala především jména padlých, protože někteří z legionářů a vojáků pocházeli z jejich rodného domu.

vánočního

stromku

Na první neděli adventní jsme společně v podvečerních hodinách rozsvítili
vánoční strom. Stejně jako v předchozích letech, ani letos nechyběly tradiční
zabijačkové výrobky, perníčky a koláčky.
Během kulturního programu se představily děti z mateřské školy. Děkujeme
dobrovolníkům z Lipiny, kteří sehráli
scénku Nebeská jízda a čertovský rej.
Součástí této scénky byla mikulášská nadílka pro děti a ohňostroj. Velké poděkování patří také panu Radkovi Fojtíkovi za
ozvučení celé této kulturní akce.
Bc. Lenka Macháčová

Plesová sezona
Hasičský ples se bude konat v pátek 25. ledna 2019 od 20:00 hodin v sále Obecního úřadu Nedašova Lhota. Hudební
doprovod zajistí slovenská skupina ARTEX.
Myslivecký ples se uskuteční v pátek 8.2.2019 od 19:00 hodin v sále Obecního úřadu Nedašova Lhota. K tanci a poslechu
bude hrát hudební skupina FANYNKA. Vstupenky lze zakoupit v kanceláři obecního úřadu, v místním pohostinství a u pana
Františka Pacíka, č.p. 194.
Bc. Lenka Macháčová

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Počet obyvatel
Ke dni 11.12.2018 je v naší obci přihlášeno k trvalému pobytu 694 obyvatel.
V roce 2018:
Narozeno 8 dětí
Zemřelo 8 občanů
Žofie Visolajská
Anastázie Fojtíková
Anna Zemánková
Miroslav Jurča
Erik Bartošák
Antonín Fojtík
Nela Šerá
Anna Macháčová
Josef Sukup
Karel Miklas
Damian Macků
Marie Pacíková
Ondřej Švach
Pavlína Macháčová
Anežka Fojtíková
Petr Macháč

prosinec 2018

V kostele Nanebevzetí Panny Marie v Nedašově uzavřeli
v roce 2018 manželství tito občané naší obce:
Hana Bůbelová a Petr Vaněk
Anežka Šerá a Jan Strnad
Marie Pacíková a Luděk Hrabal
Tomáš Kostka a Štěpánka Fojtíková
Naši nejstarší občané:
Paní Marie Pacíková – 92 let
Pan Jan Holba – 83 let

Ing. Alica Fojtíková, agenda evidence obyvatel
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V průběhu letošního roku bylo do místní
knihovny pořízeno 65 nových knih. Všechny zakoupené knihy byly financovány v plné výši z rozpočtu obce. Pořízení těchto knih stálo celkově
10.751 Kč. Nabídka knih je rozšířena prostřednictvím výměnného souboru, který probíhá ve spolupráci s Krajskou knihovnou F. Bartoše ve Zlíně
2x do roka.
Od září letošního roku se stala novou knihovnicí paní Jana Trochtová. Během vánočních svátků bude knihovna otevřena pouze ve čtvrtek
27. 12. 2018, a to od 16:00 – 18:00 hodin.
V následujícím kalendářním roce bude
knihovna otevřena ve standardní půjčovní době:
pondělí 12:00-15:00 hodin
čtvrtek 16:00-18:00 hodin
Bc. Lenka Macháčová

Stáž v Ugandě
Uganda - země chudoby, špíny, prachu, nemocí, vedra nebo také extrémních
dešťů… oproti tomu zde žijí lidé srdeční,
skromní, za ničím se neženou a mají radost
z věcí, pro nás tak naprosto samozřejmých.
Ke spokojenosti jim stačí opravdu málo.
Je to zdraví, je to školní docházka, je to zaměstnání a třeba jen na poli. Je to dobrá
a úspěšná sklizeň a trocha jídla, je to vlastnit jedno rozvrzané kolo...
Do Ugandy jsem se vydala na 3 měsíční školní praxi, abych si prakticky vyzkoušela, zda můj studovaný obor humanitárního pracovníka je to, co mě baví,
naplňuje a zkrátka jestli na to mám. Sáhla
jsem si na psychické dno a prošla bídnými podmínkami žití, takovými, které jsou
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pro místní lidi úplně normální. Žila jsem
mezi ugandskými domorodci, sbližovala
se s nimi a snažila se chápat jejich život.
Pracovala jsem jako pedagogický asistent
a zároveň měla tu možnost být u prvních
kroků registrací dětí do programu Adopce
na dálku, a také u jiných rozvojových projektů. Uganda se mi vryla pod kůži a často
na ni vzpomínám, protože to byla doba
plná zkoušek a plná neznámého, což mě
posunulo někam dál.
Zajímat se o rozvojový svět, o lidi žijící, pro nás, v nelidských podmínkách,
o něčem, co je pro nás naprosto daleko je
v dnešní době nemoderní. Sami pro sebe
si v hlavě zrekapitulujme, jak vůbec často
se zajímáme o lidi žijící kolem nás doma.

Během měsíce října proběhla v sále
obecního úřadu výstava fotografií „Uganda
před objektivem“. Děkuji Vám, že jste měli
zájem přijít na výstavu fotografií z Ugandy
a měli chuť se něco málo dozvědět o životě
tam daleko. Na snímcích, které bylo možné
během výstavy shlédnout, lze zpozorovat
různé záběry různých situací a míst. Věřím,
že jste se alespoň kouskem duše vžili do
jakékoli z nich a představili si ten děj, který
mohl tehdy probíhat, když jsem já stála za
objektivem. Děkuji za možnost realizace
této výstavy panu Pinďákovi, za jeho čas
a ochotu na fotkách pracovat. A také paní
starostce Jarmile Janíčkové za poskytnutí
prostorů, vstřícnou komunikaci a spolupráci.
Anežka Strnadová

Nedašova Lhota

Rok 2018 v mateřské škole
„Jaro, léto, podzim, zima, to je celý
rok. Stejně letos, jako vloni, tak i napřesrok.
To je část textu dětské písně, kterou si
s dětmi rádi zpíváme. Ten letošní rok se pomalu chýlí ke konci, vystřídala se v něm již
všechna roční období, která se také odrážejí v našich činnostech s dětmi.
V zimě jsme poznávali zvířátka z lesa,
donesli jsme jim dobroty do krmelce, starali jsme se o krmítko pro ptáčky, povídali jsme si o zimních sportech, sáňkovali
jsme, hráli si se sněhem, pozorovali jsme
vlastnosti sněhu a ledu, vyprávěli jsme si
o životě za polárním kruhem. Také jsme
uspořádali dětské zimní olympijské hry
a vybojovali olympijské medaile. Těšili
jsme se a připravovali na dětský karneval,
na kterém všechny přivítala královská rodina se spoustou her, soutěží a tance, v MŠ
jsme pak ještě uspořádali královský ples.
Toto zimní období jsme zakončili fašankováním po vesnici. Děkujeme všem, kteří
nás při této obchůzce pohostili masopustními dobrotami a podpořili.
Na jaře jsme pozorovali změny v přírodě, vyhledávali jsme první jarní znaky,
poznávali domácí zvířátka, připravili jsme
vystoupení „Valašské námluvy“, které jsme
pak předvedli seniorům při jejich setkání. Navštívili jsme knihovnu, přivítali jsme
a oslavili společně s rodiči při velikonočním
tvoření svátky jara i s jejich tradicemi, které
se v naší oblasti udržují. V měsíci dubnu nadešel sedmi dětem čas zápisu do základní
školy. Těmto dětem, které navštěvují mateřskou školu poslední rok před nástupem do
základní školy, se snažíme nabídnout dostatečně podnětné prostředí, pestrou nabídku

aktivit a činností, při kterých si procvičují
dovednosti potřebné pro vstup do ZŠ.
Rozkvetlá májová příroda nám pak přichystala řadu možností k pozorování – pučení stromů, louku plnou kvítí a drobných
živočichů, práce na polích a zahrádkách. Pro
maminky jsme s radostí připravili besídku
k jejich svátku, na které jsme zahráli jako
opravdoví herci pohádky O Budulínkovi
a O řepě, předali dárečky. První červnový
týden čekal děti týden plný zábavy. Oslavili
jsme den dětí, proběhly závody na kolech,
sportovní soutěže a dokonce se z nás stali
indiáni, kteří založili svou osadu a vydali se
na dalekou cestu za pokladem. Vycházky
do vzdálenějších míst v našem okolí jsme
podnikli vícekrát, byli jsme také na výletě
na hradě Brumov, v Pivečkově lesoparku
ve Slavičíně, na farmě koní v Lipině, s rodiči
jsme uspořádali výlet do Kroměříže a společné zakončení školního roku.
Rozloučili jsme se s našimi čtyřmi kamarády, kteří nastoupili v září do základní
školy, tři chlapci s námi zůstali, mají odklad
školní docházky.
V průběhu letních prázdnin byla vymalována herna dětí a zakoupen nový koberec. V září nastoupilo 26 dětí, z nichž je 10
dětí 5-6 letých, tedy předškoláků. Přivítali
jsme mezi námi i nové děti, které se bez
problémů a dokonce i bez slziček rychle
adaptovaly na nové prostředí.
Teplé podzimní počasí nám dlouho dovolilo, abychom trávili co nejvíce času venku. Využíváme školní dvorek, kde děti rády
jezdí na kolech a hrají si v pískovišti, nově
také víceúčelové hřiště v Říčkách. Nejvíce
ale děti baví, když si uděláme vycházku do
lesa, kde pozorujeme přírodu kolem nás,

poznáváme stromy, rostliny, sbíráme přírodniny. Snažíme se přírodu chránit, sbíráme odpadky, které se tam povalují, vedeme děti k úctě ke všemu živému. Vždyť
živá příroda kolem nás je nejlepší učebnicí,
ve které můžeme číst.
Letos jsme také do přírody přenesli
tradiční podzimní tvoření s rodiči, zahráli
jsme si hry na poli a louce, pouštěli draky
a opékali. Ve školce jsme uspořádali soutěž
O nejčervenější jablíčko a O největší bramboru, poznávali jsme ovoce a zeleninu, povídali si o lidském těle.
Myslíme si, že se děti ve školce nenudí, na některé z našich činností se můžete
podívat ve fotogalerii MŠ na webových
stránkách Obce Nedašova Lhota. Zároveň
srdečně zveme děti, které ještě mateřskou
školu nenavštěvují společně s jejich rodiči
každé první pondělí v měsíci od 15.00 do
17.00 do MŠ na hravé odpoledne.
Pomalu se přiblížilo období adventu, které jsme zahájili vystoupením na
rozsvěcování vánočního stromku. Školku
máme vánočně vyzdobenou, zahráli jsme
si na čertíky i andílky, navštívil nás Mikuláš
s nadílkou, dokonce máme už i nazdobený stromeček. Ještě než se rozejdeme
na vánoční prázdniny, čeká nás návštěva
ekologického centra Veronica v Hostětíně
se vzdělávacím programem Kouzlo vánoc
a vánoční nadílka.
„A když je tu bílá zima, už jsme na
konci, chcete-li, tak nashledanou někde na kopci.“ Vánoce plné klidu, lásky a pohody a šťastný nový rok 2019
přejí děti a zaměstnanci Mateřské školy
Nedašova Lhota.
Hana Bůbelová, ředitelka MŠ

Základní organizace ČZS Nedašova Lhota
Vážení spoluobčané,
jménem členů pobočného spolku zahrádkářů v Nedašově Lhotě bych Vám chtěl popřát krásné a pokojné prožití vánočních svátků
a v novém roce 2019 hojnost Božího požehnání, hodně zdraví, úrodný rok a také vitalitu pro práci na Vašich polích a zahradách.
S pozdravem Bc. Lubomír Vaněk, předseda

prosinec 2018

7

Roční vyhodnocení našich fotbalistů
Vážení sportovní přátelé, každý správný fanoušek
Nedašovy Lhoty ví, že sezonou 2017-2018 jsme začali už
čtvrtým ročníkem Okresního přeboru. I když jsme nahráli
36 bodů, skončili jsme stejně na 11. místě. Konec tabulky
byl hodně vyrovnán, ale naštěstí jsme se udrželi v Okresním přeboru. Nejlepším střelcem se stal podruhé za sebou
u
Pagáč Josef ml. s 13-ti brankami. Stejný počet branek vstřelil
ll
i Struhař Martin. Naši žáci skončili také v Okresním přeboru sk. B
na hraně tabulky, a to na pátém místě se 14-ti body. Jako nejlepší
střelec se stal Fojtík Martin se čtyřmi brankami. V zimní přípravě
sehráli naši muži čtyři přátelské utkání, a to ve Slavičíně-Hrádku
na UT s Nedašovem„B“, poměrem 3:2 pro Lhotu. Další zápas na UT
v Brumově se Slopným, kde jsme vyhráli 4:2. Pak ve Štítné s místním béčkem, kde jsme tentokrát prohráli 4:3. A na konec jsme
hráli v Brumově s Vlachovicemi, kdy skončil výsledek nerozhodně
2:2. Během jarní přípravy mezi sezonami naše 1. mužstvo sehrálo
tři přípravné zápasy, a to v Nedašově Memorial Josefa Švacha, kde
jsme skončili v uvozovkách na čtvrtém místě, protože jsme neodehráli poslední zápas s Nedašovem kvůli nepříznivému počasí.

Potom jsme hráli doma se Štítnou „B“, kde jsme vyhráli 4:2.
Těsně před začátkem sezony jsme hráli se Střelnou, kde
jsme prohrály 3:2.
Nemůžeme zapomenout ani na staré Pány, kteří v sobotu 28.7.2018 v Nedašově hráli přátelák, kde prohráli 3:1.
Z
Zápas byl oboustranně vyrovnán, ale našim ještě scházela
llepší koncovka, kde ztroskotali vždycky na domácím brankáři.
Dne 11.8.2018 se konal ve Lhotě tradiční XII. ročník turnaje starých
Pánů. Nabídku přijali Nedašov, Pruské a Mikušovce. Turnaj vyhrálo
Pruské před Mikušovcemi, třetí byla Lhota a čtvrtý Nedašov.
Ještě bych chtěl nahlédnout do půl sezony 2018-2019. Naši
muži v tabulce nejsou na tom zrovna nejlépe, zimní přestávku
přečkají na posledním 14. místě s jedním bodem. Žáci přetrvávají
na 5. místě s devíti body.
Nakonec tohoto ročního sportovního shrnutí, bych chtěl jménem realizačního týmu Výkonného výboru TJ Nedašova Lhota
popřát všem hráčům, fanouškům a občanům naší obce, všechno
nejlepší, hodně zdraví a štěstí do nového roku.
Josef Pagáč, st., jednatel TJ

Rok 2018 pohledem SDH Nedašova Lhota
Zdravíme všechny občany naší obce
a milé čtenáře.
Rok uběhl rychle jako voda v požárních
hadicích, a tak bychom Vám prostřednictvím těchto několika řádků, chtěli přiblížit,
jaký byl pro náš hasičský sbor, rok 2018.
Každý rok začínáme tradičně plesem,
letos byl uspořádán již po osmé v řadě,
bujaré veselí trvalo až do brzkých ranních
hodin a k poslechu a tanci hrála slovenská
skupina ARTEX.
V zimě jsme se také věnovali rozvoji
naší fyzické kondice formou tréninků, na
kterých jsme se snažili co nejlépe připravit
na nadcházející sezónu, abychom mohli
vzorně reprezentovat naši obec v širokém
okolí.
V únoru jsme měli v režii fašankový
průvod naší obcí. Průvod jsme pojali v duchu již legendárního filmu Mrazík. Naše
podání tohoto filmového skvostu sklidilo
v obci i v širokém okolí velmi dobré ohlasy.
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Na jaře je vždy čas na pořádný úklid,
a tak jsme 24. dubna v naší obci zorganizovali sběr železného šrotu a elektro odpadu,
všem kteří do naší „šrotové“ sbírky přidali
jakýkoli odpad, děkujeme.
V květnu jsme také pořádali okrskovou
soutěž pro náš okrsek s účastí okolních
sborů. K vidění bylo hasičské zápolení
v podání od těch nejmenších žáků až po
veterány nad 35let.
5. července proběhlo Cyrilometodějské odpoledne s hasiči, při příležitostí oslav
sv. Cyrila a Metoděje. Den začal již tradiční
mší, kde byl posvěcen náš nový vůz Ford
transit. Během kulturního programu bylo
k vidění vystoupení dětí z místní MŠ, mažoretky, cimbálová muzika Kaňůr, valášek
Lideč nebo představení nového vozu našeho SDH a techniky SDH Brumov, taktéž
nechyběla ani naše domácí historická stříkačka tažená koňmi. Zábavu doplnila hudebním doprovodem skupina Lego (Sk).

1. září jsme uspořádali jubilejní 40. ročník domácí pohárové soutěže „O pohár
moravsko - slovenského pomezí „ s účastí
kolem 40 družstev z Moravy i Slovenska.
U žen vítězství zůstalo po překonání traťového rekordu doma a u mužů putovalo
do Brumova. Letos naši soutěž ve velké
míře poznamenala nepřízeň počasí, o čem
svědčila i prakticky mizivá návštěvnost
večerní Afterparty. Některé týmy to však
neodradilo a setrvali s námi až do dalšího
dne.
Letos jsme se účastnili dvou zásahů,
jedním z nich bylo vyproštění psa uvíznutého v kanalizační rouře a dalším byla pátrací akce po osobě. Oba zásahy byly mimo
náš katastr. V červnu také proběhlo v naší
obci v areálu TJ námětové cvičení hasičských jednotek našeho okrsku. Prověřila se
tak akceschopnost a připravenost jednotek k zásahu.
I letos jsme se opět věnovali z velké

Nedašova Lhota

části soutěžení v požárním útoku. Aktivně
závodilo družstvo mužů a žen a na dvou
soutěžích se také představilo družstvo dorostenek a mužů nad 35 let .
Muži letos odběhli 50 závodů, z toho
se jim 6 krát podařilo dosáhnout na pódiové umístění. Svými výkony stoupají
čím dál výše a potkávají se na pódiových
umístěních i s družstvem našich žen, což
je strašně fajn zkušenost, svědčí to totiž
o kvalitách obou našich týmů a vzorné
reprezentaci naší obce. Muži se aktivně
účastnili ligy SMHL(Slovensko-moravská
hasičská liga) a JLNS (Jihovalašká liga nočních soutěží).

Ženské družstvo letos vůbec nezahálelo a účastnilo se celkem 55 soutěží na
Moravě i Slovensku. Rozšířilo na letošní
sezónu svoji sestavu o posilu z nedalekého Červeného Kameňa a svou sbírku
kovů rozšířily o 31 trofejí. Pro letošek se
staly po devíti letech mistryněmi SMHL
(Slovensko- moravská hasičská liga) nutno
podotknout, že jsou jedinými účastnicemi
z Moravy v tomto seriálu soutěží. Dále se
také staly vicemistryněmi JLNS (Jihovalašská liga nočních soutěží). Mezi své největší
úspěchy letošního roku určitě řadí celkové
1. místo SMHL a posunutí osobního rekordu na fantastických 15:64s . Atakovat

15tkový čas se jim letos podařilo hned
3krát.
Moc si ceníme toho, že můžeme reprezentovat naši obec v požárním sportu po
širokém okolí a proto děkujeme všem, kteří nás letos jakkoli podpořili.
Pokud Vás zajímá, jak se nám daří na
soutěžích, popřípadě co pro Vás chystáme
za akce, tak nás můžete sledovat na https://
www.facebook.com/hasicinedasovalhota/
Na závěr bychom Vám všem chtěli popřát do nového roku 2019 hodně štěstí,
zdraví, úspěchů a spoustu bezstarostných
dnů strávených v kruhu rodiny.
Ing. Anna Fojtíková, jednatelka SDH

Myslivecké vzpomínání
Každý rok se v této době ohlížíme za
končícím rokem, bilancujeme a vzpomínáme, co dobrého či špatného nám přinesl,
čím nás potěšil a udělal nám radost, ale
také znovu prožíváme své starosti, trápení, nemoci, neúspěchy a bolesti, či smutek z odchodu někoho blízkého. A právě
v tomto kontextu chci moje letošní vzpomínání věnovat našemu zesnulému členu
Otci Markovi, který nás náhle a nečekaně
opustil a jehož nenadálý odchod z tohoto
světa zasáhl velmi bolestivě nejen nás jako
myslivce, kolegy a kamarády, ale zcela určitě se dotkl každého, kdo jej aspoň trochu
znal. Otec Marek byl členem našeho Mysliveckého spolku jen krátkou dobu, ale i tak
se stal osobností, prokázal své odborné
myslivecké, lovecké i charakterové vlastnosti a přinesl do činnosti našeho spolku
i celé farnosti mnoho dobrého. Dovolím
si tedy malé ohlédnutí a několik osobních
vzpomínek.
Otec Marek byl již rok členem našeho
spolku, slovil několik kusů srnčí i vysoké
zvěře, ale při lovu divočáků neměl štěstí. A
právě úspěšný lov černé zvěře patří v naší
oblasti k těm nejkrásnějším loveckým zážitkům. Měl jsem tehdy obeznané divočáky na mém oblíbeném místě v Končinách,
a proto jsem mu navrhl, aby se pokusil lovit
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právě v této lokalitě. Jeho první večerní čekaná byla neúspěšná. Viděl sice divočáky,
ale jen bachyni s malými selátky, které by
bylo nemyslivecké lovit. Ale už při druhé
čekané mně krátce posedění zazvonil mobil a Otec Marek mi vzrušeným a radostným hlasem oznamoval, že slovil divočáka,
abych mu přišel pomoci. Přispěchal jsem
tedy za ním a našel jsem ho, jak stojí se
smeknutým kloboukem v ruce u zhaslého
divočáka a v tichém usebrání vzdává poslední poctu tomuto černému rytíři a zároveň děkuje sv. Hubertovi za jeho přízeň. Po
chvíli jsem k němu přistoupil a předal jsem
mu zálomek zároveň s gratulací Lovu zdar.
Stiskli jsme si ruce, podívali se do očí a jeho
tiché Lovu dík podtrhlo význam a velikost
této chvíle. Měl jsem velkou radost, že
můžu být s ním. Byl to jeho první divočák
ve Lhotě, první na celém Závrší.
Jednoho srpnového večera jsme spolu
byli na čekané na Vysockách. Seděli jsme
od sebe asi 150 metrů, byl krásný, teplý večer a když nad krajem přebrala vládu noc,
tu tmavou oblohu rozsvítily tisíce hvězd,
které každou chvíli proťaly oblohu jako
létavice a padaly k zemi. Bylo to dva dny
po sv. Vavřinci, kdy každoročně nabízí noční obloha toto nádherné představení roje
Perseid, kterému se také říká „ slzy svaté-

ho Vavřince“. Když se člověk dívá zářivou
hvězdnou oblohu, tají se mu dech z té překrásné podívané. Když jsme se ve smluvený čas setkali u auta, nemuseli jsme mluvit.
Ještě drahnou chvíli jsme spolu prožívali
tu krásnou podívanou na padající hvězdy
a pak Otec Marek citoval známého věřícího filosofa: Dvě věci mě stále znovu přesvědčují o Boží existenci – hvězdné nebe
nade mnou a mravní zákon v mé duši…
Jelení říje v roce 2017 byla v plném
proudu a blížila se k svému vrcholu. Jelení troubení se ozývalo již před setměním
a to nejen ze slovenského Vlachovce či
Matuše, jak jsme byli dřív zvyklí, ale intenzivní říji a hlasité projevy s ní spojené
jsme mohli prožívat a pozorovat i v místech, kde dříve žádná jelení zvěř nebyla.
A tak se hlasité troubení doprovázené často třeskotem paroží ze soubojů jeleních
soků o vládu nad harémem laní ozývalo
přímo na Vysockách, v Maleníku, na Zadkoch, na Lazoch a dokonce i na Stráních.
Jednou v sobotu večer jsem poslouchal
tento jelení koncert, který se žádnému
myslivci snad nikdy neomrzí a pomalu
jsem šoulal s dalekohledem k troubícímu jelenu právě na Stráních. Při jasném
měsíčním svitu jsem ho uviděl – krásného silného čtrnácteráka, jak vyhání do
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bezpečné vzdálenosti od svých laní svého soka, slabého nerovného desateráka.
A večerní krajinou se rozléhalo jeho vítězné troubení. A do toho mi Otec Marek volal na mobil: „sedím na farním dvoře venku a chystám si nedělní kázání a do toho
slyším jelení troubení snad přímo nad
tvojí chalupou“. A já místo odpovědi, třebaže bylo teprve po půlce září a do Vánoc
bylo ještě daleko, použil jsem dva verše
známé vánoční koledy s malou úpravou
a tlumeně, abych nenarušil to jelení představení jsem šeptem zazpíval „…nikdy
to nedělali, by na Stráni troubívali, by na
Stráni troubívali…“. Chvíli bylo ticho a pak
Otec Marek pohotově zazpíval dva verše z další sloky „…sláva na výši Bohu, na
zemi pokoj lidu, na zemi pokoj lidu“.
Když se s námi Otec Marek loučil před
odjezdem na dovolenou, říkal, že si potřebuje odpočinout od nás a my od něj, ale že
se už těší na další práci ve farnosti i na zážitky v přírodě, kterou tolik miloval a kde čerpal sílu a inspiraci pro své náročné povolání kněžské služby. Zpráva o jeho tragickém
nenadálém odchodu z tohoto světa mě
zastihla – jako ostatně nás všechny – zcela nepřipraveného. Hrdlo se mi stáhlo, oči
se zalily slzami, nebyl jsem schopen slova
a jen jakoby z velké dálky mi v podvědomí
zněla slova písně “ Neodcházej kamaráde,
zůstaň ještě chvíli stát, neodcházej, zůstaň
prosím, máme si co povídat. Vzpomeneme
staré časy, krásné chvíle veselé, jak nám
bylo spolem dobře, vždyť jsme byli přáte-

lé…“. A jako vzdálenou tlumenou ozvěnu
jsem slyšel klidný tichý hlas Otce Marka
„…Musím už jít, kamarádi, na cestu se musím dát, volá na mě krásná Paní, nedá se
jí odolat. Když otevře svoji náruč, necháš
všecko tady stát, neslyšíš už hlasy jiné,
i když volá kamarád…“. Ano, jeho krásná
Paní – Panna Maria, jejímž byl velkým ctitelem, ho chtěla mít u sebe, zavolala a on
šel k Ní. My jsme tu zůstali smutní, zmatení,
nic nechápající. A přece jako křesťané bychom měli dokázat jako on říct „Buď vůle
Tvá“. Pamatujeme si na jeho kázání. Byla
vždy krátká, jasná a srozumitelná a každý
si v nich dokázal najít pro sebe důležitou
myšlenku, jasný vzkaz. Měl velký dar v několika větách říct důležité věci. Jeho náhlá smrt byla jeho posledním a největším
kázáním, vzkazem každému z nás. Nikdo
nevíme dne ani hodiny.
Při Svatohubertské mši svaté, jejíž slavení u nás zavedl právě Otec Marek, řekl
farář z Vlachovic, že dobrý myslivec musí
být i dobrým člověkem. Z toho jasně vyplývá, že špatný člověk nemůže být dobrým myslivcem. Otec Marek za tu krátkou
dobu prokázal, že je dobrým myslivcem…
Myslivci a přátelé přírody mu nechali zhotovit kamenný pomník a umístili ho na
místo, které měl velice rád – na Kaňůr, kam
rád zašel. Odtud měl svou farnost jako na
dlani a zároveň byl na dotek svého milovaného Slovenska a rodného Omšenia. Právě zde založil tradici sloužení mše svaté na
Silvestra, při kterých jsme se rádi setkávali.

Nejkrásnější pomník si však postavil Otec
Marek sám - v srdci každého z nás svou
osobností, svojí empatií, schopností naslouchat druhému, svým vzácným charakterem. Otče Marku, myslivecký kamaráde,
milý příteli, nikdy nezapomeneme. Čest
Tvojí památce.
Vážení občané, myslivci z Nedašovy
Lhoty Vám všem i Vašim rodinám a blízkým přejí pokojné a radostné prožití vánočních svátků, zdraví, štěstí, pohodu
a spokojenost v celém roce 2019.
Vlastimil Pacík

Zapojení našich občanů do Československých legií
Před sto lety, roku 1918 byla vyhlášena Republika Československá. Československo vzniklo po první světové válce jako jeden
z nástupnických států Rakouska-Uherska. Na vznik samostatného
státu se kromě politiků působících v exilu podíleli i občané naší
vesnice, kteří se účastnili od roku 1914 bojů na všech frontách. Někteří z nich odmítli bojovat za Jeho Veličenstvo císaře a krále Františka Josefa I. a přešli na opačnou stranu fronty, kde se v průběhu
války začaly formovat legie z českých a slovenských vlastenců.
Československé legie byly zahraničním revolučním vojskem
vzniklým za první světové války. Bez nich by nebyl vznik samostatného demokratického československého státu nikdy
možný. Členům zahraničního politického odboje, který vedl
prof. dr. Tomáš Garrique Masaryk, totiž význam a úspěchy legií usnadňoval vyjednávání o poválečném rozdělení Evropy.

Lysák Václav (č. p. 46).
Nevrlka Cyril (č. p. 59).
Někteří muži, kteří ve válce sice nebyli příslušníky legií, se také
podíleli na boji proti Rakousko-Uhersku. Buď svou neochotou
bojovat za ,,císaře pána“ nebo jako Měřička Josef (č. p. 58), který
byl na vojně jen krátkou dobu, poté byl zběhem a hájil statečně
lesy kolem Radošína.“ Celkem se první světové války účastnilo 78
mužů z Nedašovy Lhoty, z toho 65 se vrátilo domů.
Karel Šerý

Příslušníky legií se z občanů naší obce stali:
Slaběňák Vincenc, č. p. 80 - střelec 3. roty 11. pěšího pluku
Františka Palackého, nezvěstný z boje u Malé Repjevky z 27.
září 1918.
Slaběňák Václav, č.p. 80 – od roku 1917 sloužil u 2. pluku 3. roty 3. čety, vrátil se roku 1920 na lodi Madavnaka 19.
trasportem.
Vaněk Josef , č. p. 95 – padl u Vouziers 23. října 1918.

10

Nedašova Lhota

Od 1. 1. 2019 zvyšují Valašskokloboucké služby, s.r.o. cenu za zajištění svozu a uložení
komunálního odpadu na skládku o 10 %. Toto zvýšení se promítne i do ceny za 1 známku
na popelnici. Nová cena bude od 1. 1. 2019 činit 45 Kč za 1 známku na popelnici.
prosinec 2018
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VÝSLEDKY VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE
Z celkového počtu 557 zapsaných voličů se voleb zúčastnili 346 voličů. Volební účast činila 62,12 %.
Celkový počet platných hlasů pro jednotlivé kandidáty
Jméno kandidáta
Počet platných hlasů
Sdružení/politická strana
Mgr. Jarmila Janíčková
265
Sdružení nezávislých kandidátů „Nedašova Lhota“
Iva Mičudová
235
Sdružení nezávislých kandidátů „Nedašova Lhota“
Jiří Bůbela
207
Sdružení nezávislých kandidátů „Nedašova Lhota“
Josef Pagáč
180
Sdružení nezávislých kandidátů „Nedašova Lhota“
Jaroslav Kostka
170
Sdružení nezávislých kandidátů „Nedašova Lhota“
Ing. František Urbánek
160
KDU-ČSL
Miroslav Fojtík
136
Sdružení nezávislých kandidátů „Nedašova Lhota“
Josef Bartošák
130
Sdružení nezávislých kandidátů „Nedašova Lhota“
Václav Zicha
106
Sdružení nezávislých kandidátů „Nedašova Lhota“
Antonín Fojtík
94
KDU-ČSL
Mirka Vaňková
85
KDU-ČSL
Alois Dořák
78
KDU-ČSL
Ludmila Podešťová
77
KDU-ČSL
Lenka Šerá
60
Sdružení nezávislých kandidátů „Nedašova Lhota“
Robert Strnad
56
KDU-ČSL
Josef Kostka
52
KDU-ČSL
Celkový počet platných hlasů pro sdružení/politickou stranu
Sdružení/politická strana
Počet platných hlasů
Sdružení nezávislých kandidátů „Nedašova Lhota“
1.489
KDU-ČSL
602

Obecní úřad
Nedašova Lhota
– úřední deska
Úřední hodiny OÚ
PO, ST:
7.00 - 16.00
ÚT, ČT, PÁ: 7.00 - 15.00
Polední přestávka: denně 11.30 - 12.00
Tel.:

577 335 366 (starostka)
577 335 359 (účetní)
E-mail: nedasovalhota@volny.cz

Člen ZO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
ANO

Díky realizaci projektu
„Hurá, jdeme do práce“
byla v naší obci vytvořena
2 nová pracovní místa
na dobu 1 roku. Mzdové
náklady jsou v plné výši
spolufinancovány Evropskou
unií a Ministerstvem práce
a sociálních věcí.

Více informací naleznete na webových stránkách obce:
www.nedasovalhota.cz
Mateřská škola
PO - PÁ: 6.30 - 15.00
Tel. 577 335 349
msnedasovalhota@seznam.cz
Místní knihovna
PO: 12.00 - 15.00 a ČT: 16.00 - 18.00
Více informací naleznete na webových stránkách knihovny:
knihovnanedasovalhota.webnode.cz
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