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Vážení spoluobčané,
čtvrtý rok vydává obecní úřad ve spolupráci s místními spolky a organizacemi
tištěný zpravodaj, ve kterém se vám snažíme zprostředkovat informace o dění v naší
obci.
V tomto roce se nám podařilo úspěšně
dokončit tři plánované investiční projekty.
Pořízení dopravního automobilu pro SDH
Nedašova Lhota a vybudování posilového vrtu byla spolufinancována prostřednictvím dotací. Zato náklady vynaložené
na modernizaci místní komunikace „Výpusta“ obec v plné výši uhradila ze svého
rozpočtu. Podruhé jsme neuspěli s žádostí
o poskytnutí dotace v rámci Programu na
podporu obnovy venkova vyhlašované
Zlínským krajem. O účelnosti a potřebnosti investovaných finančních prostředků
nelze v tomto případě jistě pochybovat.
Několik let si obyvatelé místní části „Výpusta“ opakovaně a oprávněně stěžovali na
havarijní stav obecní komunikace a ztížený
přístup ke svým nemovitostem. Nápravy
se dočkali letos na podzim a nově mohou
využívat kvalitně opravenou cestu.
Budování základní technické infrastruktury v obci si vyžádalo a ještě vyžádá nemalé výdaje z obecního rozpočtu.
Zastupitelstvo se při svém rozhodování
zaměřuje i na podporu sportovních aktivit.
Příkladem se může stát realizace tolik očekáváného a několikrát již představeného
projektu, kterým je akce „Víceúčelového
hřiště v obci Nedašova Lhota“. Dokončení
stavby je naplánováno na červen 2018.
Rozvoj celého území obce vychází
z platného územního plánu, který má
určit především závazné podmínky pro
využívání jednotlivých ploch a pozemků.
Naše obec v říjnu zahájila přípravné práce na změně územního plánu. Občané
a majitelé pozemků mají možnost i nadále podávat připomínky k zapracování
a zákonnému projednání na obecní úřad.
Připomínky by se měly týkat žádostí zejména na nové stavební pozemky, plochy
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pro podnikání, výrobu, nové vodní plochy,
ale i na zalesnění zemědělské půdy. Více
informací o plánované aktualizaci najdete
v přiloženém článku.
Do oblasti kulturního a společenské
života se aktivně zapojili jak členové zastupitelstva na straně jedné, tak členové místních spolků a organizací na straně druhé.
Díky jejich obětavé práci jsme mohli trávit
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volný čas při sledování fotbalových zápasů, hasičských soutěží, tanečních zábav
a při různých společných setkání. Vážím
si všech, kteří se nezištně podílí na veřejném životě, nemyslí jen na sebe a svůj prospěch, ale dokáží pomáhat druhým.
Ráda bych vám popřála krásné, pokojem a porozuměním naplněné svátky
vánoční. Do nového roku mnoho štěstí,
zdraví a spokojenosti v osobním i pracovním životě.
Jarmila Janíčková, starostka obce
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REALIZOVANÉ PROJEKTY
NEDAŠOVA LHOTA – DOPRAVNÍ AUTOMOBIL
Termín realizace:
březen – září 2017
Celkové investiční náklady: 1. 171. 280 Kč
Udělená výše dotace:
Ministerstvo vnitra ČR
Zlínský kraj
Dofinancování:
Obec Nedašova Lhota

450. 000 Kč
300. 000 Kč
421. 280 Kč

V září byl zakoupen nový dopravní automobil zn. FORD Tranzit Kombi V363 Trend 2,0 TDCi pro jednotku SDH Nedašova Lhota.
Dopravní automobil je konstruován s uspořádáním náprav 4x4.
Maximální výkon dosahuje 96 kW. Kabina osádky je vybavena
devíti sedadly. Součástí je i tažné zařízení pro připojení požárního přívěsu. Pro radiové spojení s HZS slouží vozidlová analogová
radiostanice a dvě přenosné radiostanice. Dopravní automobil je
určen pro plnění úkolů jednotky požární ochrany obce.

NEDAŠOVA LHOTA – ZÁVRŠÍ
– POSILOVÝ ZDROJ VODY PRO OBEC
Termín realizace:
červen – září 2017
Celkové investiční náklady: 535. 438 Kč
Udělená výše dotace:
428. 350 Kč – Státní fond životního
prostředí ČR
Dofinancování:
107. 088 Kč – Obec Nedašova Lhota
V rámci projektu byl vybudován na pozemku parcelní číslo
1060/7 v katastrálním území Nedašova Lhota (lokalita Pod Křížkem) nový průzkumný vrt označený HNZ 1. Hloubka vrtu je 80 m.
Průměrná vydatnost byla ověřena dlouhodobou hydrodynamickou zkouškou a činí 0,3 l s-1 . Jedná se o kvalitní podzemní vodu,
která splňuje většinu hygienických a technických požadavků na
pitnou vodu. V současné době se zpracovává projektová dokumentace pro napojení vrtu do obecního vodovodu. Využíváním
vrtu dojde k významnému posílení zásob pitné vody pro provoz
Obce Nedašova Lhota.

V říjnu obec podala další žádost o poskytnutí dotace na vybudování druhé vrtu HNZ 2, který bude umístěn ve stejné lokalitě
na pozemku parcelní číslo 1051/3 v katastrálním území Nedašova
Lhota (nad cestou k Radošínu).
MODERNIZACE KOMUNIKACE „VÝPUSTA“
Termín realizace:
červenec – září 2017
Celkové náklady:
2. 413. 000 Kč – Obec Nedašova Lhota
Velkou modernizací prošla místní komunikace „Výpusta“. Proběhla zde kompletní výměna stávajících konstrukčních vrstev,
byly položeny obrubníky, vybudovány opěrné zdi a vyřešeno odvodnění komunikace.

VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ V OBCI NEDAŠOVA LHOTA
Termín realizace:
říjen 2017 – červen 2018
Celkové náklady:
2. 523. 000 Kč – Obec Nedašova Lhota
V lokalitě Říčky bude vybudováno víceúčelové hřiště s umělým povrchem. Hřiště je navrženo pro fotbal, házenou, tenis a basketbal, v zimním období se počítá se zaledováním a využitím pro
hokej nebo krasobruslení. Osvětlení hrací plochy je řešeno pomocí svítidel umístěných na 6 sloupech. Kolem celého hřiště bude
instalována záchytná síť.
CHODNÍKY PODÉL SILNICE III/50736: NEDAŠOVA LHOTA
Stavba je rozdělena na několik etap. V roce 2017 byly vybudovány chodníky v úseku Nedašova Lhota km 0,120 – 0, 486 (od č. p.
178 po č. p. 121). Celkové náklady, které činily 807 010 Kč, v plné
výši uhradila obec ze svého rozpočtu.
V příštím roce hodláme pokračovat ve výstavbě chodníků od
č. p. 121 směrem na Paseky.

Mgr. Jarmila Janíčková
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Nedašova Lhota

Hospodaření obce
Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 až 2016
Schválený rozpočet (v tis. Kč)
Rok 2014

Plnění k 31.12. (v tis. Kč)

příjmy celkem

6 735

16 133

výdaje celkem

9 755

14 902

Přijaté dotace celkem
Rok 2015

8 484

příjmy celkem

11 134

25 817

výdaje celkem

15 122

26 111

Přijaté dotace celkem
Rok 2016

17 362

příjmy celkem

15 615

19 229

výdaje celkem

19 308

20 114

Přijaté dotace celkem

11 431
Ing. Alica Fojtíková, účetní

Aktualizace územního plánu Nedašova Lhota
Platný územní plán Nedašova Lhota byl vydán formou opatření obecné
povahy č. 01/2013 Obcí Nedašova Lhota, dne 3.12.2013 a účinnosti nabyl dne
18.12.2013.
Územní plán obce je uložen u:
- pořizovatele, Městského úřadu Valašské Klobouky, stavební odbor, oddělení územního plánování
- stavebního úřadu Brumov – Bylnice
- obce Nedašova Lhota
- Krajského úřadu Zlínského kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu
V elektronické podobě je územní plán
zveřejněn na internetových stránkách:
- h t t p : / / w w w. v a l a s s k e k l o b o u k y.
cz/uzemni-plan-nedasova-lho ta/d-452800/p1=24769
- http://www.nedasovalhota.cz/urad-obce/uzemni-plan/ (dolní lišta)
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V současné době byly zahájeny přípravné práce na aktualizaci Územního
plánu obce Nedašova Lhota.
Stavební zákon nařizuje pořizovateli, kterým je Městský úřad Valašské
Klobouky, nejpozději do 4 let od nabytí
účinnosti územního plánu předložit projednanou zprávu o uplatňování územního plánu do příslušného zastupitelstva
obce.
Zpráva o uplatňování územního
plánu vyhodnotí veškeré změny v území, které nastaly za sledované období,
vyhodnotí mimo jiné rozvoje obce, aktualizuje se hranice zastavěného území,
podkladní mapa, zákresy sítí technické
infrastruktury atd.
Veřejnosti měla možnost podat si
připomínky ještě nad rámec zákona,
kdy v průběhu měsíce listopadu bylo
podáno 5 připomínek ze strany občanů a vlastníků pozemků. Projednání
zprávy o uplatňování územního plánu

se řídí stavebním zákonem, dotčené orgány, sousední obce a veřejnost má již
zákonem stanovenou lhůtu pro podání
svých požadavků. Poté se zpráva předloží zastupitelstvu obce k rozhodnutí
(únor 2018), zda je zapotřebí zpracovat
a projednat změnu územního plánu,
popř. zda jsou změny v území nepodstatného charakteru a územní plán zůstane v nezměněné podobě další čtyř
leté období.
V případě rozhodnutí o pořízení
změny, si obec v rámci výběrového řízení, popř. poptávkového řízení, dle svých
zvyků vybere zpracovatele změny územního plánu, kterým musí být autorizovaný architekt. Cenu díla lze očekávat
kolem 100 tis. Kč a v současnosti není
možnost čerpat jakékoliv dotace na vypracování změny ÚP.
Dokumentace změny územního plánu se nadále projednává dle stavebního
zákona, od nového roku lze v rámci novely stavebního zákona uplatnit
zrychlený postup pořízení změny územního plánu, je zapotřebí i nadále počítat se lhůtou
min. 3 měsíce zákonných lhůt,
které je zapotřebí počítat až
od předání vypracované dokumentace.
Je reálné, aby se během kalendářního roku 2018 změna
územního plánu vypracovala,
projednala a vstoupila v platnost.
Mana Josef,
pořizovatel územního plánu
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Rozsvícení vánočního stromku
V podvečer první neděle adventní
se poprvé rozzářil nově osvětlený strom
v prostranství před místním pohostinstvím. Po úvodním slovu, ve kterém paní
starostka přivítala všechny přítomné, následovalo vystoupení. Veselou scénkou
„Mikulášská pohádka“ nás pobavily děti
z mateřské školy. Pod vedením paní učitelky zazpívaly koledy děti ze Základní
školy Nedašov. Zpěv dětí byl doprovázen hrou na flétnu a klávesy. Následova-

la mikulášská nadílka pro děti. Mikuláš
společně s andělem obdaroval děti balíčkem sladkostí. V závěru programu zazněly koledy v podání členů Valašského
krúžku Nedašova Lhota. Za doprovodu
harmonik a ozembuchu zazněly i známé
lidové písně. Zastupitelstvo Obce Nedašova Lhota přichystalo tradiční občerstvení, a to zabijačkové pochoutky, koláčky a perníky. Nechyběl ani svařák a čaj na
zahřátí.

Setkání seniorů
V úterý 21. února se v sále obecního
úřadu sešli v hojném počtu senioři z Nedašovy Lhoty. Stejně jako v předchozích
letech vystoupily děti z mateřské školy.
Tentokrát se děti představily v roli krále
a královny, princů a princezen. Vystoupení
se jim velmi vydařilo. Přispělo k vytvoření
pohodové a přátelské atmosféry. Následovala divadelní scénka s názvem „Malovaná
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pohádka“, kterou předvedli žáci ze Základní školy Nedašov. Otec ThMgr. Marek
Martiška, MIC povzbudivě promluvil k přítomným seniorům. Během programu se
podávala káva, čaj, chlebíčky a nechyběly
ani tradiční vdolečky. Po krátké přestávce
začala beseda s PhDr. Alešem Naňákem.
Velmi zajímavě a poutavě hovořil o zajímavých událostech z historie našeho regionu.

V závěru zahrál na harmoniku člen Valašského krúžku Nedašova Lhota Josef Chovanec, který měl u seniorů velký úspěch.
Všichni přítomní si s radostí a nadšením zanotovaly známé lidové písně. V roce 2018
plánuje zastupitelstvo obce organizovat
následující kulturní akce: Setkání seniorů, Vítání občánků a Rozsvícení vánočního stromku.
Lenka Macháčová

Nedašova Lhota

Den mikroregionu
V pátek 15. září 2017 se sešli zástupci
21 obcí na Dni mikroregionu Jižní Valašsko, který se tentokrát konal na brumovském náměstí. Ve 12:30 hod. zahájil tuto
kulturní akci pan starosta města Brumova-Bylnice Zdeněk Blanař. V průběhu
programu se představily všechny obce.
Vystoupily folklórní soubory Nedašovský
Valášek, Javorníček ze Štítné nad Vláří,
Klobučánek a pěvecký soubor Travnica
z Brumova – Bylnice. Během odpoledního programu mohli návštěvníci ochutnat typické místní speciality každé členské obce nebo si prohlédnout výsledky
rukodělné práce tamních obyvatel.

Plesová sezona
Myslivecký ples
se uskuteční v pátek 5.1.2018 od 19:00 hod. v sále Obecního úřadu Nedašova Lhota. K tanci a poslechu bude hrát hudební skupina Modas band. Vstupenky lze zakoupit v kanceláři obecního úřadu, v místním pohostinství a u pana Františka
Pacíka, č. p. 194.
Hasičský ples
se bude konat v pátek 19.1.2018 od 20:00 hod. v sále Obecního úřadu Nedašova Lhota. Hudební doprovod zajistí slovenská skupina Artex.
Lenka Macháčová

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Počet obyvatel
Ke dni 5.12.2017 je v naší obci přihlášeno k trvalému pobytu 696 obyvatel.
Z celkového počtu obyvatel je 337 žen a 359 mužů.
V roce 2017:
- narozeno 9 dětí:
Mikuláš Holba, č. p. 47
Vendula Pálenská, č. p. 29
Jan Maštalíř, č. p. 155
Nela Švachová, č. p. 70
Martin Vaněk, č. p. 80
Ester Vaňková, č. p. 9
Štěpán Loukota, č. p. 171
Natálie Šerá, č. p. 13
Nikola Musilová, č. p. 29
- zemřelo 6 občanů:
Milan Gašpárek, č.p. 46
Jitka Bartošáková, č. p. 206
František Fojtík, č. p. 30
Karel Macháč, č. p. 133
Zdislava Tomečková, č. p. 2
Terezie Zvonková, č.p. 21
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V kostele Nanebevzetí Panny Marie v Nedašově uzavřeli
v roce 2017 manželství tito občané naší obce:
- Pavel Kafka č. p. 196 a Michaela Kopačková
- René Macháč č. p. 189 a Marie Nováková
- Sukup Josef a Petra Kostková č. p.163
- Martin Struhař č. p. 153 a Kristýna Nováková
Naši nejstarší občané:
- paní Pavlína Macháčová, č. p. 49, věk 94 let
- pan Antonín Fojtík, č. p. 17, věk 89 let
Statistika jmen v obci Nedašova Lhota:
ota:
Nejčastější příjmení v obci:
- Fojtík, Fojtíková
128
- Vaněk, Vaňková
66
- Macháč, Macháčová
41
- Pacík, Pacíková
34
Nejčastější křestní jména
- Josef
33
Marie
44
4
- František 25
Anna
17
7
- Pavel
19
Anežka
14
4
- Jan
17
Ludmila
12
2
Ing. Alica Fojtíková, agenda evidence obyvatel
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Prostory Místní knihovny Nedašova
Lhota dostaly v březnu letošního roku
novou tvář. Originální výmalbu zhotovil
pan Jan Lörincz z Nedašova. Díky finanční podpoře Obce Nedašova Lhota ve výši
10 004 Kč si mohou čtenáři zapůjčit více
než 50 nových knih. V knihovně lze využít
zdarma připojení k internetu a možnost
tisku, který je zpoplatněný (1Kč/stránka).
Knihovna poskytuje Meziknihovní výpůjční službu, která funguje v rámci spolupráce s Krajskou knihovnou Františka Bartoše ve Zlíně 2x do roka. Spolupracuje také
s Mateřskou školou Nedašova Lhota. Pro
děti byla připravena beseda, během které
se dozvěděly užitečné informace ohledně
fungování knihovny a půjčování knih.
Knihovna se zapojila do projektu „Březen-měsíc knihy“. Cílem bylo podpořit
děti, aby se nebály číst nahlas před ostatními dětmi. V knihovně je velmi dobré
zázemí pro děti, hrají zde společenské
hry, kreslí a tvoří různé originální výrobky.
Touto cestou chceme pozvat ty děti, které knihovnu zatím nenavštěvují, aby se
nebály přijít a trávit společný čas se svými
vrstevníky.
Rádi uvítáme i nové čtenáře z řad mládeže, dospělých a seniorů. V široké nabídce knih si jistě každý návštěvník najde svůj
oblíbený žánr.
Lenka Macháčová

Rok 2017 v mateřské škole
Opět obracíme poslední listy v kalendáři a můžeme se otočit za tím, co nám
uplynulý rok přinesl. U nás se v kalendářním roce vždy střetnou dva roky školní.
Ve školním roce 2016-2017 bylo v naší
MŠ zapsáno 25 dětí, k 1. 9. 2017 odešlo 8
dětí do základní školy a do mateřské školy
nastoupilo 26 dětí, z nichž 7 dětí je věku
od 5 do 6 let. Pro tyto děti je od 1. 9. 2017
předškolní vzdělávání povinné.
Pro všechny děti se snažíme vytvořit
ve spolupráci se zřizovatelem, kterým je
Obec Nedašova Lhota co nejlepší podmínky a podnětné prostředí, ve kterém
by se děti cítily bezpečně a spokojeně.
Zřizovatel postupně dle možností a potřeby školy obnovuje zařízení a vybavení
budovy MŠ. V posledních letech byla provedena celková venkovní rekonstrukce
budovy, v době letních prázdnin 2017
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se podařilo vyměnit
v kuchyni MŠ kuchyňskou linku, zhotovit zde nové rozvody vody a elektřiny
a nové obložení.
Finanční
prostředky se snažíme
získávat i jinou cestou, na zakoupení
vánočních dárků pro
děti nám již spoustu
let přispívá sponzorským darem firma
CEBES z Brumova.
Druhým rokem jsme
zažádali o příspěvek z grantu školství
a zájmové činnosti NADACE SYNOT zřizovanou senátorem Ivo Valentou. Po zaslání
projektů jsme obdrželi finanční částky,

které jsme využili následně. V roce 2016
jsme zakoupili lezeckou stěnu, žíněnku
a prolézací dráhu. Tím jsme obohatili vybavení místnosti, kterou používáme jako
Nedašova Lhota

tělocvičnu, stala se pro děti více atraktivní
a umožňuje jim kvalitnější aktivní pohyb.
V roce 2017 jsme za získaný finanční obnos pořídili do mateřské školy nové klávesy a sadu rytmických hudebních nástrojů,
které využíváme k hudebním aktivitám
během dne v mateřské škole.
Protože naši mateřskou školu navštěvují i děti dvou až tříleté, podali jsme
v prosinci 2016 žádost o poskytnutí dotace v rámci Výzvy Podpora škol formou
projektů zjednodušeného vykazování
– Šablony pro MŠ a ZŠ. Naše žádost by
schválena a od května 2017 je náš kolektiv posílen o chůvu, která pomáhá pedagogům s péčí o dvouleté děti. V rámci
tohoto projektu se dále pedagogické pracovnice zúčastňují seminářů na vybraná
témata, poznatky z nich pak uplatňují ve
své práci s dětmi.
S dětmi pracujeme podle vypracovaného Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, nedílnou
součástí vzdělávání jsou i četné školní

a mimoškolní akce, které cíleně doplňují, obohacují a zpestřují náš výchovně vzdělávací proces s dětmi.
V tomto roce to byly tyto akce:
- zimní radovánky na sněhu společně
s rodiči, dětský karneval pro celou obec
za účasti balónkového klauna, vystoupení dětí při besedě se seniory, fašankový
průvod vesnicí, velikonoční tvoření s rodiči, stavění a kácení máje, besídka pro
maminky k jejich svátku, oslava dne dětí,
závody na kole, sportovní dopoledne na
hřišti, výlet na hrad Brumov, výlet do Envicentra ve Vysokém Poli, návštěva farmy
koní v Lipině, společný výlet s rodiči na
zámek Milotice spojený s kostýmovou
prohlídkou, dopolední vycházky do vzdálenějšího okolí, rozloučení s předškoláky,
podzimní tvoření s rodiči, výlet do Ekocentra Veronica v Hostětíně, návštěva divadelního představení v Brumově, čertí
a andělská školka, mikulášská a vánoční
nadílka. Vánoce ve školce již máme za
sebou, dárky byly rozdány. Všichni - děti

i zaměstnanci MŠ se těšíme na vánoce,
které prožijeme v kruhu rodiny. Přejeme si, aby byly opravdu šťastné a veselé
a v novém roce nás čekalo jen to nejlepší.
Toto přání přeposíláme všem.
Hana Bůbelová, ředitelka MŠ

Roční vyhodnocení našich fotbalistů
Vážení sportovní přátelé,
nejdříve bych chtěl zhodnotit minulou sezonu našeho
fotbalu 2016 - 2017. V roce 2016 jsme začali už třetím rokem Okresní přebor mužů. Ten rok se nám ve fotbale nedařilo, a tak naši muži skončili sezonu na 11. místě s 29-ti body.
Naši žáci skončili rozhodně lépe, umístili se na krásném bron-zovém místě, taktéž jako muži s 29-ti body. Rozhodně nemůů
žeme zapomenout na naše nejlepší střelce. Za muže 1.mužstva to
byl Pagáč Josef ml. s 11-ti brankami a za žáky v Okresním přeboru sk. B byl nejlepším hráčem Martin Pacík se 43-mi brankami.
Tímto výkonem si Martin Pacík vybojoval od nové letošní sezony
vstupenku do prvoligového FC Fastavu Zlín, za žáky U-12.
Dále připomenu, že naši hráči 1. mužstva v zimní přípravě
sehráli tři utkání na umělé trávě ve Slavičíně-Hrádku, a to se
starými Pány ze Lhoty, s Nedašovským B“ mužstvem a s 1. A“
mužstvem Nedašova. Jarní přípravu naše mužstvo absolvovalo
na turnaji Memoriálu Josefa Švacha. Druhým přípravným zápasem před novou sezonou s A“ mužstvem z Vlachovic. V sobotu
12.8.2017 se hrál tradiční XI. jubilejní turnaj starých Pánů v Ne-
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dašově Lhotě. Nabídku přijali mužstva Nedašov, Mikušovce, Pruské a samozřejmostí je i pořádající Nedašova
Lhota. Jedenáctý ročník se našim starým Pánům vydařil.
Sice nestačili na první Mikušovce, ale skončili na druhém
místě před Nedašovem. Na čtvrtém místě skončilo družsstvo z Pruského. Staří Páni sehráli dne 26.8.2017 utkání
s Potečí, zvítězili 2:1.
Nakonec bych chtěl nahlédnout do půl sezony ročníku
mužů a žáků OP 2017 - 2018, kde zatím Nedašova Lhota v zimní
přestávce setrvává na jedenáctém místě s 15-ti body. Naši žáci
jsou zatím na předposledním pátém místě se čtyřmi body. Tímto bych chtěl pozvat všechny fanoušky a příznivce sportu, aby
podpořili naše hráče v nové sezoně 2017 - 2018 pro lepší umístnění v tabulkách našeho fotbalu.
Na samotný závěr, bych chtěl jménem realizačního týmu
Výkonného výboru TJ Nedašova Lhota popřát všem hráčům, fanouškům a občanům naší obce hodně zdraví a štěstí do nového
roku.
Josef Pagáč, st.
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Rok 2017 pohledem SDH Nedašova Lhota
Zdravíme všechny občany naší obce a čtenáře.
V tomto příspěvku bychom Vám rádi přiblížili naši činnost
a závodění za uplynulý rok.
V lednu jsme odstartovali rok již po sedmé hasičským plesem,
u kterého je tradicí, že je beznadějně vyprodán a nebylo tomu jinak ani letos. Bujará zábava v doprovodu hudební skupiny ARTEX
(Sk) končila až v brzkých ranních hodinách.
V zimě jsme se také věnovali rozvoji naší fyzické kondice formou tréninků v tělocvičně ZŠ Nedašov, na kterých jsme se snažili
co nejlépe připravit na nadcházející sezónu abychom mohli vzorně reprezentovat naši obec v širokém okolí.
Věnovali jsme se také údržbě techniky, výzbroje, výstroje, rozvoji našich kvalifikací a odbornosti formou školení od HZS Valašské Klobouky abychom ještě efektivněji mohli pomáhat, když nás
bude potřeba.
Na jaře je vždy čas na pořádný úklid, a tak jsme 6. května v naší
obci zorganizovali sběr železného šrotu a elektro odpadu.
16. června jsme letos již podruhé připravili kácení máje a odpoledne plné her pro děti zakončené mini diskotékou.
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5.července proběhlo Cyrilometodějské odpoledne s hasiči,
při příležitostí oslav sv. Cyrila a Metoděje. Během kulturního programu bylo k vidění vystoupení nedašovského Valášku, pohádka
dětí z místní MŠ, mažoretky, vyproštění osoby z havarovaného
vozu v podání HZS Valašské Klobouky nebo představení nového
vozu a techniky SDH Valašské Klobouky a naše domácí historická
stříkačka tažená koňmi.
2. září jsme uspořádali 39. ročník domácí pohárové soutěže
„O pohár moravsko - slovenského pomezí „ s účastí 67 týmů z Moravy i Slovenska. U žen vítězství zůstalo doma a u mužů putovalo
do Martinic.
Letos jsme se účastnili pouze jednoho zásahu, a to pátrací
akce v místním katastru.
V říjnu naši zbrojnici obohatil nový kus techniky, a to dopravní
automobil Ford Transit, který byl financován z dotace od Ministerstva vnitra, Zlínského kraje a nemalou částkou přispěla i naše
obec za což bychom chtěli velmi poděkovat paní starostce a místnímu obecnímu zastupitelstvu. Nyní budeme moci ještě lépe zasahovat při havarijních událostech v naší obci.
I letos jsme se věnovali z velké části soutěžení v požárním útoku. Aktivně závodilo družstvo mužů a žen a na
dvou soutěžích se také představilo
družstvo mužů nad 35.let.
Muži letos odběhli 45 závodů
z toho se jim 3krát podařilo dosáhnout
na pódiové umístění a mužské sací duo
(košař+naběrač) obsadili krásné 3. místo v soutěži o tzv nejrychlejší zadek na
recesní soutěži „O pohár VŘSR“. konané
v Širokém Dole – pardubický kraj, tato
soutěž je považována za největší v ČR.
Nejlepší čas sezóny 14:24s .
Ženské družstvo opět nezahálelo a účastnilo se celkem 52 soutěží na
Moravě i Slovensku, a tak si svou sbírku
kovů rozšířily o 28 trofejí. A pro letošek
se staly mistryněmi JLNS (Jihovalašská
liga nočních soutěží). Mezi své největší úspěchy letošního roku určitě řadí
3. místo z celoslovenské soutěže „Slovenský superpohár“ konané v obci
Kúty kde byly jako jediné zástupkyně
z ČR. Druhým velmi cenným úspěchem bylo 2.místo na recesní soutěži
„O pohár VŘSR“ v Širokém Dole, která je
největší soutěží v požárním útoku v ČR.
Zde si střihly i svou minutku slávy v české televizi. Letos se jim také podařilo vylepšit svůj dosavadní rekord na 16:28s.
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 hodně štěstí,
zdraví, úspěchů a spoustu bezstarostných dnů strávených v kruhu rodiny.
Ing. Anna Fojtíková, jednatelka SDH

Nedašova Lhota

Myslivecký spolek Janovec Nedašova Lhota
Naše lesy, pole a zahrady se pomalu
uložily ke spánku, přikryla je peřina prvního sněhu a nám se zkrátil den a prodloužil
večer. Pomalu se připravujeme na Vánoce, přemýšlíme při štamprli slivovice, čím
uděláme radost našim blízkým a zároveň
pomalu zhodnocujeme a třídíme všechno,
co jsme prožili za poslední rok. Jak rychle
ta léta utíkají, každým rokem nám ubývají
síly, a zároveň přibývají různé zážitky. I letos
se chceme s vámi podělit o to, co jsme společně jako myslivci prožili za poslední rok.
Myslíme, že mi dáte za pravdu, když
napíšu, že příroda v našem kraji je výjimečně krásná a bohatá. Každý z nás určitě
má svoje místečko, kam rád zajde, odpočine si a načerpá sílu. O to víc se musíme
všichni o naši přírodu starat, aby zůstala
i dalším generacím. To především ona je
tichým svědkem různých událostí, které
se staly v našem kraji, na které už mnozí
lidé dávno zapomněli. To příroda nám připomíná, že ačkoliv jako lidé jsme dosáhli
velkých úspěchů, máme se od ní pořád co
učit. Stačí se podívat na studánku v lese,
ke které v létě spěcháme ovlažit rty, poklekáme a skláníme hlavu, aby ta troška
vody zahnala žízeň a my mohli pokračovat
v práci, či zábavě. Každý z nás určitě zažil
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v lese bouřku, a ačkoliv říkáme, že se nebojíme ničeho, v ten moment si přejeme
být doma se svými blízkými. A jak se cítíme, když delší dobu nevyjde sluníčko a za
okny pořád prší, nebo padá sníh? Anebo
když prožíváme těžké okamžiky v životě,
kolikrát stačí štěbetání ptáčka, krása motýlích křídel, položení se do trávy na vyhřátou zem, abychom dostali chuť povstat
a jít dál.
Musíme přiznat, že naše příroda ovlivňuje značně náš život a naše chování. Prací
myslivce je starost o přírodu, její ochrana
a regulace. Sami vidíte, jak v našem sdružení probíhá tato práce. Snažíme se starat
pečlivě o zvěř, léčit, dokrmovat, když je to
za potřebí, ale také průběžným lovem zvěř
regulovat. Jsou to hodiny práce vykonané
v naši honitbě. Se značným zármutkem
musíme konstatovat, že naše příroda je ničená člověkem a mnohokrát i námi samotnými. Stačí se podívat kousíček za vesnici
a najdeme různé skládky odpadu, nebo
památky na právě prošlé turisty.
Letos jsme také svědky afrického moru
prasat, který se k nám dostal. Následkem
této nemoci jsou zpřísněné podmínky
lovu divočáků, a také je ovlivněn chov domácích prasat. Zpřísnění a větší kontrola

lovu se týkají našeho Zlínskem okresu, ale
mají dopad hospodářský a především ekonomický i na jiné části republiky. Kvůli této
nákaze jsme byli nuceni zrušit naši tradiční a vyhlášenou naháňku na černou zvěř
a vysokou. Doufáme, že tyto problémy
budou poučením pro každého z nás, jak
se stát více zodpovědnými za naši přírodu.
Kromě povinností a práce v přírodě se
nám i letos podařilo zorganizovat Myslivecký ples. Duše myslivce by měla být radostná, a proto chceme poděkovat všem,
kteří nám pomohli ples zorganizovat a patřičně si ho také užít. Pro nezasvěcené připomínáme známou citaci z filmu Slavnosti
sněženek – „To zas bude v alejích nablito“.
Také chceme připomenout pro nás
tak významnou akci, která se uskutečnila
15. října v našem farním kostele a to 3. Svatohubertskou mši svatou. Tato mše svatá
se mohla uskutečnit díky spolupráci našeho mysliveckého spolku Janovec spolu
s mysliveckými spolky z Nedašova a Návojné. Na mši svaté jsme mohli poděkovat
našemu Stvořiteli za náš lidský život, za
naši přírodu, vyprošovat si požehnání, ale
také zavzpomínat na naše kamarády, kteří
již zemřeli. Po mši svaté bylo v kulturním
domě v Nedašově připraveno občerstvení a také prohlídka trofejí ze Závrší. Velmi
pozitivní je, že členové našich mysliveckých spolků (Nedašova Lhota, Nedašov
a Návojná) se spolu domluvili, že nebude
ani divočák na šípkové, a ani se zelím, a dali
přednost srnčímu guláši a výpečkům. Je
třeba dodat, že na mši svatou a pak na
pohoštění dorazili hosté až od Topolčian,
Červeného Kameňa, Tuchyně, Ilavy, Štítné
nad Vláří, Valašských Klobouk, Brumova-Bylnice či jiných míst. Všem děkujeme za
veškerou pomoc při organizování říjnového mysliveckého dne, náš srnčí guláš je vyhlášený po celém okolí. Doufáme, že tato
tradice se u nás ujme a společně každý rok
budeme moci v našem kostele děkovat
a zároveň vyprošovat požehnaní pro naši
přírodu a náš rodný kraj.
Závěrem chceme poděkovat vám
všem za vaši podporu a veškerou pomoc
pro naše sdružení, ale především za vaši
péči, trpělivost a pomoc při ochraně naší
přírody. Ať každý z nás má spoustu krásných zážitků z naší přírody a rád se do ní
vždy vrací. A tímto provoláváme naše myslivecké: „Naši přírodě, lesu a lovu - Zdar“!
Všem našim spoluobčanům, rodinám,
přátelům a známým přejeme požehnané
a radostné prožití vánočních svátků a v novém roce hodně štěstí, zdraví, úspěchů,
spokojenosti a Božího požehnání.
Myslivci z Nedašovy Lhoty
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Základní organizace ČZS Nedašova Lhota
Český svaz zahrádkářů pobočný spolek Nedašova Lhota připravil pro naše občany v letošním roce pěknou akci s názvem
Nedělní posezení u kávičky. V rámci této akce jsme si poslechli
odbornou přednášku o ovocných stromech od sadaře pana O. Vilímka. Obohacením odpoledne byla prezentace míchaných nápojů, kterou předvedla paní Bc. Blanka Ovesná s žákyní Martinou
Fojtíkovou z SOU Valašské Klobouky.

Naše organizace by chtěla i v nadcházejícím novém roce 2018
v těchto akcích pokračovat.
Všem našim spoluobčanům přejeme pokojné prožití svátků
vánočních a v novém roce Božího požehnání, hodně zdraví, štěstí
a úrodný rok.
Bc. Lubomír Vaněk

Spolupráce s Agenturou ochrany přírody
a krajiny ČR – SCHKO Bílé Karpaty
Obec dlouhodobě spolupracuje se
Správou chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty při údržbě a kosení bělokarpatských
luk. V rámci Programu péče o krajinu a programu Integrovaná ochrana vzácných druhů motýlů nelesních stanovišť v České re-

publice a na Slovenku čerpá dotaci na dvě
lokality. První lokalita o výměře cca 1 hektar se nachází v místní části Paseky (označována „Kopce“) a je zařazena do II. zóny.
V náročném terénu se provádějí následující práce: ruční kosení, sušení a úklid sena.

Louka je také využívána jako pastva pro
ovce. Druhá lokalita je součástí I. zóny Chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty, nachází
se mimo zastavěné území obce nad cestou
k Radošínu (označovaná „Jamy“) a rozkládá
se mezi lesy. Na podnět bývalého starosty
pana Petra Pacíka byla tato louka ručně
kosena členy místních sdružení a spolků
již v 90. letech minulého století. Lokalita
o rozloze cca 1 hektar je rozdělena na dva
segmenty. V prvním segmentu probíhá
kosení těžkou mechanizací a ve druhém
segmentu, který je silně podmáčený, se
provádí ruční kosení. Realizovaná opatření
přispívají k udržování a zlepšování přírodních hodnot krajiny v naší obci.
Mgr. Jarmila Janičková

Smlouva o úhradě
za provozování systému sběru odpadu
V souladu s platnou legislativou zastupitelstvo obce dne 5.12.2017 schválilo
uzavření smluv o úhradě za shromažďování, sběr, přepravu, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů na
území Obce Nedašova Lhota. Účastníky
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smluvního vztahu jsou na straně jedné
Obec Nedašova Lhota a na straně druhé vlastníci, případně společní zástupci
vlastníků budov čísel popisných v Nedašově Lhotě. Tyto smlouvy budou uzavírány i s podnikajícími fyzickými a právnický-

mi osobami, které mají sídlo provozovny
na adrese Nedašova Lhota. V průběhu
měsíce ledna a února 2018 budou tyto
smlouvy rozesílány k podpisu na všechny
čísla popisné.
Mgr. Jarmila Janíčková

Nedašova Lhota
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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

Mateřská škola
PO - PÁ: 6.30 - 15.00
Tel. 577 335 349
msnedasovalhota@seznam.cz

Tel.:

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

Místní knihovna
PO: 12.00 - 15.00 a ČT: 16.00 - 18.00

Více informací naleznete na webových stránkách obce:
www.nedasovalhota.cz

Více informací naleznete na webových stránkách knihovny:
knihovnanedasovalhota.webnode.cz
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