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Vážení spoluobčané,
Vážení spoluobčané,
dospěli jsme na konec kalendářního roku 2019
a s nadějí očekáváme nástup nového roku 2020.
Uzavíráme jednu kapitolu našeho života, hodnotíme odvedenou práci, rekapitulujeme dosažené
úspěchy, procházíme neúspěchy, možná selhání,
připomínáme si příjemné chvíle, které jsme strávili na různých kulturních, sportovních či společenských setkání pořádaných v naší obci.
Obec je podle zákona o obcích základním územním samosprávným společenstvím občanů, které
pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby občanů. Při plnění úkolů též chrání veřejný
zájem.
Jasně vymezené úkoly přidělené zastupitelstvu
obce se v praxi mnohdy obtížně prosazují. Sladit
potřeby a oprávněné nároky jednotlivých občanů
s veřejným zájmem, se stává někdy velkým problémem. Vyspělost společnosti se odráží i v míře uplatňované tolerance, stejně jako velikost osobnosti.
Nedostatek ochoty pomáhat, absolutní absence tolerance, uzavřenost a prosazování pouze
osobních zájmů znemožňuje prosazování veřejného zájmu. Je třeba si uvědomit, že bez drobných
ústupků majitelů jednotlivých nemovitostí nelze
nikdy zrealizovat veřejně prospěšné dílo. Na tomto
místě bych chtěla poděkovat všem občanům, kteří
vyjádřili a vyjádří svůj souhlas s provedením stavby
chodníků, vodovodu, kanalizace, veřejného osvětlení a dalších plánovaných projektů. Oceňuji jejich
velkou míru projevené společenské odpovědnosti.
Věřím, že v novém roce se problémy budou řešit
společným dialogem a respektováním křesťanských hodnot.
Ráda bych Vám popřála jménem svým i jménem
zastupitelstva obce příjemné a požehnané prožití
svátků vánočních. Do nového roku Vám přeji víc
hezkých dní než horších, víc lásky než nenávisti, víc
radosti a spokojenosti než smutku a utrpení. Pevné zdraví a hodně úspěchů v pracovním i osobním
životě.
Jarmila Janíčková,
starostka obce
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Realizované projekty
Obnova krajinných prvků k.ú. Nedašova Lhota

Rekonstrukce kanceláří obecního úřadu
V měsíci červenci a srpnu proběhla celková rekonstrukce kanceláří obecního úřadu, v rámci které byla provedena kompletní
výměna elektroinstalace, podlahových krytin a dveří, renovace
vnitřních omítek a stropů. Zároveň byl pořízen nový kancelářský
nábytek.

Mgr. Jarmila Janíčková

Připravované projekty

Nákup lesní techniky
Termín realizace: červenec 2019
Celkové náklady: 1 022 000 Kč
Udělená výše dotace: 502 000 Kč – SZIF, EU
Dofinancování: 520 000 Kč – Obec Nedašova Lhota
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Řešení problému s nedostatkem pitné vody v obci Nedašova Lhota
Projekt: „Náhradní zdroj vody pro obec Nedašova Lhota – Nedašovka“
Na základě rozsáhlého hydrogeologického průzkumu byla
zvolena jediná z možných variant co do rychlého a ekonomického vyřešení situace s nedostatkem vody v Nedašově Lhotě.
Systém jímání vody je z kombinovaného zdroje říčky Nedašovky a nového vrtu. Surová voda bude odebírána v tomto
poměru:
• Předpokládaný odběr z říčky Nedašovka 0,3 l/s
• Předpokládaný odběr z podzemního zdroje 0,7 l/s
Celkový odběr surové vody bude tedy 1 l/s.
Kombinovaný odběrný objekt je složený ze zasakovacího
vrtu a čerpacího vrtu. Mezi vrty bude tzv. zemní filtr.
Pro zvolený odběrný profil „U hřiště“ byla vypracována analýza hydrologických dat od ČHMÚ (tzv. m-denní a N-leté vody).
Dle vyjádření Povodí Moravy, s.p., lze počítat s odběrem vody
z říčky, pokud bude zachován 330 denní průtok v říčce (tj. průtok, který říčkou teče 330 dní).
Součástí jímacího objektu bude i hrázka, která bude nadržovat vodu v říčce tak, aby voda v patřičném objemu natékala do
zasakovacího vrtu. Podmínkou CHKO bylo zachování průtočného profilu u dna hrázky tak, aby tudy prolezl chráněný rak říční.
K tomuto účelu byla hrázka upravena.
Nátoková část jímacího objektu je složena z hrubého předčištění, ze zasakovacího vrtu a ze zemního filtru, jak je popsáno

Nedašova Lhota

výše. Následně voda natéká do čerpacího vrtu, kde je osazeno
čerpadlo pro čerpání podzemní vody do technologie úpravny
vody. Úpravna vody bude umístěna ve 20´´zatepleném kontejneru stojícím na akumulační nádrži. Složení technologické linky
úpravny vody bude sestaveno na základě rozborů vody z nového vrtu. Zásobní objem akumulační nádrže je cca 25m3. Z akumulační nádrže bude voda čerpána do stávajícího vodovodního
řadu ATS stanicí.
Upravená voda bude čerpána přes stávající vodovodní řad
do stávajícího vodojemu, kde bude hlavní zásobní objem vody.
Šachta s redukčním ventilem mezi 1. a 2. tlakovým pásmem
bude vystrojena bypassem tak, aby přídavná ATS stanice mohla
vodu čerpat z 1. tlakového pásma až do současného vodojemu.
Objem upravené vody bude cca 72 m3/den.
Ing. Jiří Palčík, Ph.D., odpovědný projektant
Připravovaná řešení ohledně zásobení obce Nedašova Lhota vodou
Projekt: „Vodovod Brumov-Bylnice, Návojná, Nedašov, Nedašova Lhota“
Z důvodu nedostatečné vydatnosti místních zdrojů vody
v obci Nedašova Lhota jsou nyní projekčně připravovány v rámci zásobení obce vodou tyto stavby:
a) Nový zdroj vody s potřebnou akumulací, úpravnou vody
a automatickou tlakovou stanicí (ATS) v obci – řeší Ing. Jiří
Palčík z firmy HUTIRA – VISION, s.r.o., Popůvky u Brna
b) Vodovodní přivaděč ze skupinového vodovodu, který je ve
správě MORAVSKÉ VODÁRENSKÉ, a.s., Zlín – řeší Ing. Petr Vyoral z projekční kanceláře V-PROJEKT Zlín.

komunikaci v Nedašově. Jedná se o koncovou část přivaděče místo budoucího propojení navrženého vodovodního přivaděče
se stávajícím vodovodem v Nedašově Lhotě je od tohoto mostu
vzdáleno necelých 500 m. Ani za pomoci nedašovské paní starostky a pana místostarosty se nepodařilo zpracovateli projektové dokumentace najít vhodnou trasu, která by dokázala tento
most obejít. S navrženým řešením, které spočívá v podejítí mostu
řízeným protlakem zase nesouhlasí zástupci Ředitelství silnic Zlínského kraje, které tuto krajskou komunikaci vč. mostu provozuje.
Celá záležitost je nyní řešena v rámci Zlínského kraje, jenž je majitelem této komunikace, za pomoci náměstka hejtmana p. J. Zichy.
Vypracoval: Ing. Petr Vyoral, V-PROJEKT Zlín
Chodníky – změna stavby před dokončením
Projekt: Silnice III/50736: Nedašova Lhota – část „A“ a část „B“,
SO 103.1 – Změna trasy chodníků, SO 103.2 – Prodloužení chodníků, SO 103.3 – Plocha pro kontejnery
V roce 2010 bylo vydáno stavební povolení na stavbu Silnice
III/50736: Nedašova Lhota – část „A“ a část „B“. Stavba byla rozčleněna na devět stavebních objektů. V roce 2016 byly dokončeny
a zkolaudovány stavební objekty financované Zlínským krajem.
Na základě uzavřené dohody se Zlínským krajem, potažmo s
ŘSZK, p.o. se obec zavázala k financování stavebního objektu
„Chodníky“, který byl částečně v letech 2016 a 2017 vybudován.
V současné době probíhá stavební řízení na změnu stavby
před jejím dokončením týkající se změny trasy vedení chodníků, prodloužení chodníků a nově se řeší plochy pro kontejnery.
Změny byly vyvolané nesouhlasem vlastníků pozemků z důvodů
zhoršeních výškových poměrů ve vjezdu a nově vzniklým okolnostem.

Jako zpracovatel projektové dokumentace řešící zásobení
obce Nedašova Lhota ze skupinového vodovodu se nyní zaměřím na toto řešení – tj. na návrh vodovodního přivaděče z města
Brumov – Bylnice do obce Nedašova Lhota.
Nejbližší napojovací místo na skupinový vodovod se nachází na severozápadním okraji města Brumov – Bylnice. Od místa
napojení povede navržená trasa vodovodního přivaděče podél
potoka do Návojné. Zde přejde ke krajské komunikaci a bude
pokračovat podél ní (popř. i přímo v ní) do Nedašova, kde projde
přes celou obec až k hranici katastrů Nedašov – Nedašova Lhota. Zde bude ukončena napojením na stávající vodovod obce
Nedašova Lhota. Po vybudování tohoto vodovodu bude objekt
ATS, který nyní řeší Ing. Palčík, zásobován vodou z obecního
vodovodu z tzv. „dolního tlakového pásma,“ které se nachází
v okolí obecního úřadu.
Vodovodní přivaděč je navržen tak, aby vyhovoval následujícím podmínkám:
a) Musí zajistit zásobení obce Nedašova Lhota vodou, ale současně musí mít i takovou přenosovou kapacitu, aby na něj
bylo možno napojit i vodovodní sítě obcí Návojná a Nedašov, pokud o to tyto obce požádají.
b) Musí mj. zajistit i potřebný tlak vody v dolním tlakovém
pásmu a pokrytí dosavadní venkovní potřeby požární vody
v obci Nedašova Lhota, která činí 6 l/s.
c) Jelikož je vzhledem k napojovacímu místu v Brumově – Bylnici ze všech tří obcí obec Nedašova Lhota nejdále a nejvýše,
bude třeba vodu do Nedašovy Lhoty čerpat. Na trase vodovodního přivaděče jsou proto navrženy dvě automatické tlakové stanice (ATS) – jedna bude v Návojné, druhá v Nedašově.

SO 103.1 - Změna trasy chodníků
- Původně navržený chodník SO 103 v km 0,234 - 0,280 zrušen
(mezi hranou potoka a silnicí šířka pouze 0,70 m) a přeložen
na pravou stranu silnice III/50736 prodloužením pravostranného chodníku, km 0,234 – 0,285 (od č .p. 85 po sjezd na místní komunikaci).
- Změna trasy chodníků, km 0,668 – 0,830: původně navržený
pravostranný chodník od km 0,673 po km 0,818 zrušen (nesouhlas občanů přilehlých okolních nemovitostí z důvodu
zhoršení výškových poměrů). Chodník přeložen na levou
stranu silnice v km 0,668 (u č.p. 161) místem pro přecházení a ukončen v km 0,818 (u č.p. 17) místem pro přecházení.
Ze severní strany levostranného chodníku v km 0,727- 0,755
(mezi č. p. 161 a 106) je navržena opěrná zídka pro podchycení
přilehlého svahu výšky 0,50 - 1,00 m.
SO 103.2 - Prodloužení chodníků
Prodloužení pravostranného chodníku:
- od km 0,468-0,481 ke sjezdu na místní komunikaci (u č.p. 85)
- od mostu km 0,830 (naproti č. p. 18) po vjezd u č. p. 186, km 0,988,
- od zastávky km 1,365 (naproti č. p. 66) po autobusovou zastávku s přístřeškem E1 na točně, km 1,490.
SO 103.3 – Plocha pro kontejnery
Dojde k rozšíření plochy chodníků o 3 plochy pro kontejnery s tříděným komunálním odpadem (plasty, sklo), které budou
umístěny na pozemcích 1855/103 (lokalita Výpusta), p. č. 519/1
(lokalita Paseky naproti č.p. 18) a p. č. 1916 (lokalita Paseky naproti
č.p. 163) v k.ú. Nedašova Lhota.

Nyní mj. probíhá i konečné projednání navržené trasy vodovodního přivaděče s dotčenými subjekty. Zde se vyskytl problém
v úseku u mostu přes potok Hrušovka, který se nachází na krajské

Realizace stavby chodníků je naplánována na období 2020 až
2021.
Mgr. Jarmila Janíčková
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Kulturní akce
Setkání důchodců 14.2.2019
Každoroční setkání důchodců se stalo v naší obci již tradicí.
Tato kulturní akce si získala mezi občany velkou oblibu. Poprvé
byla do programu zařazena solová hra na klarinet, kterou předvedla slečna Natálie Fojtíková. Neodmyslitelnou součástí tohoto
posezení je také vystoupení dětí z místní mateřské školy. Každoročně všechny přítomné zaujme svou poutavou přednáškou pan
PhDr. Aleš Naňák. Na přátelské posezení se seniory přijal pozvání
i P. Marek Kurzynsky, MIC. Ve večerních hodinách se sálem nesl
zpěv lidových písní, které si senioři zazpívali společně se členy valašského souboru Závršan.

Cyrilometodějské odpoledne 5.7.2019
Již šestým rokem se v naší obci konalo u příležitosti poutě sv.
Cyrila a Metoděje zábavné odpoledne. Členové Sboru dobrovolných hasičů Nedašova Lhota zorganizovali společně se členy
zastupitelstva naší obce bohatý kulturní program v areálu TJ Nedašova Lhota. Během programu vystoupily roztleskávačky z naší
obce, mažoretky DDM Brumov-Bylnice a děti z naší mateřské školy. Kulturní program obohatil folklorný súbor Čajka z Horné Súče
pod vedením paní Bernardy Nagyové. V podvečer tohoto svátečního dne zazněli i lidové písně v podání pěveckého soubor Trávnica, který působí při Městském klubu důchodců v Brumově-Bylnici. Navzdory bohatému kulturnímu programu se akce nesetkala
s velkým ohlasem.
Bc. Lenka Macháčová

Vítání občánků 19. května 2019
V letošním roce jsme v neděli 16. května slavnostně přivítali
11 malých občánků, kteří se narodili v období od května 2018 do
dubna 2019. Rodiče dostali pro své děti pamětní list, věcný dárek
a finanční příspěvek ve výši 2.000 Kč.

Rozsvícení vánočního stromu 1.12.2019
Rozsvícení vánočního stromku se v naší obci letos koná už
po desáté. Začínali jsme v roce 2010 s dechovou hudbou Dúbravankou. Postupně se do programu zapojili děti z mateřské školy
a žáci základní školy Nedašov, kteří vydrželi dodnes. Jejich kouzelné scénky s vánoční tématikou, magický zpěv koled a dojemný
přednes básní, vždy všechny potěší a pohladí na duši.
Několikrát zde vystoupili i folklórní soubory. Jmenovala bych
místní Valašský krůžek, Nedašovské valášky, Závršan a soubor
Travnicu.
Díky přátelům ze sousední obce Červený Kameň jsme se
mohli seznámit s lidovými písněmi a tradicemi, které dodnes na
Slovensku v období adventu dodržují.
Organizovali jsme i Soutěž o nejpěknější perník, ale ta se nesetkala s velkým ohlasem.
Naopak oblíbenými se staly návštěvy sv. Mikuláše. Stejně
jako vloni i letos k nám zavítal až z daleké Lipiny. Na pomoc si přizval andělskou jízdu a čertovskou družinu. Působivé mikulášské
představení v podání ochotníků z Lipiny bylo tečkou kulturního

Do pamětní knihy byly zapsány tyto děti:
Patrick Tóth
Johana Vaňková
Josef Sukup
Damián Macků
Ondřej Švach
Anežka Fojtíková
Karolína Bučková
Rozálie Šerá
Ema Vaňková
Samuel Dohnanský
Isabella Vaňková
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programu. Při jejich vystoupení
se rozzářil vánoční strom společně s ohňostrojem. Na závěr
Mikuláš rozdal dětem nadílku.
Tak jak se střídali účinkující,
měnila se i místa setkání. Nejdříve jsme se potkávali na návsi, bavili jsme v sále obecního
úřadu, scházeli jsme se v dřevěném areálu v Říčkách a nakonec jsme se vrátili do středu
obce.
Partnerem akce Rozsvícení
vánočního stromu byla letos
skupina ČEZ, která přispěla částkou 20. 000 Kč na pořízení nové
světelné výzdoby vánočního stromu. Tímto bych chtěla skupině
ČEZ za poskytnutou dotaci poděkovat. Děkuji i dalšímu sponzorovi firmě Elektro Bičej a dále všem, kteří se podíleli na organizaci
a kulturním programu.
Rozsvícení vánočního stromu se tento rok vydařilo, soudě
podle ohlasů návštěvníků, kterých přišlo opravdu hodně.
Mgr. Jarmila Janíčková

Plesová sezona
v roce 2020
Hasičský ples se bude konat v pátek 24. ledna 2020 od
19:00 hod. v sále Obecního úřadu Nedašova Lhota. Hudební doprovod zajistí slovenská skupina ARTEX.
Myslivecký ples se uskuteční v pátek 31. ledna
2020 od 19:00 hod. v sále
Obecního úřadu Nedašova
Lhota. K tanci a poslechu
bude hrát hudební skupina
MANEWR. Vstupenky lze zakoupit v kanceláři obecního
úřadu, v místním pohostinství a u pana Františka Pacíka, č. p. 194.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Počet obyvatel
Ke dni 4.12.2019 je v naší obci přihlášeno k trvalému pobytu 697 obyvatel.
V roce 2019 :
Narozeny 4 děti:
zemřeli 4 občané :
Ema Vaňková č.p. 70
Anežka Fojtíková č.p. 134
Samuel Dohnanský č.p. 205 Josef Měřička č.p. 99
Isabella Vaňková č.p. 155
Miroslav Šenkeřík č.p. 32
Nela Bartošáková č.p. 167
Františka Macháčová č.p.94

V kostele Nanebevzetí Panny Marie v Nedašově uzavřeli
v roce 2019 manželství tito občané naší obce:
- Martina Fojtíková č.p. 146 a Martin Urbaník
- Jindřiška Pacíková č.p. 194 a Michal Trčálek
- Michal Holba č.p. 193 a Marie Svobodová
- Vendula Pagáčová č.p.150 a Josef Macháč č.p. 128
Naši nejstarší občané:
- Anastázie Fojtíková č.p. 41
- Jan Holba č.p. 24

Ing. Alica Fojtíková, agenda
a evidence
evide e obyvatel

Vývoj počtu obyvatel obce Nedašova Lhota v letech 2009-2019
Rok
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

Narození
8
5
7
9
6
8
6
5
11
8
4

Zemřelí
2
5
7
8
9
2
3
11
7
8
4

Přihlášeno
10
1
2
5
9
4
1
8
6
3
6

Odhlášeno
8
28
15
6
11
14
19
7
10
6
9

Celkový počet obyvatel v daném roce
745
718
721
721
716
712
697
692
692
689
697

Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování Bc. Lenka Macháčová
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Místní knihovna Nedašova Lhota zakoupila stejně jako každý
rok nové knihy pro děti, mládež i dospělé. Díky finanční podpoře
obce Nedašova Lhota nám přibylo 61 nových knih různých žánrů.
Celkové náklady na pořízení těchto knih činily 9.973 Kč. Během
roku si mohou čtenáři půjčovat i knihy z výměnného souboru. V letošním roce vznikl ve spolupráci s Krajskou knihovnou F. Bartoše
ve Zlíně nový fond, prostřednictvím něhož lze půjčovat i společenské hry. Knihovna také spolupracuje s mateřskou školkou. V měsíci
březnu se konala beseda s dětmi. Děti se mohly během besedy
seznámit, jaké je to v knihovně a co všechno si zde mohou zapůjčit.
Jsem ráda, že i v letošním roce přibyli noví čtenáři. A budu
se těšit ještě na další nové čtenáře. Během roku máme otevřeno
v pondělí od 12.00 hod. do 15.00 hod. a ve čtvrtek od 16.00 hod.
do 18.00 hod. Mezi vánočními svátky bude knihovna otevřena
v pondělí 23.12 v době od 10:00 – 12:00 a v pondělí 30.12. v době
od 12:00 hod. do 15:00 hod.
Přeji vám krásné vánoční svátky a těším se na všechny v příštím roce.
Jana Trochtová, knihovnice

Ocenění zlatou medailí prof. MUDr. J. Jánského
Český červený kříž udělil zlatou medaili prof. MUDr. J. Jánského dárcům krve, kteří dovršili počet 40 bezpříspěvkových
odběrů. Mezi vyznamenanými zlatou medailí prof. MUDr. J.
Jánského jsou i naši spoluobčané. Oceněn byl pan Radek Macháč, č.p. 152 a pan Robert Buček, č.p. 103.

Darováním krve se dostane pomoc všem lidem, kteří trpí
vážnými chorobami nebo zraněními. Děkujeme za Váš lidský
postoj, se kterým k dárcovství krve přistupujete.
Zastupitelstvo
Obce Nedašova Lhota

Statistika nezaměstnanosti
v obci Nedašova Lhota v roce 2019
Měsíc

Počet evidovaných uchazečů

Podíl nezaměstnanosti v %

Leden

20

3,02

Únor

24

3,40

Březen

14

2,01

Duben

11

1,41

Květen

7

1,01

Červen

9

1,41

Červenec

9

1,41

Srpen

12

2,01

Září

18

3,2

Říjen

14

2,01

Listopad

18

2,82
Zdroj: ÚP ČR, vlastní zpracování Bc. Lenka Macháčová
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Mateřská škola Nedašova Lhota
Opět po roce nastal čas adventu,
čas, který je zvláště pro malé děti zahalen spoustou tajemství a očekávání.
U nás v mateřské škole chceme toto
období každoročně prožít co nejintenzivněji, ve sváteční vánoční atmosféře, kterou obohacujeme o zajímavé
činnosti a aktivity. Letos mezi ně patří:
každodenní posezení s dětmi u rozsvíceného adventního věnce a adventního kalendáře s povídáním a zpíváním
vánočních písní a koled, seznamování
dětí s tradicemi a zvyky tohoto období,
návštěva Kosenky ve Valašských Kloboukách se vzdělávacím programem
pro děti „Advent a Vánoce na Valašsku“,
vystoupení dětí na rozsvěcování vánočního stromku, čertí a andělská školka,
návštěva Mikuláše, čerta a anděla v MŠ
s mikulášskou nadílkou, vánoční tvoření
s rodiči, vánoční nadílka pro děti, ochutnávka pomazánek a společné posezení
s rodiči.
A co tomuto období předcházelo?
V jednom kalendářním roce se vždy
setkají dva roky školní. Ten uplynulý
školní rok 2018/2019 jsme ukončili 29.
června, z 26 dětí odešlo 10 našich šikovných kamarádů do první třídy ZŠ.
V průběhu tohoto roku bylo hlavním
tématem podporování aktivit a činností, které umožňují rozvíjet řeč dítěte, jazykové a komunikační schopnosti. Pro
děti je každodenně připravena nabídka
činností, která je založena na metodách
přímých zážitků, využívá dětské zvídavosti a potřeby objevovat. Tuto nabídku
doplňují a obohacují četné školní a mimoškolní akce – společné aktivity s rodiči, vystoupení dětí, výlety, vzdělávací
programy. Na závěr školního roku jsme
pro děti poprvé připravili noční spaní ve
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školce, tato akce se zdařila, líbila se dětem i pedagogům.
Snažíme se také o zlepšování materiálních podmínek, průběžně jsou
dokupovány a obnovovány hračky
a pomůcky pro děti, na jaře byla zhotovena na dvorku MŠ bylinková zahrádka,
v průběhu letních prázdnin byla dokončena rekonstrukce školní kuchyně.
Od 2. září 2019 začal nový školní
rok 2019/2020, do mateřské školy nastoupilo opět 26 dětí, z nichž 11 dětí
plní povinnou předškolní docházku
a každodenně se připravují na vstup do
základní školy. Nastala změna v personálním obsazení zaměstnanců. Po mateřské a rodičovské dovolené se vrátila
paní učitelka Markéta Vaňková, na základě podané a schválené žádosti o poskytnutí dotace v rámci Výzvy Šablony
II od 1. 9. 2019 nastoupila jako školní
asistent Kateřina Struhařová, která zde
byla zaměstnaná po dva školní roky
jako asistent pedagoga. Paní učitelka

Jindřiška Pacíková odešla pracovat do
jiné mateřské školy.
Hlavním cílem tohoto školního roku
je při všech činnostech přiměřeně využívat všech forem hudební výchovy,
to znamená výchovu i vzdělávání doplňovat hudbou, zpěvem, tancem, hudebními hříčkami, poslechem hudby.
V písničkách chceme najít radost, tvořivé poznávání a prožívání světa přírody,
věcí a lidí. I v tomto školním roce je pro
děti připravena řada doplňujících aktivit – již od září se děti postupně zapojují do 8 lekcí projektu Malé technické
univerzity. Cílem projektu je, co nejdříve a na základě přirozené hravosti a poznání světa kolem sebe, vzbudit zájem
dětí o technické obory.
Dále jsme navštívili divadelní představení v Brumově, s pohádkou a písničkami za námi přijel vypravěč pohádek,
děti se pohrály s pejskem a dověděly se
o jeho výcviku v programu „Pohlazení
pejskem“, s rodiči jsme na podzim strávili podzimní odpoledne plné her v přírodě na Rovnicích.
Na fotografie z činností a aktivit
mateřské školy se můžete podívat na
stránkách obce Nedašova Lhota ve fotogalerii MŠ. Rodiče a děti, které ještě
nenavštěvují mateřskou školu, zveme
každé první pondělí v měsíci od 15.00
hodin na hravé odpoledne v mateřské
škole. A už jsme zpátky u právě probíhajícího období adventu. Za celou mateřskou školu přeji všem krásný zbytek
adventu, vánoční svátky plné pokoje
a pohody, hodně zdraví a úspěchů v novém roce 2020, v němž naše mateřská
škola oslaví již 40. výročí otevření.
Hana Bůbelová, ředitelka MŠ
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Roční vyhodnocení našich fotbalistů
Vážení sportovní přátelé,
jako každý rok vyhodnocujeme bilance našich fotbalistů. Do sezony 2018-2019 jsme historicky vstoupili už do
páté série Okresního přeboru. Bohužel, bylo to poslední tažení v této soutěži, kde se našim mužům nepodařilo udržet
tuto soutěž a tak skončili na posledním sestupujícím místě.
ě.
Je to škoda, Okresní přebor nám utekl těsně mezi prsty o jediný bod. I tak pět let hrát Okresní přebor je historickým úspěchem všech dob našeho fotbalu. Nejlepším střelcem této sezony
2018-2019 se stali dokonce dva hráči, a to Struhař Martin a Bartošák Josef, shodně s osmi brankami. Nemůžeme zapomenout
i na naše žáky, kteří hráli Okresní přebor ve skupině B. Skončili na
předposledním 6. místě s 15-ti body. Nejlepším střelcem se stal
Řehák Michal s 10-ti brankami. V zimní přípravě si muži na začátek roku na rozehřátí dali utkání se starými Pány na umělé trávě
v Brumově. Nešlo vyloženě tak o výsledek, jako spíše o to, rozhýbat se po vánočních svátcích. Další zápas si dali s nedašovským
béčkem také na UT v Brumově, kde naši vyhráli 3:2. Poslední přípravák si dali 16.3.2019 před nastávajícím jarním kolem se Střelnou, kde naši vyhráli vysokým výsledkem 9:3. Prázdninovou přípravu mezi sezonami dne 28.7.2019 naši muži hráli jenom jeden
přípravák, a to Memoriál Josefa Švacha, kde skončili na krásném

druhém místě před Mikušovcemi a čtvrtými Vlachovicemi.
Samozřejmě na prvním místě skončil Nedašov. Bohužel
tento rok se nepořádal tradiční turnaj starých Pánů, který
se zasekl na XII. ročníku. Je to opravdu velká škoda nekonat
takový turnaj, který vzdával hold našim zesnulým členům.
Než
N dopíšu tento článek, tak bych se chtěl ohlédnout za půl
sezonu 2019-2020 a jak všichni víme, muži sestoupili do III. B
třídy Okresní soutěže. Hráči i vedení si myslelo, že to bude brnkačka projít touto soutěží, jenže jsme narazili na krutou realitu. V půli
sezony jsme prozatím na 13. místě s třinácti body. Taky žáky jsme
museli řešit do nové sezony, pro nedostatek starších hráčů jsme
museli přihlásit do mladších žáků Okresní soutěže sk. C. Doufáme,
že se hráči jak 1.mužstva, tak žáků přes zimní přestávku zregenerují a budou na jaro předvádět lepší výsledky a výkony a věříme,
že skončíme soutěže na předních místech tabulek. A proto vyzývám všechny fanoušky, fanynky, manželky a děti, aby přišli fandit
do dalších zápasů i když se někdy nedaří. Na závěr tohoto ročního
sportovního vyhodnocení, bych chtěl jménem realizačního týmu
TJ Nedašova Lhota všem hráčům, fanouškům a občanům naší
obce, popřát příjemné prožití vánočních svátků, všechno nejlepší,
hodně zdraví a štěstí do nového roku 2020.
Josef Pagáč, st.

MS JANOVEC
Milí přátelé zeleného údolí a občané
naší obce,
chtěl bych Vám přiblížit dění v našem
mysliveckém spolku v tomto roce. Nevím,
jestli se to zdá jenom mně, ale rok za rokem
utíká, jakoby ty léta závodila mezi sebou,
kdo bude dřív u cíle. Z kraje letošního roku
jsme pořádali myslivecký ples. Na této kulturní akci se každý cítil jako doma. Připadalo
mi to, jako bychom byli jedna velká rodina.
V tomto roce jsme si dali za úkol, postavit
na Kaňůře u pomníku otce Marka Martišky posezení, které by všem kolemjdoucím
a turistům zpříjemnilo výhled na nádherné
údolí, které nám daroval náš Pán. Osobnost
otce Marka Martišky jsme si připomněli při
mši svaté, která se konala u jeho pomníku
na Kaňůře. Otec Marek si zamiloval tento
kraj. Kraj, kde příroda, lesní zvěř i lidé, tvoří pospolu nádhernou harmonii, která je
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jedinečná pro tento kraj. Možná to někteří tak nevidí.....vždyť je to tak jednoduché.
Stačí jen otevřít svá srdce, mít je na dlani
a zaposlouchat se do nádherného šumu
našich lesů, luk a strání a vnímat tu krásu
kolem, kterou nám daroval náš Pán. Letos
jsme měli v našem mysliveckém spolku
dva jubilanty. Při této příležitosti, kdy mám
možnost napsat tento článek, bych chtěl
popřát našim jubilantům hodně zdraví do
dalších let, ale především hodně
Božího požehnání. Našemu Pánu
bych chtěl poděkovat za naše životy, které celou tu dobu vedl po
svých cestách, na kterých nás doprovázel. Děkuji ti Pane.
V měsíci listopadu jsme se konečně dočkali a mohli jsme uspořádat naháňku na černou zvěř.
Jelikož se v minulých letech ve

Zlínském kraji vyskytl africký mor divokých
prasat, byla tato akce zakázána. Jsme rádi,
že se tuto virovou nákazu podařilo odvrátit. Tímto bych chtěl uzavřít tento příspěvek, ve kterém jsem trochu přiblížil dění
v našem mysliveckém spolku. Přeji všem
přátelům Zeleného údolí i občanům této
malebné oblasti do nového roku hodně
Božího požehnání.
Myslivecký spolek Janovec

Nedašova Lhota

Rok 2019 pohledem SDH Nedašova Lhota
Zdravíme všechny občany naší obce
a milé čtenáře.
Rok 2019 se uchýlil ke konci, a tak je
na čase ho trochu zrekapitulovat. Abychom Vám všem přiblížili, jak probíhá
ten náš hasičský, tak Vám přinášíme tento článek.
Letos jsme zahájili rok hned zkraje zásahem, kdy jsme vyrazili k požáru místního obytného stavení č. 32.
Už devět let pořádáme hasičský ples,
který se těší velké oblibě u místních a nebylo tomu jinak ani letos. Bujaré taneční
veselí trvalo až do brzkých ranních hodin
a k poslechu a tanci hrála slovenská skupina ARTEX.
V zimě se věnujeme rozvoji fyzické
kondice a letos jsme preferovali přípravu na víceúčelovém hřišti naší obce, kde
jsme v době příznivých podmínek hrály
tenis a jiné pohybové aktivity. Taková
forma přípravy nás udržuje v kondici do
doby, než vyběhneme na trať.
Během března naše jednotka vyjížděla ke dvěma technickým zásahům zapříčiněným táním sněhu a deštěm.
Na jaře je vždy čas na pořádný úklid,
a tak jsme 27. dubna v naší obci zorganizovali sběr železného šrotu a elektro odpadu, všem kteří do naší „šrotové“ sbírky
přidali jakýkoli odpad, děkujeme.
5. července jsme ve spolupráci
s obecním zastupitelstvem uspořádali odpolední program ku příležitosti
oslav Sv. Cyrila a Metoděje. Den začal
již tradiční mší u místní kapličky. Během
kulturního programu bylo k vidění vystoupení dětí z místní MŠ, mažoretky,
folklorní soubor Čajka od našich slovenských sousedů a program uzavíral soubor Trávnica z Brumova.- Bylnice. Místo
večerní zábavy jsme letos zvolili uspořádání noční hasičské soutěže, kterou jsme
nazvali „ O pohár Sv. Cyrila a Metoděje“.
Na soutěž zavítalo celkem 35 družstev
ve třech kategoriích. Mužskou kategorii
ovládli borci z Brumova B u mužů nad 35
let vyhrál Nedašov a v ženské kategorii
první příčku opanovaly Vlachovice, naše
ženy skončily na 3. místě.
31. srpna jsme uspořádali 41. ročník
domácí pohárové soutěže „O pohár moravsko - slovenského pomezí„ letos se
k nám po dlouhých devíti letech vrátilo
pořadatelství jednoho z kol Slovenskomoravské hasičské ligy. S účastí 55 družstev z Moravy i Slovenska. U žen vítězství
zůstalo doma za čas 16:25s a u mužů putovalo do Stupného (SK) za čas 14:04s.
U mužů nad 35 let vítězství vybojovali
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hasiči z Ihriště s časem 15:22s a u dorostenců, vyhráli Valašské Příkazy s časem
16:30s. Po soutěži následovala tradiční
taneční párty, bohužel ne s velkou účastí
což nás trochu mrzí, že není větší zájem
o místní akce.
I letos jsme se opět 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 38 závodů, z toho
se jim 5 krát podařilo dosáhnout na pódiové umístění. Jejich největším letošním úspěchem by se dalo nazvat vítězství na prvním kole JLNS v Mirošově kde
to pro ně vypadalo velmi slibně co se
týče vstupu do seriálu JLSN bohužel série nezdarů je v celkovém zúčtování stála
cennou pozici. Muži se aktivně účastnili
i ligy SMHL(Slovensko-moravská hasičská liga) kde se jim ale v obrovské konkurenci bohužel nepodařilo urvat lepší
umístění než celkové 15. místo, nicméně
předvedli řadu povedených útoků, kterými ukázali, že je s nimi potřeba počítat.
Ženské družstvo letos po sérii změn
a zranění odběhlo 43 soutěží na Moravě i Slovensku. Sbírku kovů rozšířily
o 23 trofejí. Mezi naše letošní největší
úspěchy jednoznačně patří překonání
rekordu ligy SMHL a vytvoření nového
s hodnotou 15:24s . V SMHL (Slovenskomoravská hasičská liga) jsme si vůbec
nevedli zle a nakonec jsme opanovaly
celkově 2. příčku a zajistily jsme si tak
postup na SSP (Slovenský superpohár),
kde se sjíždějí jen ty nejlepší týmy SR
s malou účastí ČR my a Brumov B, bohužel nám nevyšlo vše podle představ
a neumístily jsme se. Dále jsme se také
staly mistryněmi JLNS (Jihovalašská liga
nočních soutěží) a nejcennější trofej tak

putovala k nám. Pomyslnou třešničkou
na dortu v sezóně 2019 určitě byla účast
na největší soutěži v požárním útoku
v ČR v Širokém Dole (Pardubický kraj) na
tzv „Leninovi“ kde se v našem podání tak
trochu opakovala historie z roku 2017
a opanovaly jsme opět 2. příčku, z čehož
jsme byly opravdu nadšené.
Moc si ceníme toho, že můžeme reprezentovat naši obec v požárním sportu po širokém okolí a také dalo by se říct
v zahraničí, jelikož slovenské soutěže
tvoří velkou část našich závodů a proto
děkujeme všem, kteří nás letos jakkoli
podpořili, pomohli nám nebo nám jen
fandili. Moc si toho všeho vážíme.
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/ nebo taky můžete shlédnout
spoustu videí na youtube.
Na závěr bychom Vám všem chtěli
popřát do nového roku 2020 hodně štěstí, zdraví, úspěchů a spoustu bezstarostných dnů strávených v kruhu rodiny.
Ing. Anna Fojtíková, jednatelka SDH
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Skautský oddíl Ptáčata
Náš 14.dívčí skautský oddíl Ptáčata
patří pod výchovnou organizaci Junák
– český skaut. Historie našeho oddílu
začala v roce 1990 cca půl roku od třetího obnovení Junáka. Náš oddíl působí
v městské části Brno-Líšeň a v současné době se k němu aktivně hlásí cca
80 členek. Přes rok se scházíme každý
týden na schůzkách dle věkových kategorií, několikrát do roka se účastníme
výprav s celým oddílem, akcí s jinými
skauty z Brna, republiky i z celého světa.
Na schůzkách i akcích se snažíme děti
vést a vychovávat k důležitým životním
hodnotám. Pomocí her, programů a zážitků v partě kamarádek jim předáváme
dovednosti a všeobecné znalosti. Jedním ze základních pilířů skautování je
pobyt v přírodě. Každý rok první týdny
prázdnin vyrážíme na stanový tábor,
který je vrcholem naší celoroční činnosti. Na táboře si nejvíce ověříme všechny dovednosti a znalosti, které jsme
se naučily přes rok, získáváme znalosti
a dovednosti nové, prohloubíme přátelství a vztah s přírodou. Každý rok tábor provází jiné téma, jež se odráží ve
většině programů, které pro děti připravujeme. Už jsme se ocitly v Tolkienově
světě Středozem, navštívily Afriku, Japonsko a Starověké Řecko, obývaly indiánskou vesnici, objevily novou planetu, žily v pohádkové zemi Narnie nebo
se přidaly k družině Robina Hooda. Od
roku 1994 jezdíme tábořit do kouzelné
a nádherné přírody v Bílých Karpatech
nad Nedašovou Lhotou. Oblast Zápechová se pro nás každým rokem stává
světem, ve kterém zažíváme dobrodružství a učíme se novým věcem. Jen

jednou jsme naše tábořiště vyměnily
se spřáteleným chlapeckým oddílem.
Karpaty se pro nás staly srdcovou záležitostí a každoroční nutnou tradicí.
Přípravy tábora začínají každý rok už
od února, kdy začínáme plánovat program, zařizujeme potřebná povolení
a organizujeme vše nezbytné pro chod
tábora. Týden před samotným táborem
vyrážíme i s rodiči našich členek na společné stavění základních a nejnáročnějších staveb na tábořišti. Poté přijíždějí
členky od 13-ti let a už bez rodičů samy
staví stany, zázemí a vše ostatní potřebné k delšímu pobytu v přírodě.
První prázdninovou sobotu se
přidají zbylé mladší tábornice
a dobrodružství začíná. Kromě
zábavy a učení se s dětmi věnujeme také duchovní činnosti a osobnímu rozvoji. Mimo
pravidelné modlitby a nedělní
mše si také tábor nedovedeme
představit bez pouti sv. Cyrila
a Metoděje v Nedašově Lhotě.
Na závěr bychom chtěly poděkovat obci Nedašova Lhota,

paní starostce Jarmile Janíčkové a všem
obyvatelům za podporu, pomoc a trpělivost, které se nám každým rokem dostává
a bez níž bychom nemohly s dětmi strávit
skautské dobrodružství v tak nádherné
přírodě. Byly bychom rády, kdyby naše
spolupráce pokračovala nadále a my tak
mohly zprostředkovávat neopakovatelné
zážitky našim členkám právě v Bílých Karpatech.
Děkujeme, že nám dáváte možnost
měnit svět k lepšímu!
Vaše skautky z Brna

Mikroregion Valašské Klobucko
Mikroregion Valašské Klobucko připravil nový web, který představuje zdejší nádhernou přírodu,
živé tradice a poutavou historii.
Co a jak Vám web přináší? Na adrese
http://valasskeklobucko.cz/najdete tipy
na výlety s atraktivními fotografiemi, informace o přírodních, historických a architektonických zajímavostech, rozhlednách,
naučných stezkách či muzeích. Dozvíte
se, jaké se na Valašském Klobucku konají
akce, a jakým sportům a dalším aktivitám
se tu můžete věnovat. Web slouží nejen
místním obyvatelům, ale i návštěvníkům,
jsou zde totiž i informace o ubytovacích
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a restauračních zařízeních.
Webové stránky budou dále doplňovány, mj. přibudou detailnější informace
o jednotlivých obcích. Pokud máte jakýkoli podnět, dejte vědět na níže uvedený
e-mail.
Na webu se představuje nové logo mikroregionu znázorňující zdejší oblíbenou
starou odrůdu ovoce – jabloň Jaderničku
moravskou. Navrhli ho mladí výtvarníci

Kristýna Fuksová a Jan Zainer, v souvislosti
s novým názvem Valašské Klobucko, který
si mikroregion zvolil v roce 2018.
Chcete vědět, co se aktuálně na Valašském Klobucku děje? Přehled akcí v obcích
a městech, novinky i fotografie najdete
také na Facebooku a Instagramu Mikroregionu Valašské Klobucko. Sledujte nás!
Eliška Olšáková,
předsedkyně mikroregionu

Web: http://valasskeklobucko.cz/
FB: https://www.facebook.com/mikroregionvalasskeklobucko
Instagram: https://www.instagram.com/klobucko/
E-mail: tesarova@valasskeklobucko.cz
Nedašova Lhota

prosinec 2019
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Upozorňujeme občany na opakující se nepořádek kolem kontejnerů na tříděný odpad. Velké díly skla, autoskla,
poklice apod., patří do objemného odpadu, nikoliv do kontejneru na sklo. Proto je nenechávejte volně položené u kontejneru na sklo. Ohrožujete tím bezpečnost ostatních občanů. Pro svoz plastů je pevně stanovený termín, proto je zbytečné, aby kolem kontejnerů na plast vznikaly čtrnáctidenní skládky.
Obecní úřad Nedašova Lhota

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)
starosta@nedasovalhota.cz

Mateřská škola

Místní knihovna

PO: 6.30 - 15.00
ÚT: 6.30 - 15.00
ST: 6.30 - 15.00
ČT: 6.30 - 15.00
PÁ: 6.30 – 15.00
Tel. 577 335 349
msnedasovalhota@seznam.cz

PO: 12.00 - 15.00
ČT: 16.00 - 18.00
Více informací naleznete na webových stránkách knihovny knihovnanedasovalhota.webnode.cz

Více informací naleznete na webových
stránkách obce www.nedasovalhota.cz
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Zpravodaj
Nedašova Lhota 2019 vydal OÚ Nedašova Lhota. Sazba a tisk: Tiskárna Brázda - Hodonín, www.TiskarnaBrazda.cz
Nedašova Lhota

