ÚLOMKY Z ROKU NA VSI
FAŠANK
Zhusta chlapci, zhusta, konec masopusta, masopust sa krátí, už sa nenavrátí ….. bouchnutí do bubnu, zatroubení trubky a tato známá slova
dala všem opět ve známost, že je tady Fašank. Je moc dobře, že touto tradicí dědina každoročně ožívá, rej masek vyráží do ulic, páni převezmou
fašankové právo, nasmaží se koblihy či milosti, večer pochováme basu…myslím, že není třeba tuto krásnou tradici dále rozvádět, tradici, která
je v nás zakořeněna a kterou budeme i nadále dodržovat.

NEZDENSKÁ SKALA
Po tříleté odmlce jsme se rozhodli znovu oživit známý divadelní festiválek Nezdenská skala. A můžeme konstatovat, že to bylo správné rozhodnutí.
Palouček v březové náruči v krásné sobotní červnové odpoledne opět ožil divadélkem. Vystoupily zde děti z naší základní a mateřské školy, Říše
loutek z Kroměříže, Happy theatre z Brna, Bedruňka z Brna a skupina scénického tance a šermu Žabikuch ze Zlína. Celou akci zaﬁnancovali
sponzoři, které jsem oslovila a tímto všem ještě jednou děkuji za podporu. A nezbývá než se těšit na další ročník této krásné akce.

VELIKONOČNÍ JARMARK

S přicházejícím jarem ožila také naše
vesnice. Konal se
1. ročník velikonočního jarmarku.
V místním kulturním zařízení se sešla řádka šikovných
lidí, kteří představili
výrobky svých šikovných rukou. V programu se také představily děti ze školy
a školky. Další krásnou jarní akcí bylo
pálení čarodějnic.

Velikonoční ladění

Velikonoční dílnička

Slet čarodějnic - vyhlášení těch nejkrásnějších

Výrobky

JARO A LÉTO

likvidace havarijního stavu lípyy u kapličky

Rekonstrukce zastávky a úprava okolí

Rok na vsi se samozřejmě nesl také ve znamení mnoha
prací. Hned zjara jsme čistili zanedbaný potok u kyselky,
ze kterého jsme odvezli několik plných pytlů odpadků, a
také se pročistil od náletových dřevin. V této lokalitě jsme
měli plno práce také v létě a na podzim, kdy se uklízelo
po srpnových záplavách koupaliště a okolí po přívalovém
dešti. Na podzim proběhla první fáze bagrování v rámci protipovodňových opatření. Byl stržen horní nános
zeminy nad břehem a prohloubení potoka. Tímto děkuji
všem chlapům Strouhalovým, kteří se těchto prací velmi
ochotně ujali a vykonali na jedničku. Další práce většího
rozsahu proběhly na místním hřbitově, kde zkušená ﬁrma
Extremos provedla pomocí lanové techniky kácení rizikových dřevin, které již ohrožovaly jak majetek, tak zdraví
občanů. Majiteli ﬁrmy Ing. Petru Michalcovi patří dík jak
za odborně vykonanou práci, tak za velmi příznivou cenu,
kterou nám poskytl. Další práce probíhaly v obecním lese.
Obec provedla v minulých letech těžbu dřeva, velká plocha po těžbě však zůstala nevyklizena a nepřipravena na
novou výsadbu, proto jsme museli dát situaci do pořádku.
Děkuji tímto za pomoc PANU Mikulcovi a panu Ing. Turečkovi ze společnosti Lesy Komňa s. r. o. a Zlínskému
kraji za poskytnutí dotace na štěpkování.

Cesta
od chaty
k lomu
Zaplavené koupaliště - hlavní vstup

Zatopená kyselka

Potůček před čištěním

Zaplavený areál

Úklid po záplavách

Práce na protizáplavových opatřeních
Práce v obecním lese

Rizikové kácení stromů na hřbitově
Prohloubení potoka

Schůdky u převlékáren jako splav

Čištění potoka

VÁNOČNÍ JARMARK
Rok se velmi rychle přehoupl a v době, kdy píši tyto řádky, máme za sebou již 5. ročník Vánočního jarmarku. Když se ohlédnu zpět a vzpomenu si, jak jsem v roce 2007 přišla s myšlenkou
začít zde „něco dělat“ na Vánoce, ani jsem netušila, že společně s tehdejší kulturní komisí tuto
myšlenku přivedeme až do pátého ročníku. Jsem moc ráda, že si lidé tuto akci v předvánočním
čase oblíbili a navštěvují ji rok od roku stále v hojnějším počtu. Věřím, že si každý z jarmarku
odnese hezké zážitky či nějaký krásný výrobek. Obrovsky bych chtěla poděkovat hlavně všem
šikovným a ochotným lidem, kteří pomáhají tuto náročnou akci realizovat, také všem, kteří
předvádějí krásná vystoupení a své nádherné výrobky. Moc Vám všem děkuji, bez vás by se
nápady realizovat nedaly. Nespočetné ohlasy místních i přespolních návštěvníků jarmarku na
tuto akci jsou zase moc milým poděkováním nám. Děkujeme.
Mgr. Libuše Bídová

