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Vánoce znamenají setkání s láskou.
S láskou Boží, která v dítěti Ježíši přišla na svět. S láskou, která je
nabízena celému lidstvu, která se
ale ani jedinému člověku nevnucuje. S láskou, která otevírá dveře
víry, ale nemá žádné donucovací
prostředky, kterými by donutila zlé
lidi jednat dobře. Každý z nás totiž
může začít měnit svět k lepšímu jen
z vlastního nitra - jinak bude druhé
trápit a rozmnoží už tak dost velkou
řadu trápení.

I naše letošní Vánoce by měly být
něčím vzácným, zvláštním, byť se v
našem životě opakují každý rok.
Přeji Vám příjemné prožití vánočních svátků, ať je prožíváte v kruhu
široké rodiny či klidným rozjímáním
s někým blízkým.
Mějme v sobě především radost
a klid a to nejen na tyto Vánoce, ale
trvale, nejen po nadcházející rok.
Bc. Alena Nováková, starostka
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Akce roku
2016

Hubertská pouť

Hubertská pouť

Divadlo pro děti

Rozsvicování vánočního stromu + jarmark

Obec ve spolupráci se ZŠ Nedašov podpořila projekt
charitativní cyklotour Na kole dětem vedenou slavným Josefem Zimovčákem
Soutěž v Člověče nezlob se..,

Obec ve spolupráci se ZŠ Nedašov podpořila projekt
charitativní cyklotour Na kole dětem vedenou slavným Josefem Zimovčákem
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Odpadové hospodářství v naší obci
Poplatky za svoz domovního odpadu se v naší obci
hradí dle skutečné produkce odpadů, to znamená, že
občané nebo organizace si na Obecním úřadě mohou
zakoupit známky na svoz odpadu. Cena 1 známky (=svozu jedné popelnice) činí 36,- Kč. Tento systém poplatků
za svoz odpadu používá naše obec jako jedna z mála ve
Zlínském kraji. Většina měst a obcí vybírá poplatek na
osobu. Dále jsou na několika sběrných místech v obci
umístěny kontejnery na sklo, papír a plasty. Jednou za
rok, většinou v měsíci květnu, je možnost odevzdat v
rámci tzv. „Sběrného dne“ také nebezpečný a nadměrný
odpad.
Do příjmů týkajících se odpadového hospodářství
lze započítat prodej druhotných surovin (kovový odpad, plasty, papír), odměnu za sběr a zajištění zpětného
odběru a využití odpadů z obalů, kterou získáváme od
firmy EKO-KOM, a.s., a také poplatek za umístění kontejneru na textil.

V následující tabulce jsou uvedeny příjmy a výdaje týkající se odpadového hospodářství v naší obci k 30. 11. 2016.
Příjmy (Kč) Výdaje (Kč)
Prodej známek na svoz
komunálního odpadu
Prodej druhotných surovin
Odměna EKO-KOM
Umístění kontejneru na
textil
Úhrada za svoz popelnic a
kontejnerů
Úhrada za odvoz a zpracování nebezpečného a
nadměrného odpadu
Celkem

162 648,00
29 319,60
100 182,00
1 200,00
361 577,00
89 949,00
293 349,60 451 526,00

Třídění odpadu
v obci
U kontejnerů na tříděný odpad se
nám často hromadí věci, které tam
nepatří. Kdo takto poskládá sklo ke
kontejneru, patrně nepřemýšlí že tím
ohrožuje ostatní, hlavně děti. Svoz
plastů má pevný termín, tak nemusíme dělat kolem kontejnerů týdenní
skládky. Pneumatiky patří do jarního
svozu nebezpečného odpadu. Tyto
nešvary jsou naší vizitkou a o nás
něco vypovídají.
Kolínek
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Základní škola a Mateřská škola Nedašov
Školní rok byl letos zahájen s počtem žáků 270. Přijato do 1. ročníku
bylo 37. Z toho 23 z Nedašova, 7 z
Návojné a 7 z Nedašovy Lhoty. Mateřskou školu navštěvuje 40 dětí ve
dvou odděleních. Ve školní družině
máme letos 60 žáků také ve dvou
odděleních.Nový školní rok bude
ve znamení několika změn v organizaci a termínech zápisů do 1. třídy ZŠ i mateřské školy. Zápis do 1.
třídy se bude konat nově s posutým
termínem až od 1.-30. dubna 2017,
dříve byl termín do konce února.
Další změnou je, že rodiče budou žádat písemně o odklad již při zápisu s
tím, že důvodné doklady předají až
v termínu, který jim stanoví ředitel
školy. Podle matriky by se mělo k
zápisu dostavit přibližně 25 dětí, v
plánu je tedy pouze jedna třída.
Mateřská škola bude mít také posunutý termín zápisu v rozmezí od 1.
- 14. května. O přesném termínu budou rodiče včas informování. Podstatná změna nastane od září 2017,
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kdy nabíhá povinná předškolní docházka do MŠ pro děti, které dosáhnou 5 let do měsíce září a zároveň
od září 2017 je zaváděno přednostní přijímání čtyřletých dětí pocházejících ze spádového obvodu dané
mateřské školy. Doba pobytu dítěte
předškoláka v MŠ bude nejméně 4
hodiny denně. Povinné předškolní
vzdělávání je bezplatné.
Deváťáky letos zastihnou povinné přijímací zkoušky na střední školy
a mohou si podat 2 přihlášky.
V září se konal tradiční turnaj v kopané žáků 1.-4. ročníku „ O pohár Závrší“, na který jezdí pravidelně i školy z
příhraničí Slovenska. Zapojili jsme se
do projektu s názvem „72 hodin“, kde
deváťáci připravili pro klienty Naděje Nedašov odpoledne plné zábavy,
tance, zpěvu a sportovních aktivit
tzv. „ Nadějnou olympiádu“. Proběhl
keramický den, při kterém si žáci sami
osahali, jak se tvoří výrobek z hlíny.
Úspěšní byli žáci v soutěžích „Bible a
my“ nebo výtvarné „ Namaluj vánoč-

ní pohlednici“. Za připomenutí stoji
projekty : Daruj srdce, Podzimní skřítci, Evropský den jazyků, Den stromů,
Škola v podzimním kabátu, Pravěk
nebo Tvoření s rodiči v MŠ. Tradičním
se stal již 7. ročník našeho vánočního
jarmarku. Všechny výrobky pocházejí z rukodílné práce našich žáků a
čistý výtěžek ve výši 7215.- Kč půjde
na charitativní dary pro děti v našem
blízkém okolí. Také na nadaci SIDUS
bylo poskytnuta částka 4070.- Kč. Ve
škole i školce proběhla Mikulášská
nadílka a předvánoční čas jsme završili „Vánoční akademií „ pro veřejnost,
kde žáci předvedli své umění ve zpěvu, tanci, sportu i dramatizaci pohádek. Více info na www.zsnedasov.
cz, kde naleznete také pozvánku na
Rodičovský ples na 11.2.2017 a rezervaci místenek.
S končícím rokem vám všem přeji
příjemné prožití svátků vánočních,
pevné zdraví, spokojenost a mír v
novém roce 2017.
Mgr. Milan Mužík, ředitel školy
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Kulturní dům
Každý rok začíná program společenských akcí v KD
oblíbenými plesy. Letos se zde uskutečnily dva. Pro děti
v lednu pořádáme Kouzelný karneval. Následovaly tradiční fašanky a fašanková zábava. V období půstu se dění
v KD zklidní. Program v KD opět začíná velikonoční zábavou, která se ovšem letos nekonala. Poté následovaly
rodinné oslavy, svatby. Letos bylo využito možností KD k
uspořádání 12 svateb a 18 oslav životních jubileí. Dvakrát
se uskutečnil dětský bazárek, třikrát se konalo divadelní
představení. Rovněž se v KD uskutečnil sraz Nováků. KDU-ČSL v KD uspořádalo vystoupení ke Dni matek, Hasiči se
postarali o koncert Kolárovců, OZ pořádalo košt slivovice.
DSS Návojná měl u nás program pro seniory a ZŠ Nedašov
připravila, v rámci projektu 72 hodin, soutěžní odpoledne,
rovněž pro seniory. Při příležitosti 100 let vysvěcení kostela se v kulturním domě podával oběd pro hosty, stejně
jako po mši svaté po oslavě sv. Huberta. Konec roku uzavírají sportovci Kateřinskou diskotékou. Následoval jarmark
s rozsvěcováním vánočního stromu, Mikulášský turnaj v
tenise a pro děti soutěž ve hře Člověče, nezlob se. Letos
nám ještě ZŠ nabídne Vánoční akademii, firma CEBES u
nás ukončí pracovní rok a vánoční pohodu naladí koncert
souboru Valaška. Využití KD je opravdu široké. Každé první
úterý v měsíci využívá Senior klub také vestibul KD. Vestibul je rovněž využíván při pohřbech, letos to bylo celkem
čtyřikrát. V roce 2016 u nás proběhlo celkem 54 akcí. Snažíme se údržbou a vybaveností KD přispět ke klidnému a
spokojenému prožití těchto akcí a oslav.
Kolínek

PŘEHLED
NEJBLIŽŠÍCH
AKCÍ V KD
25. 12. 2016
ŽIVÝ BETLÉM
14. 1. 2016
ZDOUNEČTÍ OCHOTNÍCI
U NÁS V LEBEDOVĚ – V 17,00 HOD
21. 1. 2017
FARNÍ PLES
4. 2. 2017
DĚTSKÝ KARNEVAL
11. 2. 2017
PLES ZŠ NEDAŠOV
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Oslava 100 let výročí posvěcení našeho kostela
Neděle 14.8.2016 byla v Nedašově dnem oslav. Kromě toho, že jsme slavily 100.leté výročí posvěcení našeho kostela, je tato neděle naším poutním dnem roku,
protože kostel je zasvěcen Panně Marii Nanebevzaté. A
v tuto neděli také každoročně děkujeme Bohu za úrodu,
kterou nám požehnal. Ranní mši sloužil P. Richard Wojciechowski, MIC. Hlavní poutní mši s námi prožil a sloužil
Otec arcibiskup Jan Graubner. Po slavnostní mši svaté
Otec arcibiskup posvětil památník u kostela, který byl
zhotovený jako dík všem duchovním otcům kteří nám
ve farnosti sloužily. Odpoledne pokračovalo tradičním
dožínkovým průvodem, svěcením dožínkového věnce
v kostele a svátostným požehnáním. Po něm se velké
množství našich farníků a také hostů sešlo na obecní zahradě na bohatém kulturním programu.
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Oprava fary

Valaši ze Závrší
Blíží se konec roku a každý se
tak trochu ohlíží zpět za tím, co
mu ten letošní rok přinesl.
I my, „valaši ze Závrší“, bychom
om
se chtěli s vámi podělit o to, co
jsme prožili my.
Naše vystoupení obohatilo program Jízdu králů ve Vlčnově, Jarmek
armek
v Uherském Brodě, Zvonečkový jarmek v
Rožnově pod Radhoštěm, Mikulášský
ulášský jarmek
ve Valašských Kloboukách a Vánoční
noční jarmek v Brumově-Bylnici.
Tímto děkujeme všem, kteří nás podporují dobrým slovem, povzbuzením a účastí na našich akcích. Zvláště děkujeme Zastupitelstvu Obce Nedašov za finanční podporu.
Všem přejeme požehnané vánoční svátky a celý nový rok 2017.
P. S:
Zveme vás na dnes již tradiční „Živý Betlém“ v neděli 25. prosince.

Byla
By
yla válka
Dovt
Dovtedy
největší ve světě dějinách,
Tisíce vesnic a stovky měst
lehly popelem a pokryl je prach.
Přibylo bolestí a rozrytých cest!
Přiby
A des
deset miliónů předčasných hrobů –
Jak smutná
s
památka na tuto dobu!
Valaš
Valašský lid na Závrší též
prokouknul satana a jeho lež
proko
a v Bílých
Bí
Karpatech, nebi co nejblíže
postavil chrám Páně,
posta
zasvěcen Marii, Matičce Ježíše.
Arcibiskup Cyril Stojan posvětil tento chrám
A jak Poklad nejsvětější zanechal jej nám.
Bylo to před sto lety LP 1916
Anton Beňo, dlouholetý kronikář Nedašova
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SDH Nedašov
V letošním roce byla prověřena
naše připravenost. Bylo nutné zasahovat při povodni i při požáru
Letos jsme vyjeli celkem třikrát
k ostré akci. V noci z 5. na 6. srpna
naši členové pomáhali občanům
při bleskové povodni. Čerpali jsme
vodu ze sklepů, čistili kanál a ráno
jsme splachovali silnici od nánosů
bahna a kamení. V sobotu 29. října
jsme na výzvu operačního střediska
ve Zlíně dohašovali zbytky ohňů v
katastru Kršliska. Zasahovalo 8 členů. Třetí zásah byl u rodiny Holbových, při požáru rodinného domu.

Odhadnutá škoda je asi milion korun. Zasahovali čtyři členové, protože poplach byl vyhlášen v 10,45 a
to je drtivá většina členů v zaměstnání.
Soutěžní tým se zúčastnil ZLPS,
kde obsadil se 44 body 16. místo,
dále JLNS, zde získal 49 bodů a skončil 9. A pak několik mimoligových
startů. Přivezli 2. místo z okrskové
soutěže a 1. místo z Hrádku u Znojma. Zapojilo se i družstvo mužů nad
35 let, kteří z 5 startů dokázali 4 překovat ve vítězství.
4. září jsme po šestnácté přivítali

soutěžní týmy na naší pohárové soutěži. Na start se postavilo 34 týmů
mužů, 20 týmů žen, 5 týmů dorostenek, 9 týmů dorostenců a 7 týmů
mužů nad 35 let.
V životě nás potkávají i smutné
události. 20. 7. zemřel bratr hasič
František Krahulec z Nedašova č.
38. Byl to náš dlouholetý člen, který před 41 lety podepsal smlouvu o
spolupráci s bratry hasiči z Kvášova.
Děkuji všem členům, kteří se aktivně podílejí na našich akcích.
Vaněk Václav,
starosta SDH Nedašov

TJ Nedašov
Začátkem srpna vstoupilo naše A mužstvo již do 56.
mistrovské sezóny ve své historii. V letní přestávce jsme
potřetí za sebou zvítězili na tradičním domácím Memoriálu Josefa Švacha nad mužstvy z Pasek Zlín, Slavičína a
Nedašovyy Lhoty.
y

Jako každým rokem se také Nedašov účastnil Poháru
hejtmana Zlínského kraje. V 1. kole jsme postoupili přes
zlínské Tečovice (3:2 PK), jenže o týden později jsme již
nedokázali přejít přes Štítnou nad Vláří a vysokou porážkou (1:5) z poháru vypadli.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

8

Val. Klobouky
Podlesí
Zubří
Slušovice
Brumov B
Juřinka
Vlachovice
Nedašov
Hor. Lideč

8
8
7
6
5
6
5
5
6

1
1
1
2
3
1
2
2
0

2
2
3
2
1
1
1
0
0

2
2
2
3
4
5
5
6
7

27
28
31
35
29
27
28
20
25

:
:
:
:
:
:
:
:
:

11
14
15
21
22
16
31
29
24

28
28
26
24
22
21
20
19
18
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10.
11.
12.
13.
14.

Vidče
Val. Meziříčí B
Jaroslavice
Val. Příkazy
Sehradice
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5
4
3
3
2

0
2
2
1
0

3
1
0
1
1

5
6
8
8
10

20
26
15
31
12

:
:
:
:
:

29
28
31
40
43

18
17
13
12
7

Mistrovskou část podzimu zahájilo naše mužstvo
nešťastnou prohrou ve Vidči (1:2). Následovaly však tři
výhry v řadě – s nováčkem z Jaroslavic (2:1), v derby v
Brumově (3:2)!!! a na domácím hřišti s rezervou Valašského Meziříčí (2:1). Po vydařeném úvodu jsme museli
skousnout nelehkou porážku v Zubří (0:6), jenže o týden
později přišla přesvědčivá výhra nad Horní Lidčí (2:0)
a také penaltová výhra u posledních Sehradic (1:0 PK).
Další utkání s Podlesím ukázalo, že soupeř byl kvalitou o
hodně výše (1:2). Všechno si náš tým vynahradil u lídra
soutěže ve Valašských Kloboukách, kde po skvělém výkonu zvítězil 2:0. Jenže na řadu
přišla série tří proher v řadě (Juřinka 2:4, Val. Příkazy
1:5 a Vlachovice 2:5) a s mužstvem to moc dobře nevypadalo. V posledním podzimním zápase jsme přivítali
doma kvalitní Slušovice a se sezónou se nakonec rozloučili vítězně (3:2 PK).
Jarní část soutěže zahájíme domácím zápasem proti
Vidči v neděli 26. března od 15:00 hod.
MUŽI B – IV. třída sk. B
Naše B mužstvo vstoupilo v létě do své teprve 2. mistrovské sezóny. Po loňském 3. místě měl tým rozhodně
vyšší ambice, což se v průběhu podzimu jenom potvrdilo.
Úvodní zápas s Petrůvkou byl přeci jen nervózní, ale
všechny body nakonec zůstaly doma (2:1). Následovaly
výhry v Jestřabí (7:3), s Lipovou (3:0) a v Tichově (4:2),
kde se tým na výhru hodně nadřel. Po týdenní pauze,
kdy měl náš tým volno, přišly další výhry, a to ve Smolině (6:3), s Dobrkovicemi (6:3) a v Horní Lhotě (5:1). Velmi
těžce se rodila i domácí výhra nad nováčkem soutěže
Provodovem B (2:1). Následovala přesvědčivá vítězství
v Hřivinovém Újezdě (3:0) a doma s Mirošovem (5:0).
Derby s Vlachovicemi B jsme nakonec zvládli (3:2), jenže první ztráta přišla v posledním utkání proti druhým
Bohuslavicím (1:3). I přes prohru má naše rezerva stále
náskok sedmi bodů, který se bude snažit hájit v jarních
odvetách.
1. Nedašov B
11 0 0 1 47 : 19 33
2. Bohuslavice
8 1 0 3 33 : 18 26
3. Mirošov
7 0 0 5 29 : 26 21
4. Hor. Lhota
6 1 0 5 21 : 27 20
5. Tichov
6 0 1 5 22 : 19 19
6. Dobrkovice
6 0 1 5 29 : 28 19
7. Vlachovice B
6 0 0 6 25 : 23 18

8.
9.
10.
11.
12.
13.

Lipová
Provodov B
Smolina
Petrůvka
Hř. Újezd
Jestřabí

5
5
4
4
3
1

1
1
1
1
0
0

0
0
2
0
1
1

6
6
5
7
8
10

29
17
23
24
7
17

:
:
:
:
:
:

24
15
28
27
21
48

17
17
16
14
10
4

B mužstvo začíná v neděli 26. března od 15:00 hod.
na Petrůvce.

ŽÁCI – Krajská soutěž sk. A
STARŠÍ:
Stejně jako vloni i letos nastupují naši žáci v Krajské
soutěži. Důležitou změnou bylo pouze to, že se naše skupina zmenšila na pouhých 10 účastníků, kvůli celkovému
úbytku mládežnických družstev.
Úvod soutěže se starším žákům vůbec nevyvedl, k čemuž se přidaly zápasy se silnějšími protivníky (Napajedla
1:2, Vel. Karlovice 2:4, Val. Klobouky 0:7 a Juřinka 1:6). Na
řadu však přišli i papírově slabší soupeři, poté to odnesly Luhačovice (3:0) a Lužkovice (3:2). Následovala vysoká porážka ve Vlachovicích (0:7). Hodně mrzela domácí
ztráta s Hulínem (2:3 PK). Naštěstí žáci zakončili podzim
důležitou výhrou v Bystřici pod Hostýnem (6:3).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Val. Klobouky
Vlachovice
Vel. Karlovice
Juřinka
Napajedla
Luhačovice
Hulín
Nedašov
Lužkovice
Bystřice p/H.

7
5
5
5
3
4
3
3
1
2

1
1
1
0
1
0
1
0
1
0

0
2
0
1
1
0
0
1
1
0

0
1
3
3
3
5
5
5
6
7

52
25
23
35
21
26
16
18
13
14
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:
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5
12
19
24
21
30
34
33
24
41

23
19
17
16
12
12
11
10
6
6
9
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MLADŠÍ:
Mladším žákům se zatím vůbec nedaří podle jejich
představ, na jaře se však budou snažit odpoutat z poslední příčky a posunout se tabulkou vzhůru. Žáci také
doplácí na hodně mladý kádr oproti svým soupeřům, to
se však může hodit v příštích letech.
Náš tým se mohl radovat z jedné výhry, kterou vybojoval v 7. kole ve Vlachovicích (7:1). V ostatních zápasech
se již nepodařilo bodovat, a tak následovaly porážky v
Napajedlích (3:7), ve Velkých Karlovicích (1:4), s Valašskými Klobouky (2:7), v Juřince (1:6), s Luhačovicemi (3:10),
Lužkovicemi (2:3), Hulínem (1:8) a v posledním zápase v
Bystřici pod Hostýnem (0:4).

Prosinec 2016

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Hulín
Luhačovice
Vel. Karlovice
Napajedla
Val. Klobouky
Juřinka
Bystřice p/H.
Vlachovice
Lužkovice
Nedašov

8
7
5
5
3
4
1
1
1
1

1
0
2
0
2
0
3
0
0
0

0
1
1
1
1
0
1
2
1
0

0
1
1
2
2
5
4
6
7
8

61
49
38
44
28
37
35
17
14
22

10

12
23
17
21
24
32
54
56
56
50

26
22
20
16
14
12
10
5
4
3

Žáci začínají jarní sezónu v neděli 23. dubna od 9:30 a
11:15 hod. domácím zápasem s Napajedly.

Senior klub Nedašov a jeho činnost a zábava
Od vydání posledního zpravodaje uplynula již nějaká doba a já bych
se ráda s vámi podělila o činnost našeho klubu za druhé pololetí letošního roku.
V červenci jsme přijali pozvání do
Tuchyně na Anenské hody a navíc
také na oslavu 80.narozenin Emila
Mikoláše, člena klubu v Tuchyni. Nemusím popisovat, že hody i oslava
byly báječné. V tomtéž měsíci jsme
měli grilování u Janečků v Potůčkách
,kde si můžeme společně popovídat,
zazpívat a naplnit žaludky různými
dobrotami,protože každý přinese
něco dobrého na zub. V srpnu jsme
pozvali kolegy z JDS Tuchyňa na Dožínky, které pravidelně navštěvují a
moc se jim u nás líbí. V září jsme se
podíleli na prezentaci mikroregionu
Jižní valašsko ve Valašských Kloboukách. V měsíci říjnu jsme oslavili Den
seniorů, kde nám mimo náš program vystoupily také děti z MŠ Ne-

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
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dašov. Dále jsme uskutečnili zájezd
na Svatý Hostýn na Svatohubertskou pouť, kde pravidelně jezdíme
a vždy je to nádherný duchovní zážitek pro všechny zúčastněné. Další
zájezd jsme uskutečnili na nákupy
do Polska,kde s námi jezdí pravidelně také senioři ze Vsetína a na každý
zájezd se moc těší . V říjnu byla také
mše svatá za živé a zemřelé členy Senior klubu.
A máme tady listopad, ve kterém
jsme navštívili termální lázně v Maďarsku v Gyóru, jelikož zájezd byl
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v den volna 17.11.2016, bylo tolik
zájemců,že jsme bohužel nemohli
vyhovět všem . Další velká akce
- VI.nedašovský jarmark s rozsvěcováním vánočního stromu, která se
velmi zdařila se konala 26.11.2016.
Děkuji všem, kteří se zde jakýmkoliv způsobem podíleli, ať už to
byli účinkující, prodávající,kupující
a všichni zúčastnění, ale i těm seniorům, kteří tuto akci zajišťovali.
Prosinec si již nedovedeme představit bez mikulášské nadílky, kde
nás vždy navštíví Svatý Mikuláš s

čertem a nadělí každému mikulášský balíček. Na tuto akci zveme
pravidelně paní starostku Bc. Alenu
Novákovou, abychom zjistili, zda
byla celý rok hodná a také bude něčím obdařena? Prosinec a vlastně i
celý rok jsme zakončili v Topasu v
Brumově - turnajem v bowlingu o
„Vánočního kapra“,kde se dokážeme i přes různé zdravotní neduhy
a problémy překonat a protáhnout
si své tělo. Kromě zmíněných akcí
pravidelně na svých besedách,které
máme vždy první úterý v měsíci, blahopřejeme našim členům k
narozeninám a obdaříme je dárkem a květinou, navštěvujeme je
v době nemoci, pořádáme přednášky a zúčastňujeme se různých
seminářů,sportovních soutěží u nás
i na Slovensku. Přijali jsme novou
členku do našeho klubu a pokud
by měl někdo zájem rozšířit naše
řady,přijďte v úterý 3.1.2017 na besedu do vestibulu Obecního úřadu .
Na závěr bych si dovolila popřát
všem lidem dobré vůle krásné, šťastné, veselé a klidné prožití vánočních
svátků v kruhu svých blízkých, hodně zdraví,štěstí, rodinné pohody a
Božího požehnání v Novém roce
2017. 
Ludmila Dubčáková
předsedkyně

Ocenění Ludmily Dubčákové
Dne 5.10.2016 v Luhačovicích
byla oceněna naše občanka, vedoucí
Senior klubu Nedašov, paní Ludmila
Dubčáková, v rámci ankety „Senioři
sobě i jiným“. Pamětní list, plaketu a
dárkový balíček předala krajská radní pro sociální oblast Taťána Valentová Nersesjan, společně s ostatními
členkami komise i krajskými radními Petrem Navrátilem a Ladislavem
Kryštofem.
Paní Dubčákové gratulujeme a
děkujeme za její aktivitu při pořádání různých společenských a kulturních akcí.
Bc. Alena Nováková, starostka
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Počet obyvatel
K 09.12.2016 je v naší obci přihlášeno k trvalému pobytu 1358
obyvatel. Z celkového počtu 1358 občanů je 707 mužů a 651
žen. Do obce Nedašov se v roce 2016 přihlásilo 6 občanů, naproti tomu se 15 občanů z obce odhlásilo.
Vítáme nové občánky obce
K datu 09. 12. 2016 se občankám naší obce narodilo 15 dětí.
6 dětí se narodilo v porodnici ve Zlíně, 8 dětí se narodilo ve
Vsetíně a l dítě v Praze. Jsou to: Eliška Bartošáková, Justýna Ratajová, Daniel Nevrlka, David Zádrapa, Ella Řidkošilová, Martina
Fojtíková, Karolína Hořáková, Vincent Kořenek, Lukáš Bartozel,
Agáta Nováková, Jonáš Fojtík, Štěpánka Holbová, Ladislav Novák, Josef Juřica a David Veselý.
Finanční dar při narození dítěte je 2000 Kč a bude rodičům vyplacen při předložení rodného listu dítěte na Obecním úřadě
Nedašov, oddělení matriky a evidence obyvatel.
BLAHOPŘEJEME ...
• Dne 5. února oslavili zlatou svatbu František a Marta Fojtíkovi z Nedašova č. 258.
• Dne 9. června oslavili diamantovou svatbu Josef a Anežka
Novákovi z Nedašova č. 196.
Přejeme hodně štěstí, zdraví, Boží požehnání a ať spolu prožijete ještě spoustu krásných chvil plných klidu a radosti.
S bolestí v srdci, avšak s vírou ve shledání, jsme se rozloučili
• Anežka Solařová zemřela 17.01.2016 ve věku 83 let, č.p. 213
• Josef Fojtík zemřel 01.02.2016 ve věku 70 let, č.p. 50
• Vojtěch Šenkeřík zemřel 06.03.2016 ve věku 68 let, č.p. 22
• Jaroslav Mikuška zemřel 20.05.2016 ve věku 44 let, rodák z
č.p. 285
• Emílie Nováková zemřela 25.05.2016 ve věku 91 let, č.p. 179
• Jarolím Novák zemřel 13.07.2016 ve věku 86 let, č.p. 201
• František Krahulec zemřel 20.07.2016 ve věku 84 let, č.p. 38
• Anna Řeháková zemřela 29.07.2016 ve věku 90 let, č.p. 78
• František Šuráň zemřel 11.08.2016 ve věku 85 let, rodák z
č.p. 16
• Josef Mikuška zemřel 12.09.2016 ve věku 85 let, rodák z č.p.
212
• Josef Holba zemřel 11.09.2016 ve věku 81 let, č.p. 5
• Ludmila Ličková, roz. Naňáková zemřela 10.10.2016 ve
věku 83 let, rodačka z č.p. 144
• Bohumil Matúšů zemřel 07.10.2016 ve věku 65 let, rodák z
č.p. 187
• Františka Hořáková zemřela 21.10.2016 ve věku 87 let, č.p.
142
• Marie Nevrlková zemřela 19.11.2016 ve věku 80 let, č.p. 229
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Naši nejstarší občané
• Emílie Nováková - 91. narozeniny oslavila 14.05.2016 a
25.05.2016 zemřela
• Anna Kolínková, č.p. 185 - 91 let
• Anna Kolínková, č.p. 194 - 90 let
• Anton Beňo, č.p. 216 - 88 let
Letos oslavili 85 let naši spoluobčané
Anežka Švachová, č.p. 345
Žofie Juřicová, č.p. 220
Anežka Macháčová, č.p. 137
František Tomeček, č.p. 211
Letos oslavili 80 let naši spoluobčané
• Marie Nevrlková, č.p. 229 (narozeniny oslavila 24.03.2016 a
zemřela 19.11.2016)
• Marta Tichá, č.p. 199
• Anežka Nováková, č.p. 196
• Anna Mikušková, č.p. 264
• Františka Pacíková, č.p. 53
• Anežka Holbová, č.p. 30
• Karel Macháč, č.p. 252
• Alois Fojtík, č.p. 293
• Anežka Fojtíková, č.p. 161
• Marie Bartošáková, č.p. 205
• Anežka Kozubíková, č.p. 236
Všem jubilantům přejeme pevné zdraví a Boží požehnání do
dalších let !
V kostele Nanebevzetí Panny Marie v Nedašově uzavřeli v r.
2016 manželství tito rodáci naší obce:
• Lukáš Pavluš a Markéta Nováková z č.p. čp. 309
• Lukáš Vaněk z č.p. čp. 311 a Iveta Macharová
• Martin Vaněk z č.p. čp. 12 a Žaneta Tomečková
• Jan Fojtík z č.p. čp. 224 a Vanessa Šipošová
• David Ritter a Natálie Matúšů z č.p. čp. 135
• Josef Juřica a Markéta Nováková z č.p. čp. 287
• Pavel Novák z č.p. čp. 202 a Miriam Šánková z č.p. čp. 250
• Petr Kolínek z č.p. čp. 300 a Veronika Tomečková z č.p. čp. 204
• Ondřej Švach z č.p. čp. 350 a Michaela Bůbelová
• František Holba z č.p. čp. 329 a Tereza Tomečková z č.p. čp. 266
• Josef Lysák a Anna Vaculíková z č.p. čp. 353
• Martin Jančar a Markéta Holbová z č.p. čp. 13
Vážení čtenáři, uvítáme, pokud i vy sami budete zasílat do společenské kroniky příspěvky - ať již půjde o gratulace, vzpomínky aj., které přispějí k oživení této rubriky. Své příspěvky zasílejte na e-mail: matrika.nedasov@volny.cz nebo je můžete předat
osobně v kanceláři matriky na obecním úřadě.
Zpracovala: Ivana Cíchová, matrikářka
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