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Vážení spoluobčané,
začalo příjemné a zasloužené období dovolených, prázdnin, potřebného odpočinku, relaxace , takže je vhodná
příležitost Vás seznámit s děním v naší obci.
Začátek roku, tak jako vždycky, byl velmi hektický. Jsou vyhlašovány programy na různé dotace a granty. Musíme
zpracovávat žádosti a jen si přát, aby se i na nás usmálo štěstí, a trochu peněz se dostalo do našeho rozpočtu.
Zásluhou poslance Ing. Zdenka Škromacha, místopředsedy ČSSD, jsme získali částku 700 000,- Kč na dokončení
mostu na Hrušovci, který zpřístupní lokalitu Potůčky určenou k výstavbě nových RD. V letošním roce nám znovu
přispěl Zlínský kraj a to částkou 300 000,-Kč na nákup nového auta pro hasiče a částkou 382 000,-Kč na Projekt
obnovy zeleně v centru obce Nedašov. Tento parčík je zatím takový základ pro budoucí zbudování tzv. Informačního
dvora, kde budou umístěny informační tabule o historii Nedašova, upozornění na různé významné lokality u nás,
vyznačení turistických tras, informace o slavných rodácích atd. Upraví se stěna od potoka a vyřeší se i oddělení od
cesty. Na vybudování budou muset být různá povolení, takže jsme volili zatím toto řešení, aby zeleň mohla růst a
byla tady pěkná oddychová zóna. Další žádost o dotace směřovala na Ministerstvo financí - akce výměna oken v ZŠ
během prázdnin by se měla vyměnit okna v pavilonu A a části pavilonu B, rozpočet je 7 mil. Kč. Aby se realizovalo
co nejvíce akcí, které byly schváleny v programu obnovy venkova, byla zpracována další žádost na Ministerstvo
zemědělství – kanalizace II. etapa 2 část a zároveň žádost na Zlínský kraj o podporu a pomoc na dofinancování této
akce. Podporu Zlínského kraje máme již podepsanou, kraj přispěje částkou 5 mil. Kč, z Ministerstva zemědělství
máme přiděleno číslo a čekáme na podpis smlouvy. Další důležitou akcí, která je připravována na příští rok ve
spolupráci s Ředitelstvím silnic Zlínského kraje je Silnice III/50736 Brumov – státní hranice ČR/SR. S realizací
tohoto projektu je spojena naše akce Průtah silnice III/50736, kde je již zpracován projekt a vyřizuje se územní
rozhodnutí. Vyřešily by se chodníky a zídky směrem na Nedašovu Lhotu a tato část Nedašova by byla bezpečnější
hlavně pro děti, které chodí do školy a do školky. Toto volební období také řešíme cesty k RD, protože to je nejvíce
požadavků od Vás občanů. V letošním roce se buduje cesta k RD 371 a 372. Opravila se cesta pod točnou, kde byl
havarijní stav a hrozilo nebezpečí pro auta, že sjedou do splavu v potoce. Zpevnila se cesta od nového mostu
v lokalitě Potůčky. Toto je jen část práce, kterou tady děláme, ale NEJEN PRACÍ ŽIV JE ČLOVĚK.
Od začátku roku bylo uspořádáno několik kulturních akcí, které jsou také důležité pro naši spokojenost a radost
z toho, že žijeme zrovna tady. Začalo se plesovou sezónou, pro děti byl znovu uspořádán dětský karneval, který
letos pořádala KDU ČSL s pomocí čtyř víl – jara, léta, podzimu a zimy. Fašanky ukončili dobu radosti. Půst rychle
utekl, i díky tomu, že zde proběhly misie, kdy jsme mohli načerpat duchovní sílu. A už jsme slavili Velikonoce. Den
matek uspořádala letos KDU ČSL . Pak nás navštívil divadelní soubor Nahoď z Lidečka se svou pohádkou. Na
hřišti TJ proběhla Okrsková hasičská soutěž. Další akcí v květnu byl tradiční senátorský chodníček, který pořádá
senátorka Alena Gajdůšková. Znovu se u nás sešlo přes 300 lidí. Je jen škoda, že se této akce neúčastní více
našich občanů. První víkend v měsíci červnu byl velice slavnostní. Dne 6.6.2009 se slavilo 100 let posvěcení
základního kamene našeho kostela. Den začínal mší svatou, odpoledne proběhl kulturní program. Každý si určitě
v tento den vzpomněl na své předky a poděkoval jim za jejich práci, odvahu a statečnost, kterou prokázali při stavbě
našeho kostela. Kéž by bylo takových slavností víc a taková pohoda, která vládla v tento den, byla tady denně.
Velkou radost nám udělali i naši fotbalisté. Postup do Krajského přeboru je velký úspěch. Všem hráčům, trenérům i
vedení TJ děkuji za takovou vzornou reprezentaci Nedašova. Zároveň nesmím zapomenou na všechny fotbalisty, od
těch nejmenších, až po dorost, protože jejich výsledky dokazují, že rostou dobří nástupci naší jedničky a že fotbal u
nás bude určitě patřit i nadále mezi nejoblíbenější sporty. Uznání si zaslouží i naši hasiči, kteří se umísťují každý rok
na předních místech, jak ve Zlínské lize, tak i ve Slovensko-moravské lize.
Přeji Vám hodně krásných a pohodových chvil prožitých v rodinném kruhu, mezi přáteli a známými. Načerpejte nové
síly v době dovolených, ať se můžeme mezi sebou potkávat s úsměvem a s radostí . Važme si každého dne, který
můžeme společně prožít.
VAŽ SI ČASU A ANI CHVILKU NENECHÁVEJ PLYNOUT BEZ UŽITKU
Alena Nováková, starostka obce

Informace odd. matriky a evidence obyvatel
Počet obyvatel
K 31.12.2008 bylo přihlášeno v obci Nedašov
k trvalému pobytu 1390 obyvatel, z toho 716 mužů a
674 žen (vloni bylo přihlášeno 1398 obyvatel, 720
mužů a 678 žen).
Narození
V roce 2008 se občanům naší obce narodilo 14 dětí,
z toho 9 děvčat a 5 chlapců.
Do matriční knihy narození nebyl proveden žádný
zápis. Všechny děti se narodily mimo území
matričního obvodu Nedašova v porodnicích.
Uzavření manželství
V roce 2008 uzavřelo sňatek 9 občanů Nedašova.
Z toho 2 sňatky byli uzavřeny mimo matriční obvod
obce Nedašov. Před Farním úřadem v Nedašově
bylo uzavřeno 7 manželství
a do matriční knihy manželství bylo v roce 2008
provedeno 7 zápisů o uzavření manželství.
V roce 2008 byly do matričních knih manželství
zapsány 3 rozvody.
Úmrtí
V loňském roce zemřelo 18 občanů obce, z toho 7
mužů a 11 žen.
Do matriční knihy úmrtí bylo zapsáno 13 zápisů o
úmrtí.
Přihlášení k trvalému pobytu
Do obce Nedašov se v roce 2008 přihlásilo
k trvalému pobytu 15 občanů, z toho 10 žen a
5 mužů.
Odhlášení z naší obce
Z obce Nedašov se v období roku 2008 odhlásilo
19 občanů, z toho 12 žen a 7 mužů.
Občané nad 90 let
K 31.12.2008 žili v naší obci 4 občané nad 90 let.
Pan Alois Kolínek, paní Anděla Marková
a v Naději Nedašov pan Emil Jiřikovský /zemřel
20.02.2009/ a pan Josef Vaculík.

Poděkování Zastupitelstvu Zlínského kraje za schválení
dotace ve výši 382.000,- Kč a návratné finanční
výpomoci ve výši 229.000,- Kč z PFO2-09 Podprogramu
na podporu obnovy venkova na akci PF02-09DT13/149 –
PROJEKT OBNOVY ZELENĚ V CENTRU OBCE
NEDAŠOV a poděkování za schválení investiční dotace
ve výši 300.000,- Kč z rozpočtu Zlínského kraje na nákup
zásahového dopravního automobilu pro jednotku SDH
obce Nedašov.

Jarmila Kolínková,
matrikářka

Pozvánka na blízké kulturní akce
18.7.2009 – POHÁDKOVÉ A SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE
PRO DĚTI
Začátek v 16,00 hod. na Obecní zahradě ( v případě
nepříznivého počasí v KD) Jsou zvány všechny děti i
s rodiči , připravuje se bohatý kulturní a sportovní
program akci pořádá klub důchodců.
15.8.2009 – POUŤ v Nedašově, spojená s oslavou
dožínek.
Kulturní program odpoledne na Obecní zahradě
v případě nepříznivého počasí v KD). K tanci a poslechu
bude hrát dechová hudba JAVORINKA.

FOTBALOVÁ SEZÓNA 2008/2009:
I.mužstvo
Po pěti sezonách v krajských soutěžích (2 roky I.B, 3 roky I.A) postupuje Nedašov do elitní společnosti nejlepších
krajských týmů. Jelikož vítěz I.A třídy Podk.Lhota postup odmítla, padla volba na druhý Nedašov, který šanci využil a
bez váhání nabídku přijal. Trenér Ladislav Fojtík spolu s asistentem Jaroslavem Kolínkem dokázali tým dovézt
k dalšímu postupu. „ S uplynulou sezónou jsem samozřejmě spokojený. Konečné druhé místo je dané výbornými
jarními výsledky, kdy jsme dokázali 9x zvítězit. Několik zápasů nám nevyšlo výsledkově, přestože to herně nebylo
špatné. Chtěl bych poděkovat hráčům a také fanouškům za skvělou atmosféru jak doma, tak na hřištích soupeřů a
zároveň je zvu na nové soupeře v krajském přeboru“, zhodnotil úspěch Ladislav Fojtík.
Konečná tabulka I.A.třídy:
1. Podk.Lhota
2. Nedašov
3. Lidečko
4. Vidče
5. Juřinka
6. Příluky
7. Hutisko
8. Lůžkovice
9. Brumov B
10. Lukov
11. Dol.Bečva
12. Hrachovec
13. Val.Bystřice
14. Lhota u Vs.

15
13
13
14
11
11
11
11
9
9
9
8
7
5

4
6
6
2
6
6
5
4
7
6
5
5
5
5

Okresní přebor dorostu:
7
7
7
10
9
9
10
11
10
11
12
13
14
16

53:31
54:33
52:41
53:43
51:48
55:60
51:48
52:49
35:55
45:46
47:48
47:56
35:43
31:60

49
45
45
44
39
39
38
37
34
33
32
29
26
20

1. Ludkovice
2. Vizovice
3. Ned.Lhota
4. Mysločovice
5. Zádveřice
6. Návojná
7. Příluky
8. Pozlovice
9. Tečovice
10. Bratřejov

11
12
8
9
8
7
7
6
5
5

4
1
4
1
2
4
1
2
3
2

3
5
6
8
8
7
10
10
10
11

41:18
39:19
45:34
37:35
29:32
26:27
39:37
21:37
23:39
33:55

37
37
28
28
26
25
22
20
18
17

Dorost
Nedašovský dorostenecký tým vystupoval v okresním přeboru v této sezóně pod hlavičkou Návojné. Podzimní domácí
zápasy se hrály v Návojné, jarní zase v Nedašově. Na podzim trénoval tým Jiří Solař, pro jarní část přišel k mužstvu
Jan Šenkeřík. Celkové 6.místo nám zhodnotil právě trenér Jan Šenkeřík: „ Umístění ve středu tabulky je pro mě
zklamáním. Mužstvo mělo potenciál skončit v první trojce, bohužel se projevila slabá zimní příprava. Také na jaře
chodila na tréninky většinou pouze polovina týmu. Z hráčů bych chtěl vyzdvihnout hlavně Rosťu Talčíka a Radima
Fojtíka“.
Žáci
Starší žáci Nedašova skončili pod vedením Tomáše Kolínka na výborném stříbrném stupni se ziskem 44 bodů.
Lídrem soutěže se stali žáci Vel.Karlovic. Nejúspěšnější sezónu v krajské soutěži zhodnotil trenér Tomáš Kolínek
takto: „ S uplynulou sezónou jsem maximálně spokojený. Hlavně jarní část nám vyšla parádně, což dokazuje tabulka
jara, ve které jsme na 1.místě. Jako jediní jsme také dokázali na jaře porazit vítěze skupiny Vel.Karlovice. Nebýt
horšího podzimu, tak by ztráta na vedoucí tým byla daleko menší. Mužstvo bych chtěl pochválit za fotbalový projev,
bojovnost a chuť vítězit.“
Tabulka starších žáků- krajská soutěž:
1. Vel.Karlovice
2. Nedašov
3. Juřinka
4. Slavičín
5. Val.Klobouky
6. Poličná
7. Val.Mez.B
8. Štítná
9. Vlachovice
10. 1.Valašský B
11. Hor.Bečva
12. Kelč

18
14
13
11
10
10
9
8
7
6
6
2

3
2
3
2
3
3
4
4
4
5
3
0

1
94:12
6
75:32
6
56:32
9 104:43
9
34:37
9
43:52
9
47:42
10 19:32
11 29:55
11 34:50
13 27:88
20 27:114

Tabulka mladších žáků- krajská soutěž:
57
44
42
35
33
33
31
28
25
23
21
6

1. Poličná
2. Nedašov
3. 1.Valašský B
4. Val.Mez.B
5. Vel.Karlovice
6. Štítná
7. Juřinka
8. Vlachovice
9. Slavičín
10. Hor.Bečva
11. Val.Klobouky
12. Kelč

19
18
16
14
12
10
10
9
7
4
3
0

2
3
1
4
1
3
2
3
0
0
0
1

1 136:10
1
97:16
5 106:24
4
82:20
9
84:33
9
44:42
10 37:35
10 40:36
15 56:62
18 17:145
9
12:163
21 15:140

59
57
49
46
37
33
32
30
21
12
9
1

Také mladší žáci atakovali nejvyšší stupínek soutěže. Nad síly jim byl celek Poličné, který soutěž vyhrál pouze o dva
body před Nedašovem. Trenér Jarek Polách hodnotí sezónu takto: „ Hráče musím pochválit za bojovnost a herní
kvalitu, která byla v zápasech na naší straně. Hlavně jarní část jsme měli výbornou, jedinou prohru nám uštědřil
konečný vítěz z Poličné. V tomto duelu nám chyběla lehkost, hráči měli pod vidinou prvního místa jakoby svázané
nohy. Poličná vyhrála zaslouženě a vlastně rozhodla o konečném umístění.
Jiří Fojtík, Nedašov 105

Základní škola a Mateřská škola Nedašov
Školní rok 2008-2009 byl ve znamení změn ve vedení školy a také v částečných změnách v personálním obsazení
školy a vstupu školního vzdělávacího programu do 2. a 7. ročníku. Administrativní součástí základní školy je i
mateřská škola.
Pedagogický sbor se nám podařilo v novém složení sestavit, tak aby vyhovoval jednak záměrům ŠVP, regionálním
specifikům, technickým možnostem školy a také nabídce potřebné kvalifikace a aprobace.
Školní vzdělávací program „Učíme se učit z přírody“ se aplikuje v 1.a 2. ročníku na 1. stupni a 6. a 7. na 2. stupni.
Žákům byly nabízeny volitelné předměty podle personálních možností školy. Pro žáky se speciálními vzdělávacími
potřebami byl vytvořen individuální vzdělávací plán, podle kterého probíhala výuka. Ve škole se uskutečnilo několik
celoškolních dílčích projektů a učitelé zařazovali projektové vyučování jako modulová témata do svých hodin. Tuto
práci považuji za klíčovou pro zkvalitnění výuky a zvýšení zájmu žáků o jednotlivé předměty.
Žákům škola nabízela také zájmové kroužky, mohli navštěvovat školní i obecní knihovnu a dle zájmu počítačovou
učebnu v odpoledních hodinách. Pracovalo jedno oddělení školní družiny, kde zájem o odpolední činnost mírně
poklesl, bude třeba hledat možnosti zvýšení zájmu a návštěvnosti, vyvstává zde otázka zda pracovat dále na
budoucím otevření školního klubu pro žáky II. stupně.
Škola má k dispozici 18 kmenových učeben, dvě TV, několik odborných učeben. Během školního roku byla
dokončena rekonstrukce osvětlení ve třídách. Druhé třídy byly pro tento školní rok vybaveny kompletně novým
nábytkem a letošním roce dokončíme vybavení všech kmenových tříd. Problémem zůstává samotná budova –
okna, zateplení. Nedostatečná je venkovní sportovní plocha, především pro atletické disciplíny.
V letošním roce navštěvovalo školu 344 žáků, z toho 151 z Nedašova, 107 z Nedašovy Lhoty, 80 z Návojné a 6
z Brumova. V příštím roce nastoupí do školy 32 žáků. Počet žáků zaznamenává pokles, ale není tak výrazný jako
v sousedních školách.

Počet žáků s vyznamenáním se pohybuje kolem 50%. Bohužel máme i dost žáků, kteří jsou pouze
dostateční. Většinou se jedná o děti, které nemají dobré rodinné zázemí a rodiče nedokážou se školou
spolupracovat. Žáci dosáhli mnoho významných ocenění na regionální i okresní úrovni. Také využíváme srovnávací
testy SCIO, které nám daly možnost porovnat naše výsledky s dalšími školami. Chování žáků je na dobré úrovni,
potěšující je, že není nutné se zatím zabývat projevy šikany a drogovou problematikou. Významnou roli zde hraje
prevence. Žáci se řídí pravidly slušného chování a školním řádem. Každé dítě je respektováno jako osobnost a
v tomto smyslu s ním jednají i učitelé.
Nedílnou součástí je spolupráce školy s rodiči na různých úrovních, pomoc při organizování akci školy, nebo
pořádáním rodičovského plesu. ZŠ i MŠ. Zde jsou však ještě rezervy. Chtěli bychom, aby se rodiče více zapojili do
dění školy, např. vedením zájmových kroužků. Zde by mohla sehrát významnou roli nově sestavená školská rada .
V mateřské škole se spolupráce s rodiči výrazně zlepšila, je to dáno změnou organizační struktury a odlišným
přístupem k rodičům a dětem. Problémem v mateřské škole zůstává samotná budova MŠ. Vzhledem k tomu, že je
obsazena cca 25 dětmi, je provoz budovy neekonomický a je třeba hledat s obcí možnosti jak řešit údržbu a
nevyhnutné rekonstrukce.
S obcí jako zřizovatelem i institucemi spádových obcí je tradičně dobrá spolupráce. Obec vyvíjí iniciativu o
rozvoj školy a v současné době pracujeme společně na projektech a realizaci rekonstrukce..
Škola se prezentuje na veřejnosti různými kulturními představeními v KD, nebo při různých společenských
událostech v obci. I na sportovním poli žáci tradičně dobře reprezentují školu v regionu v rámci např. Valašské
sportovní ligy, kde žáci dosáhli na 2. místo v konkurenci venkovských i městských škol v regionu. Podrobnosti o
těchto akcích a další informace z dění ve škole naleznete na webových stránkách (www.zsnedasov.cz ).
Mgr. Milan Mužík, ředitel školy

STŘÍPKY Z ČINNOSTI o.s. SENIOR KLUB NEDAŠOV
Senior klub je občanské sdružení,které vzniklo v září roku 2007, po úvaze pár lidiček,kteří měli potřebu se někde
společně stýkat a bavit. Na základě toho vzniklo sdružení,které je zaměřeno na volnočasové aktivity,vzdělávání a jinou
zájmovou činnost svých členů z Nedašova a jeho okolí.
Scházíme se pravidelně jednou za měsíc na svých besedách,na kterých nezapomínáme na jubilanty,kerým je popřáno a
předána kytička a malý dárek.Co se týká naší činnosti,uspořádali jsme několik zájezdů do termálních středisek
Podhájská,Čalovo a letos jsme zavítali i do Maďarska , překrásného střediska v Gyóru.Další zájezdy byly v květnu na
zahrádkářskou výstavu do Věžek a v říjnu na Hubertskou pouť na Svatý Hostýn. Pěší tůry nám také nejsou cizí,třeba
zimní vycházka na Nedašovské paseky,na jaře na Brumovský hrad s prohlídkou a návštěvou muzea a galerie,kde byly
vystaveny díla umělců ze Závrší. Na Královec jsme se vydali v létě za nádherného počasí.Říká se,sportem ke zdraví
,tak jsme ve Valašských Kloboukách uspořádali turnaj v bowlingu, ve Zlíně to byl turnaj v petangue a „Mezinárodní
setkání seniorů“ ve Valašských
Kloboukách -sportovní,vědomostní a jiné soutěže.Rádi jsme se zúčastnili
„Senátorského chodníčku“a zajistili přivítání účastníků na hranici s programem dětí z MŠ z Návojné.
Během roku následovaly další akce,dvě lékařské přednášky,fašankový průvod s pochováváním basy u Ivánků,vítání jara
se smažením vaječiny,kde nám zazpívaly děti z MŠ z Návojné,dále sportovní a zábavné odpoledne pro vnoučata členů
klubu na Obecní zahradě,které bylo zakončeno táborákem.Dále to byla spolupráce při Valašském kumštování a
dožínkách se souborem Závršan.Na podzim jsme pozvali výrobce valašských papučí k prodeji svých výrobků členům
přímo v klubovně. Závěr roku se konal v duchu tradic a to tím,že jsme uspořádali „Mikulášskou besedu“ ,takže
nechyběl ani Sv.Mikuláš s čertem,který každému nadělil pytlík s překvapením.Tuto besedu nám zpříjemnili svým
kulturním vystoupením kolegové z Klubu důchodců z Valašských Klobouk.Svou účastí jsme podpořili „Vánoční
vystoupení“dětí ze ZŠ a MŠ Nedašov v Kulturním domě. Poslední akcí roku byl v pořadí už 2.Silvestrovský večer
s bohatou tombolou a občerstvením,které jsme si sami připravili.Pozvali jsme sponzory,kteří nám přispěli do
tomboly.Pozvali jsme také soubor Závršan,aby nám bylo pěkně veselo.A bylo.Navázali jsme dobrou spolupráci a
doufám,že nám to tak vydrží!!! Jinak si rádi zazpíváme,zasoutěžíme,pánové zahrají „ mariáš“,nebo si jen tak
popovídáme i nějaký ten vtípek se hodí do placu a je nám dobře. „A O TOM TO JE“!!!
Máme tady rok 2009 a já chci jen informovat, že připravujeme v červenci akci pro veřejnost, bude to pro rodiče s dětmi,
ale může přijít kdokoliv.A na závěr,jsem ráda,že vychází tento „NEDAŠOVSKÝ ZPRAVODAJ“,protože můžu tady
veřejně poděkovat paní starostce a všem zastupitelům obce za poskytnutí prostor k našemu setkávání.Děkuji za
všechny,hlavně za ty,kteří jsou už sami, protože mají kam jít a hlavně mít ten pocit,že nebudou se svými starostmi,ale i
radostmi SAMI !!!
Ludmila Dubčáková,předsedkyně o.s.Senior klub Nedašov

ZPRAVODAJ Obce Nedašov vydává jako svou publikaci pro občany zdarma . Pokud budete chtít něco
uveřejnit, oznámit nebo inzerovat, předejte podklady na OÚ, nebo zašlete na mailovou adresu obce
obec.nedasov@volny.cz případně na elektronickou podatelnu uveřejněnou na http://nedasov.cz. Zpravodaj je
k dispozici i v digitální barevné verzi PDF na www.nedasov.cz. Kontakty : tel.: 577335323- matrika, 577335313starostka obce.

