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Slovo starostky
Rok 2018 pomalu končí. Něco
se zase podařilo postavit, opravit,
zrekonstruovat, ale taky se stalo několik neočekávaných událostí, které
zasáhly nás všechny. Adventní doba
nás vede k zamyšlení a možná si někteří z nás pokládají otázku – proč
se dějí tak neočekávané věci, proč
umírají mladí lidé – na to nikdo z nás
nezná odpověď.
Nastává vánoční čas, otevřeme
svá srdce, aby se naplnila radostí
a pokojem - radujme se z narození
Betlémského dítěte.
Přeji Vám šťastné a klidné dny
v roce 2019.
Bc. Alena Nováková,
starostka obce

1

Nedašovský zpravodaj

Realizované projekty v roce 2018
Cesta ke kostelu

Oprava sv. Václava a sv. Josefa

Víceúčelové hřiště
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Stará škola

Drobné opravy
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Zákaz odběru pitné vody
Zákaz odběru pitné vody z veřejného vodovodního řádu pro jiné než pitné účely a potřeby osobní hygieny
jednotlivých občanů a to bez náhrady a do odvolání.
Odůvodnění:
Vzhledem k přetrvávajícím nepříznivým klimatickým podmínkám (dlouhotrvající sucho a holomrazům) je snížená,
víceméně úplně zastavena vydatnost vodních zdrojů (jímání povrchové vody z levostranného přítoku Nedašovky z
pramene). Zásobování není možné zajistit bez pomoci navážení vody do vodojemů.

4

www.nedasov.cz

Nedašovský zpravodaj

Zveme Vás
• 23. 12. 2018 Vánoční koncert s Valaškou
• 25. 12. 2018 Živý betlém
• 12. 01. 2019 Dětský kouzelný karneval s Jirkou Hadašem
• 16. 02. 2019 Ples ZŠ
• 29. 03. 2019 Bazárek
• 30. 03. 2019 Bazárek

Zpráva z naší školy a školky
Tak a je to tu znovu - vždy, když ke konci roku píši o
naší základní a mateřské škole do zpravodaje, uvědomuji si, jak ten čas letí. Pokusím se vás v kostce seznámit s
našimi aktivitami. V letošním kalendářním roce jsme pokračovali ve výuce podle našeho školního vzdělávacího
programu, který jsme nazvali „Učíme se učit z přírody.“
Aktivity školy: Během roku 2018 absolvovali naši žáci
v rámci výuky a v zájmu rozšiřování znalostí řadu besed
a exkurzí, jak poznávacích, tak s preventivním zaměřením. Reprezentovali školu v soutěžích vědomostních (
olympiády, soutěž Bible a my, matematická soutěž Klokan aj.), sportovních, dopravních i výtvarných. Za velký
úspěch považujeme 3.místo v celorepublikové výtvarné
soutěži Srdce s láskou darované, kdy si naši žáci převzali
ocenění v Poslanecké sněmovně v Praze. Již dlouholetou zavedenou sportovní akcí je Valašská sportovní liga,
kde se naši žáci aktivně zapojili a zdárně reprezentovali
naši školu ať už se jednalo o míčové hry jako je florbal,
vybíjená, ale také přespolní běh či plavání. Za to jim patří naše poděkování. Také v mateřské škole během roku
proběhlo spoustu akcí o kterých jsou jak rodiče, tak veřejnost informováni prostřednictvím webových stránek
školy. Ať už to byl závěrečný táborák s rozloučením s
předškoláky, společný výlet s rodiči nebo vystoupení v
rámci rozsvěcování vánočního stromu. V rámci akce „Setkání mikroregionu“ jsem otevřeli školu pro veřejnost a
připravili kulturní program při příležitosti 40. výročí otevření zdejší nové školy. Vynikající je spolupráce mezi
žáky školy a dětmi mateřské školy – masopustní průvod
v obci, Celé Česko čte dětem, Mikulášská nadílka nebo
Den dětí. V září si žáci prohlédli Legiovlak ve Valašských
Kloboukách, úspěšně se zúčastnili soutěže zručnosti na
SOU ve Valašských Kloboukách. V měsíci říjnu jsme také
uctili památku stého výročí vzniku ČSR. Během prázdnin

proběhly opět další rekonstrukce vnitřních prostor školy,
sociálního zařízení a zmodernizovali jsme nově jazykovou učebnu. Více na www.zsnedasov.cz
Ekologické aktivity: Jak vyplývá z našeho školního
vzdělávacího programu jsme školou s ekologickým zaměřením. Každoročně tedy probíhá na škole jak Den
země, tak Den stromů. Chceme, aby žáci své teoretické znalosti propojili s běžným životem. To vše pak mohli
zúročit v soutěži Z lavic do přírody. Navštívili jsme Evi5
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centrum ve Vysokém Poli a žáci 6. ročníku se zapojili do
projektu 72 hodin, kde jedna třída vyráběla logické hračky pro MŠ a druhá třída se postarala o úklid okolí školy a
nově zbudovaného hřiště.
Činnosti v projektech: Momentálně jsme zapojeni v
projektu Šablony pro MŠ a ZŠ Nedašov I., který jsme zahájili k 1. 9. 2017 a který bude ukončen v červnu 2019. V
rámci tohoto projektu, jak v základní škole, tak mateřské
škole,mohli pracovat školní asistenti. Jednotlivé aktivity
byly zaměřeny na rozvoj čtenářské a logické gramotnosti. Také jsme mohli věnovat zvýšenou pozornost žákům
ohrožených školním neúspěchem a jejich doučováním.
Jsme zapojeni do projektu Ovoce do škol a Mléko do
škol.
V mateřské škole v rámci tohoto projektu probíhají
odborně zaměřená setkání s rodiči dětí , které po prázdninách nastoupí do základní školy. Doposud proběhly
dvě se zaměřením na školní zralost a specifické vývojové
poruchy dětí. Od 1. 9. 2019 bychom se chtěli zapojit
do projektu Šablony pro MŠ a ZŠ Nedašov II. Letos proběhne ve škole vánoční jarmark s krátkým vystoupením
pěveckého sboru a na jaro plánujeme Školní akademii.
Do nového roku 2019 Vám přeje vše nejlepší Milan
Mužík, ředitel školy
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Senioři
Od posledního vydání Zpravodaje uplynulo půl roku
a náš klub má za sebou spoustu aktivit. Kromě pravidelného setkávání se na našich besedách, kde si dokážeme
dobře pobesedovat,zazpívat si a zasoutěžit, tak pořádáme a zúčastňujeme se dalších sportovních,kulturních a
jiných akcí. Účast na V.ročníku soutěže v pétanque „Senior Cup„ v Luhačovicích, pořádaný Zlínským krajem
pro sociální oblast, byl pro náš tým úspěšný. Získali jsme
pohár za krásné 2. místo. Hezký zážitek máme z Tuchyně, kde nás naši kolegové pozvali na Anenské hody a my
Tuchyňany na oplátku do Nedašova na dožínky,kde moc
rádi každoročně jezdí. V září jsme se zúčastnili XII.ročníku Okresních sportovních her seniorů na Slovensku v
Nové Dubnici. Opět jsme zabodovali a přivezli medaile a
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to jednu za 1.místo a dvě medaile za 3.místo. Ještě v září
jsme uspořádali zájezd na Svatý Kopeček. Bylo krásné
počasí a zájezd se nám vydařil. V říjnu jsme oslavili Den
seniorů. Oslavám předcházela mše svatá za živé a zemřelé členy Senior klubu.
Díky spolupráci se seniory ze Vsetína, jsme dostali
pozvání na čtyřdenní zájezd do Štrasburku od europoslankyně MUDr. Olgy Sehnalové, kterého se zúčastnily
dvě členky klubu. Zúčastňujeme se také různých seminářů,které pořádá Kancelář hejtmana Krajského úřadu
Zlínského kraje.
Dále jsme uspořádali ještě několik zájezdů a to na „Svatohubertskou pouť „ na Svatý Hostýn, do Polského Těšína
na dušičkové nákupy a do termálních lázní Velký Meděr
a Gyór . Tyto zájezdy mají možnost využít i spoluobčané,
kteří nejsou členy klubu. Poslední besedu v prosinci máme

vždy spojenou s mikulášskou nadílkou a tak tomu bylo i
letos. Do konce roku nás čeká ještě předvánoční posezení
s pozvanými hosty a Silvestrovská zábava v Tuchyni.
Pokračujeme ve sbírání pet víček pouze od pití, pro
postiženého Adámka z Dubé – výtěžek jde na nákladnou rehabilitaci tohoto čtyřletého chlapečka. Kdo by
chtěl,může sbírat a přinést k nám,nebo do klubu. V klubu
jsme vždy první úterý v měsíci od 15:00hod.
Na závěr bych ráda poděkovala všem, kteří nás podporují účastí na našich akcích. Zvlášť patří poděkování
paní starostce,místostarostovi a novému Zastupitelstvu
obce zato,že se máme kde scházet. Přeji všem lidem
dobré vůle, v klidu prožitý advent, krásné prožití vánočních svátků v kruhu svých blízkých,hodně zdraví,pohody
v rodinách a Boží požehnání v roce 2019.
Ludmila Dubčáková, předsedkyně

Závršan Nedašov
Milí spoluobčané,
v den letošní Slavnosti Narození
Páně, tj. 25. prosince, uběhne 20. let
od prvního „divadelního představení“
Živého Betléma. Premiéra proběhla v
roce 1999 na parkovišti u Obecního
domu. Následující dva roky se muselo stavět lešení pro umístění chléva
proto, aby diváci lépe viděli. Vzpomínám si na jednu úsměvnou historku,
kdy se anděl „zjevuje“ nad střechou a
zvěstuje pastýřům narození Ježíška.
A vtom jedno z přihlížejících dětí vykřikne: „Jééé, hen za komínem je naša
maminka!“ Pak se scéna přemístila na
zahradu Marcely a Karla Novákových
(Latinákových), čímž odpadlo náročné stavění pódia. Tímto jim za to děkujeme.
Seznam dětí, které hrály malého Ježíška
Štěpán Strnad, Nedašova Lh.
Jakub Kolínek, Nedašov
Petr Surý, Nedašov
Veronika Naňáková, Brumov
Jan Podéšť, Nedašova Lhota
Martin Jurik, Nedašov
Lukáš Matúšů, Návojná
Martin Pacík, Nedašov
Pavel Fojtík, Nedašov
Radek Holba, Nedašov
V roce 2009 – Živý Betlém sa
nál, celý deň lélo
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1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
neko-

Terezka Fojtíková, Nedašov
2010
Anna Surá, Nedašov
2011
Vít Matúšů, Jestřabí
2012
David Pacík, Nedašov
2013
Josef Holba, Nedašov
2014
Eliáš Juřica, Nedašova. Lhota 2015
V roce 2016 – Živý Betlém sa zaséj
nekonál, protože zaséj celý deň lélo
Jan Káňa, Návojná
2017

Přejeme vám radostné prožití
vánočních svátků a za příznivého
počasí se opět sejdeme 25. prosince
před Obecním domem.
Do nového roku 2019 přejeme
zdraví, pokoj a Boží požehnání.
Za všechny členy souboru Závršan
Nedašov - Vladimír Káňa
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Nejlepším živnostníkem Zlínského kraje v roce 2018
je včelař z Nedašova
Včelař ing. Karel Kolínek, občan Nedašova, vyhrál
prestižní ocenění Česká spořitelna Živnostník roku 2018.
Toto řemeslo se udržuje v jeho rodině již přes 150 let,
hrdě jej převzal po svém otci a povýšil jej ještě výš. Ve
svém rodinném domě si část prostoru upravil na dílnu,
kde vyrábí své produkty. Netvoří jen tradiční včelařské
výrobky, zaměřuje se také na produkci speciálních včelích produktů jako mateří kašička, pylu perga ,propolisová kašička a další. Tyto výrobky pak pomáhají zejména
při různých onemocněních , výživě nebo v kosmetice.
Pan Kolínek sám uvádí, že je to náročná práce, ale stojí
za to, a v rodině má velkou pomoc a podporu. Občané
Nedašova jsou na něj a jeho práci pyšní a jsou rádi, že
nás bude reprezentovat na celorepublikové soutěži v
Praze, která se uskuteční 12. prosince. Tímto bychom mu

chtěli popřát hodně štěstí a hodně sil i do budoucna v
tak náročné práci, a zároveň mu poděkovali za vzornou
reprezentaci naší obce.
F. Kolínek, místostarosta

Vzpomínka na otce Marka
Pro většinu občanů obce Nedašov
se druhá polovina roku 2018 nesla v
duchu velkého smutku. Dne 20. 8. 2018
tragicky zahynul otec Marek, který působil ve farnosti Nedašov od roku 2015.
Otec Marek vtiskl nezapomenutelnou
stopu do srdce nejednoho místního občana. Otec Marek byl v první řadě knězem, synem, bratrem, strýcem, farním
správcem, pozemským pastýřem a především dobrým přítelem. Tak dlouhý a
smutný pohřební průvod, který prošel
obcí dne 24. 8. 2018, pamatuje už málokdo z místních občanů. I to jasně ukazovalo, co pro mnohé z nás otec Marek
znamenal. Dej Bůh, ať i jeho následovníci dokážou rozhořet srdce místních
občanů tak jako zesnulý otec Marek.
Kolínek, místostarosta
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SDH Nedašov
Soutěžní družstvo SDH Nedašov
se v roce 2018 pravidelně zúčastnilo dvou lig - Zlínské ligy požárního
sportu (ZLPS) a Jihovalašské ligy
nočních soutěží (JLNS). Většinu JLNS
jsme absolvovali navíc i v kategorii
mužů nad 35 let.
Ve ZLPS jsme ve finálním zúčtování obsadili finální 10. místo s 90
body, zadařilo se nám hlavně na
soutěžích ve Vrběticích, Nevšové a
Rackové, kde jsme dokázali posbírat
deset a víc bodů.
Liga nočních soutěží pro nás
skončila obstojným 7. místem s bodovým ziskem 54 bodů, kdy jsme
dokonce ve Štítné dokázali s časem

15,06 obsadit nejvyšší příčku. V této
lize došlo k většímu zapojení mužů
nad 35 let a se ziskem 58 bodů a celkově pěti vítězstvími v celé lize si zajistili první příčku.
Mimo tyto ligy jsme zavítali i na
další pohárové soutěže ve zlínském
i vsetínském okrese, např. SMHL v
Brumově, pohárová soutěž v Lidečku, Valašské Senici, Študlově, October cup v Babicích a další.
K činnosti výjezdové jednotky
jsme mohli až do letošní výroční
události zapsat jen červnovou účast
na okrskovém námětovém cvičení,
které proběhlo na hřišti v Nedašově
Lhotě.

Bohužel v nedělních brzkých hodinách byla naše jednotka povolána
k požáru seníku v Nedašově. K tomuto požáru jsme byli povoláni zhruba
kolem půl druhé v noci 9. 12. 2018,
celkem se hašení zúčastnilo devět
sborů z okrsku a kvůli nedostatku
vody v obci bylo nutné zajistit vodu
kyvadlově cisternami. Ráno došlo k
vystřídání zasahujících členů čerstvými posilami, kteří prováděli dohašování až do 15h odpoledne. Poté
následovala další výměna, dohled a
občasné prolití spáleniště nařízené
vedoucím zásahu do 20.00, které
probíhalo za pomoci přenosného
čerpadla.

TJ NEDAŠOV
V létě vstoupila naše Tělovýchovná jednota již do své
58. mistrovské sezóny! Podařilo se nám udržet všechna 4
družstva, která nastupovala pod naší hlavičkou i v loňském
ročníku. Základem naší práce je rozhodně udržet stávající
mládežnická mužstva, tedy žáky s dorostem, což se nám
zatím úspěšně daří a můžeme vychovávat hráče pro naše
dvě družstva mužů – tedy „áčko“ a „béčko“. A co se nám podařilo uspořádat přes letní přestávku? V sobotu 30. června
proběhl na našem hřišti tradiční Turnaj rodů, který byl doplněn také dětským dnem. Celá akce se rozhodně povedla a
největší radost měli Kolínci, jenž dokázali triumfovat v turnaji před druhými Nováky, třetími Holby, čtvrtým „Zbytkem
světa“ a posledními Fojtíky. Dále jsme uspořádali pro naše
žáky 23. ročník Memoriálu Aloise Fojtíka, kde naši nejmladší zástupci obsadili 3. místo před posledními Pozlovicemi,
za druhými Vlachovicemi a prvními Bojkovicemi. Tak i jako
každý rok jsme uspořádali již 45. ročník Memoriálu Josefa
Švacha, tedy na počest zakladatele naší TJ. Ikdyž nám počasí nepřálo, turnaj jsme odehráli ve zkráceném formátu, kde
10

náš tým obsadil již popáté v řadě první místo před druhým
Brumovem, třetí Návojnou a poslední Nedašovou Lhotou.
Týden před mistrovskými zápasy se naše „áčko“ zúčastnilo
tradičně Poháru hejtmana Zlínského kraje, jenže po penaltové prohře v Kateřinicích jsme vypadli hned v 1. kole. Tak
jako každý rok jsme využili svátek Kateřiny a poslední listopadový víkend jsme uspořádali 2. Kateřinský ples za doprovodu dechové kapely Dúbravanka. Celá akce se rozhodně
povedla, za což patří poděkování všem zúčastněním.
MUŽI A – I. A třída sk. A
Hodnocení trenéra Tomáše Kolínka:
Vstup do podzimní části sezóny se nám podařil i díky
tomu, že jsme měli 3 domácí zápasy. Je to trochu ošemetné, ale naštěstí nám vyšli, což nás uklidnilo a pomohlo do
dalších zápasů. Musím říct, že byly i zápasy, které nám nevyšly, a to Slušovice s Kelčí. Je třeba objektivně přiznat, že
hlavně Slušovice byly lepší, ale chválím kluky za bojovnost
i přes nepříznivý průběh zápasu, čehož si velmi cením. Za
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tyto výkyvy může i velká marodka a bohužel nás není tolik,
abychom si s tím poradili. Jsme rádi, že k nám v létě přišel
Josef Pagáč z Nedašovy Lhoty, který byl pro nás přínosem.
Chci pochválit i ostatní za pracovitost a bojovnost. Odměnou nám je 2. místo v tabulce. Mrzutá věc je konec Michala
Nováka, vyčítat mu to nemůžeme, spíš poděkovat za dlouholetou hráčskou kariéru. Snad se nám podaří v zimě doplnit kádr o 2 až 3 hráče. Samozřejmě chceme postupně
zapojovat i hráče z dorostu. Na závěr mám přání, aby hráči
a trenéři měli čas a chuť na sobě pracovat a být tím silnější
do jarních zápasů. Přeji hráčům, funkcionářům, fanouškům
i Vašim nejbližším hodně zdraví, štěstí a všechno dobré do
nového roku 2019.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Slušovice
Nedašov
Vigantice
Podlesí
Val. Mez. B
Val. Příkazy
Kateřinice
Vlachovice
Kelč
Hrachovec
Rožnov p/R.
Val. Klobouky
Vidče
Brumov B

Podzimní utkání:
Nedašov – Val. Mez. B 3:2 PK
Nedašov – Val. Klobouky 3:1
Nedašov – Kateřinice 2:0
Slušovice – Nedašov 4:0
Nedašov – Val. Příkazy 2:0
Vlachovice – Nedašov 0:3
Brumov B – Nedašov 0:2
Nedašov – Vidče 1:0
Kelč – Nedašov 5:0
Nedašov – Rožnov p/R. 3:2
Hrachovec – Nedašov 3:2 PK
Nedašov – Podlesí 3:1
Vigantice – Nedašov 1:0

34
23
24
30
36
28
31
24
32
15
13
18
22
12

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

8
18
16
20
27
17
22
25
22
33
33
37
33
31

37
27
24
23
23
21
21
21
20
14
12
11
10
9

MUŽI B – III. třída sk. B
Hodnocení trenéra Jiřího Fojtíka:
Nedašov B začal svoji sezónu ve III. třídě debaklem ve
Štítné, ale poté získal z pěti zápasů bez prohry v normální
hrací době 10 bodů a navíc po těžké sérii tří zápasů venku.
Cíl pro Nedašov byl pohybovat se ve středu tabulky, což se
nakonec podařilo, takže hodnocení podzimu je pozitivní.
Mrzí mě samozřejmě poslední zápas podzimu proti Petrůvce, kdy jsme vedli 2:0 a nakonec jsme zachraňovali alespoň remízu v samotném konci zápasu. Zisk podzimních 17
bodů je pro náš tým slušný výsledek. Na jaře by jsme chtěli
skončit do 6. místa, takže bychom chtěli v zimní přípravě
udělat maximum, aby jsme na první polovinu tabulky dosáhly. Plusovým bodem je samozřejmě nový umělý trávník
v Nedašově, takže ho budeme chtít co nejlépe využít.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Hvozdná
Vel. Ořechov
Dol. Lhota
Biskupice
Drnovice
Vys. Pole
Bratřejov
Rudimov
Nedašov B
Štítná B
Rokytnice
Bohuslavice
Petrůvka
Šanov

48
56
34
35
33
21
36
34
26
25
18
16
26
11

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

10
10
22
18
19
19
35
39
35
42
32
39
44
55

36
33
26
24
22
22
18
17
17
17
13
13
11
4

Podzimní utkání:
Štítná B – Nedašov B 9:0
Nedašov B – Rudimov 5:4 PK
Bohuslavice – Nedašov B 1:2 PK
Vys. Pole – Nedašov B 2:1 PK
Drnovice – Nedašov B 0:1 PK
Nedašov B – Šanov 11:0
Bratřejov – Nedašov B 4:0
Nedašov B – Hvozdná 0:6
Dol. Lhota – Nedašov B 3:1
Nedašov B – Vel. Ořechov 1:0
Nedašov B – Rokytnice 3:0
Biskupice – Nedašov B 4:1
Nedašov B – Petrůvka 3:4 PK
DOROST – Okresní přebor
Hodnocení trenéra Daniela Šenkeříka:
Po roce se nám opět snížila dorostenecká soutěž z 11
týmů na pouhých 8 družstev, soutěž se tedy musí hrát tříkolově. Náš tým skončil na 4. místě, ale na vedoucí Malenovice
ztrácíme jen 3 body, které bych chtěl jako nový dorostenecký trenér smazat a hrát na špičce tabulky. Začátek sezóny
jsme rozjeli, jak nejlépe to šlo – 5 zápasů a 13 bodů bylo
doma. (Kostelec 8:2, Březnice 3:1, Malenovice 3:1, Jaroslavice 1:2 PK, Pozlovice 2:0). Poté přišla porážka v Ludkovicích
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(2:4) a o týden později doma s Jasennou (5:6). Tato porážka
bolela, protože jsme dali 9 branek a přesto jsme prohráli.
Povinné body doma jsme získali s Kostelcem (3:1). V předposledním zápase jsme zajížděli do Březnice, a to jenom s
10 hráči a odvezli si krásné 2 body. Klobouk dolů před kluky.
Poslední zápas doma s Malenovicemi jsme vůbec nezvládli,
kdy jsme poločas vedli 2:0 a nakonec prohráli 2:3.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Malenovice
Ludkovice
Březnice
Nedašov
Pozlovice
Jaroslavice
Jasenná
Kostelev

28
36
27
30
18
17
21
19

:
:
:
:
:
:
:
:

14
22
17
20
19
22
35
47

21
20
19
18
15
13
12
2

Podzimní utkání:
Kostelec – Nedašov 2:8
Nedašov – Březnice 3:1
Malenovice – Nedašov 1:3
Nedašov – Jaroslavice 1:2 PK
Pozlovice – Nedašov 0:2
Ludkovice – Nedašov 4:2
Nedašov – Jasenná 5:6
Nedašov – Kostelec 3:1
Březnice – Nedašov 1:2 PK
Nedašov – Malenovice 2:3

ŽÁCI – Okresní přebor sk. B
Hodnocení trenéra Jaroslava Fojtíka:
Od začátku sezóny jsme se museli vyrovnat s tím, že
někteří hráči odešli do dorostu. Musel jsem změnit posty
hráčům a hlavně je povzbudit do nového ročníku. Musím
mužstvo vyzvednout, tohoto úkolu se zhostili dobře. I přes
malou výšku hráčů v kádru oproti jiným soupeřům se můžeme pochválit – 3 výhry, 2 výhry na penalty, 4 prohry. V
zimní přípravě budu chtít trénovat a věnovat se hlavně síle,
rychlosti, vytrvalosti a koordinaci, abychom v jarní části dělali radost jak sobě, tak i fanouškům nedašovského fotbalu.
Jako trenér hodnotím podzimní sezónu kladně a děkuji klukům za obětavost a snahu jak při trénincích, tak i zápasech.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Dol. Lhota
Vlachovice
Vizovice
Nedašov
Ned. Lhota
Pozlovice
Zlín - dívky

70
27
21
17
17
15
3

:
:
:
:
:
:
:

3
5
20
21
27
31
63

27
19
13
13
9
9
0

Podzimní utkání:
Vizovice – Nedašov 2:3 PK
Nedašov – Ned. Lhota 1:0 PK
Pozlovice – Nedašov 2:4
Vlachovice – Nedašov 1:0
Nedašov – Zlín dívky 8:0
Nedašov – Dol. Lhota 1:4
Nedašov – Vizovice 0:2
Ned. Lhota – Nedašov 0:1
Dol. Lhota – Nedašov 10:1

Předpokládané začátky jarních zápasů:
Muži A SO 23.3. 15:00
venku Valašské Meziříčí B
Muži B SO 23.3. 15:00
doma Štítná nad Vláří B
Dorost SO 6.4.
12:30
venku Jaroslavice
Žáci
NE 7.4.
10:00
doma Pozlovice
Na závěr patří poděkování našim hlavním sponzorům
– firmě CEBES a.s. zastoupenou panem Ing. Josefem Švachem a Obci Nedašov zastoupenou starostkou paní Alenou Novákovou. Dále děkujeme všem menším sponzorům
za podporu TJ, funkcionářům, vedení a všem pořadatelům,
kteří se podílejí na bezproblémovém průběhu našich domácích utkání. V neposlední řadě zaslouží pochvalu trenéři a hráči, kteří vzorně reprezentují obec Nedašov jak při
domácích zápasech, tak na venkovních výjezdech. Velký
obdiv u nás mají fanoušci, jež nás podporují při zápasech
v takovém počtu, který nám může závidět celé okolí!
Všem občanům přejeme šťastný a úspěšný nový rok 2019.

Vydala obec Nedašov v nákladu 390 ks. Datum vydání 20. 12. 2018
Grafická úprava a tisk: Tiskárna Brázda - www.TiskarnaBrazda.cz
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