KVĚTEN 2011

Vážení spoluobčané,
čas letí jako voda, tak Vám chceme opět přiblížit dění v obci, seznámit Vás s připravovanými
projekty a chystanými záměry obce a přiblížit činnost některých organizací.
[Aurelius Marcus Antonius]
Všude tam, kde lze žít, lze žít dobře.
Tak jako každý rok, jsme kulturní život v obci začali plesy, dětským karnevalem a ukončili dobu
veselí fašankovým průvodem v sobotu a v úterý i s pochováváním basy. Všem, kteří tyto akce
pořádali, patří poděkování.
V tomto období se taky podávají žádosti o dotace. Žádali jsme Ministerstvo Zemědělství o
dotaci na akci „SILNICE III/50736: NEDAŠOV, PRŮTAH – KANALIZACE SPLAŠKOVÁ“, jedná se
o část na Nedašovu Lhotu, kde při budování kanalizace bude nutné zbudovat opěrné zdi a
chodníky. Rozpočet na tuto akci je přes 10 miliónů. Krajský úřad nám udělil prioritu, za co jim patří
velké díky, a to by mohlo pomoci k tomu, že tato akce bude realizována. Začátek se počítá ke
konci roku, takže největší část stavby bude provedena v roce 2012. Současně s udělením priority
byl požádán Zlínský kraj o dotaci 10% dofinancování. Další žádost směřovala na Ministerstvo pro
místní rozvoj na „ZÁKLADNÍ ŠKOLU NEDAŠOV – OPRAVA SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ, PAVILON
„A“. Od MMR bychom měli obdržet dotaci v částce 600 000,- Kč (za umístění v soutěži Vesnice
roku). V současnosti probíhá výběrové řízení na dodavatele akce. Na Zlínský kraj směřovala
žádost do Programu na podporu obnovy venkova – OPRAVA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ V OBCIjedná se o část směrem střed obce - paseky +kostelní ulice. Na tuto akci máme přislíbenou dotaci
v částce 262 000,- Kč. Pokud všechno vyjde, jak je přislíbeno, tak bychom i nadále pokračovali ve
zvelebování obce. Pokračuje v dobudování kanalizace v části směr paseky. Jedná se hlavně o
opravu komunikace a další dokončovací práce. V letošním roce bude na tuto akci ještě
proinvestováno přes 7 mil. Kč. Z toho 4,3 mil. je přislíbena dotace ze Zlínského kraje a zbytek
dofinancuje obec.
Samozřejmě musíme připravovat další projekty a snažit se získat dotace. Toto volební období
bychom chtěli připravit projekty na sportoviště u Základní školy Nedašov a snažit se postupně tuto
akci realizovat. Taky by se měla mateřská školka přesunout do základní školy. Vybudovat nové
dětské hřiště. Důležitá je oprava staré národní školy, smuteční síň nebo alespoň sociální zařízení
u hřbitova, posílení vodovodu. To jsou některé důležité projekty, které potřebují zrealizovat.
Protože se hodně práce u nás udělalo a hlavně - život v obci, jak po stránce kulturní i sportovní,
je aktivní, přihlásili jsme naši obec znovu do soutěže Vesnice roku. Komise k nám přijede
30.5.2011. V loni se nám podařilo umístit na 3. místě ve Zlínském kraji. Uvidíme, co nám přinese
letošní účast. Je důležité naši obec zviditelňovat. Děkuji všem, kteří se zapojují do organizování
různých akcí a pomáhají zvelebovat, zkrášlovat a zpříjemňovat život v naší obci.
[Ortega y Gasset Jose ]
Žít znamená splnit něco, co je nám uloženo, a když se tomu vyhneme, zbavujeme se smyslu žití.

Alena Nováková, starostka

Informace z oddělení matriky a evidence obyvatel
Počet obyvatel
K 01.01.2011 bylo v naší obci přihlášeno k trvalému pobytu 1385 obyvatel, což je o 5 méně než před rokem.
Z celkového počtu 1385 občanů je 715 mužů a 670 žen. Na úbytku obyvatel se projevuje odstěhování lidí do
jiných obcí a malý přírůstek přistěhovaných. Do obce Nedašov se v roce 2010 přihlásilo 16 občanů, naproti
tomu se 21 občanů se z obce odhlásilo.
Průměrný věk obyvatel naší obce je 38 let.
Narození
V roce 2010 se občankám naší obce narodilo 14 dětí, z toho je 7 chlapců a 7 děvčat.
11 dětí se narodilo v porodnici ve Zlíně, 2 děti se narodily ve Vsetíně, l dítě v Praze.
Průměrný věk rodiček byl 30 let, nejmladší rodička měla 23 let a nejstarší 37 let.
Úmrtí
V roce 2010 nás opustilo 14 občanů, z toho 11 žen a 3 muži. V obci Nedašov tzn. doma zemřeli 4 občané, 1
občan zemřel v Naději Nedašov, ostatní zemřeli v nemocnicích,
z toho 6 ve Zlíně, 2 ve Slavičíně, 1 ve Vsetíně.
Průměrný věk úmrtí byl 75 let. Nejmladší občan zemřel ve věku 19 let a nejstarší ve věku 92 let. V roce
2010 zemřelo o 9 občanů méně než roce 2009, kdy zemřelo 23 občanů, z toho 16 mužů a 7 žen.
Naši nejstarší občané
Anna Kolínková, Nedašov č. 73 - 91 let
Anděla Marková, Nedašov č. 178 - 93 let
Josef Vaculík, Nedašov č. 23 - 96 let
Nejčastěji užívaná příjmení
Fojtík – Fojtíková užívá 188 občanů (91 mužů, 97 žen)
Novák – Nováková užívá 184 občanů (108 mužů, 76 žen)
Holba – Holbová užívá 136 občanů ( 77 mužů, 59 žen)
Kolínek – Kolínková užívá 114 občanů (55 mužů, 59 žen)
Nejčastěji užívaná jména
nejčastěji užívaná jména ženská
počet žen
pořadí
nejčastěji užívaná jména mužská počet
mužů
1.
Josef
89
Marie
77
2.
František
69
Anna
48
3.
Petr
42
Anežka
37
4.
Pavel
35
Ludmila
30
5.
Jiří
34
Jana
24
6.
Jaroslav
25
Veronika
17
7.
Martin
23
Eva
16
8.
Ladislav
21
Františka
15
9.
Karel, Vojtěch
20
Lenka
13
10.
Lukáš
19
Markéta, Marcela, Petra
12

Zpracovala: Jarmila Kolínková, matrikářka

Oznámení
Svoz nebezpečného odpadu proběhne v naší obci 6. června 2011
(pneumatiky, oleje, barvy, ředidla, atd.), zpětného odběru (televize, ledničky, monitory, zářivky, výbojky,
ledničky, pračky, sporáky, mikrovlnné trouby, vrtačky, vysavače, žehličky, atd.) a budou přistaveny kontejnery
na velkoobjemový odpad z domácností (koberce, nábytek, umyvadla atd.)Tento sběr bude u hasičské
zbrojnice. Kontejnery budou přistaveny od rána. Nebezpečný odpad bude odebírat firma Rumpold od 15,00
do 17,00 h.
Děkujeme všem občanům, kteří třídí odpad a udržují u kontejnerů pořádek.
Do kontejnerů na plasty patří: PET láhve od nápojů, plastové nádoby, láhve, výrobky z plastů (kbelíky,
hračky) kelímky od jogurtů, krabičky od pokrmových tuků sáčky, folie, igelitové tašky, polystyren, nevhazujte
novodurové trubky, obaly od nebezpečných látek např. motorových olejů, chemikálií, barev apod..
Do kontejnerů na sklo patří: láhve od nápojů,, skleněné nádoby, tabulové sklo, nevhazujte keramiku,
porcelán, autosklo, drátěné sklo a zrcadla.
Cestování dětí do zahraničí dozná od 1. července změnu -od uvedeného data nebude možné zapisovat děti
do cestovního pasu rodičů, ale bude nutné požádat o vydání cestovního pasu pro dítě, v případě, že budete
s dítětem cestovat.
K žádosti o vydání prvního cestovního pasu pro dítě je nutno předložit rodný list dítěte, osvědčení o státním
občanství ČR a doklad totožnosti zákonného zástupce. Osvědčení o státním občanství ČR vydá Krajský úřad
Zlínského kraje ve Zlíně, Tř. T. Bati 21, 9 etáž.
Žádost může být také podána prostřednictvím matričního úřadu. K žádosti zákonný zástupce, předkládá
rodný list dítěte, oddací list rodičů. V případě, že oddací list byl vydán po 01.07.2001, rovněž rodné listy
rodičů dítěte a dále občanský průkaz.
Správní poplatek za vydání osvědčení o státním občanství ČR je 100,- Kč, další 100,- Kč zaplatíte za vydání
cestovního dokladu pro dítě do 15let. Cestovní doklad má platnost 5 let.
Dítě, které již bylo zapsáno do cestovního dokladu rodiče, může spolu s ním takto cestovat pouze do
26.06.2012. Tady je nutno ještě rozlišit, zda bylo dítě zapsané do pasu rodiče před 1. 9. 2006, protože tyto
děti můžou takto cestovat do 15 let věku a dítě zapsané do pasu rodiče po 1. 3. 2008 může takto cestovat
pouze do 10 let věku.
Mezi časté dotazy patří, zda je možné cestovat s dětmi, které mají rodiče zapsány ve svém občanském
průkazu? Občanský průkaz slouží, jako doklad k cestování v rámci Evropské unie pouze svému držiteli. Děti
musí být vybaveny vlastním cestovním pasem.

Poděkování Zastupitelstvu Zlínského kraje za schválení a poskytnutí
účelové neinvestiční dotace ve výši 262.000,- Kč z rozpočtu Zlínského kraje na OPRAVU VEŘEJNÉHO
OSVĚTLENÍ V OBCI NEDAŠOV a za schválení a poskytnutí účelové investiční dotace ve výši
4 319 000,- Kč z rozpočtu Zlínského kraje na realizaci projektu NEDAŠOV-KANALIZACE ODPADNÍCH VOD,
který je spolufinancován Ministerstvem zemědělství ČR.

SDH NEDAŠOV
Sbor dobrovolných hasičů byl založen v roce 1895. K dnešnímu dni máme 39 členů. K zásahu jsme vybaveni
hasičským autem Renault Trafic a požární stříkačkou PS 12.
V naší obci pořádáme Fašankový průvod, Pohárovou soutěž, která je zařazena do ZLPS a SMHL, a taneční
zábavy. Již 36 let máme družbu s DHZ Kvášov. Naše sbory se vzájemně navštěvují na kulturních akcích,
pohárových soutěžích, výročních schůzích a utkáváme se v kopané. Od založení sboru jsme zasahovali
přibližně u 28 požárů a také při povodních. Na svátek svatého Floriana se zúčastňujeme mše svaté v našem
kostele a na Svatém Hostýně. Fašanky máme každé dva roky, protože se střídáme s Tělovýchovnou
jednotou Nedašov. Taneční zábavy pořádáme: tradiční Fašankovou, Velikonoční, Kateřinskou, Štěpánskou a
občas i diskotéky.
Zúčastňujeme se Okrskové soutěže, Pohárových soutěží, Zlínské ligy požárního sportu, Slovensko –
Moravské hasičské ligy a v zimním období florbalu.
Zlínskou ligu požárního sportu běháme 7 let. V roce 2005 a 2007 se nám podařilo tuto ligu celkově vyhrát. V
loňském roce jsme obsadili 4. místo. Slovensko – Moravskou hasičskou ligu běháme 8 let. Tady se nám daří
o trochu více. Celkově jsme obsadili 1. místo 2x, 2. místo 2x, 3. místo 2x a v loňském roce na nás zůstala 4.
příčka jako v ZLPS. Od roku 2000 pořádáme Pohárovou soutěž. Naši soutěž navštěvuje hodně družstev
z České a také Slovenské republiky. V loňském roce k nám přijelo 77 družstev - 39 českých a 38 družstev ze
Slovenska. V mužské kategorii zvítězil Velký Ořechov, v ženské Pečeňany, v dorostencích Brumov a
v dorostenkách Nedašova Lhota. Od roku 1975 si vedeme kroniku, která určitě stojí za shlédnutí!
V současné době společně s Pruským realizujeme mikroprojekt „DHZ spoločně pre obce Nedašov a Pruské“.
Jedná se o společné školení, brigády a cvičení, které přispívají k vzájemnému poznávání se a navazování
nových kontaktů a přátelství s hasiči a obyvateli obce Pruské na Slovensku. Pohárovou soutěž v letošním
roce pořádáme v neděli 4.9.2011 ve 12 hodin na hristi TJ. Všechny srdečně zveme.
Za SDH Nedašov Václav Vaněk

Přehled kulturních akcí, pořádaných OZ Nedašov v r. 2011
Měsíc leden a únor – to je plesová sezona. A letošní plesy byly moc pěkné.
6. 2. 2011 – Dětský karneval, 2. ročník, pořádaný OZ Nedašov. Ten letošní proběhl ve spolupráci
s rodinnými příslušníky členů OZ Nedašov. Dětský den s Míšou Růžičkovou pod heslem …A JE TO
s maskoty postaviček Mata a Pata byl moc zábavný. Míša Růžičková zpívala, děti tančily, soutěžily,
prostě všichni i my dospělí jsme se dobře bavili.
A pak byly fašanky. Ty letošní pořádali hasiči, s tradiční taneční zábavou.
Zahanbit se nenechali ani členové SENIOR klubu Nedašov. Svůj fašankový den zakončili zábavou a
pochováváním basy.
9. 4. 2011 – divadelní představení Sedmimílové boty. Přišlo hodně, hlavně dětských diváků. Pohádka se
všem moc líbila.
Dále pro vás připravujeme:
21. 5. 2011 – Senátorský chodníček
4. 6. 2011 - Dětský den, který pořádáme ve spolupráci se ZŠ Nedašov. Připravujeme pro vás zábavné
odpoledne s vystoupením dětí ZŠ, chystáme soutěže a doufáme, že se budete dobře bavit.
14. 8. 2011 – Dožínky
16. 9. 2011 – Mezinárodní fotbálek ve spolupráci se ZŠ
2. 7. 2011 - 50 let vzniku TJ
4. 9. 2011 - Hasičská soutěž
Říjen – listopad 2011– divadelní představení pro dospělé
Prosinec 2011
– 3. ročník turnaje ve stolním tenisu
- Vánoční koncert
Závěrem chci opět poděkovat organizacím obce Nedašov za spolupráci při pořádání kulturních a
sportovních akcí. Teď nám TJ, hasiči, Valašský kroužek Závršan, Senior klub Nedašov, myslivci, ZŠ
Nedašov pomáhají připravovat prezentaci k soutěži Obec roku. Tato soutěž proběhne v květnu. Tak držte
Nedašovu palce.
Předsedkyně kulturního výboru OZ Nedašov, Vaculíková Anežka

TJ

NEDAŠOV

Historie nedašovského fotbalu sahá až do období II. světové války. V roce 1944 věnoval místní farář p. Půček
mladým nadšencům kousek farského pozemku nad Nedašovem. Těmto hochům pak trvalo téměř rok než ze
svahovitého a zamokřeného pozemku vlastníma rukama utvořili něco, co se dalo nazývat fotbalovým hřištěm.
Vůbec první přátelský zápas na tomto hřišti zahájil slavnostním výkopem, dne 8. září 1945 proti SK Brumov, právě
zmíněný farář František Půček. Nedašovští fotbalisté ovšem neměli proti fotbalově zdatnějšímu soupeři žádnou
šanci a prohráli 1 : 6.
Oficiální založení klubu jako takového se datuje do roku 1961 o což se ve velké míře zasloužil pan Josef
Švach, který byl zvolen prvním předsedou klubu a současně se věnoval i trénování dorostu.
Poté následovala fotbalově všední léta kdy jsme střídavě hráli ve III. a IV. třídě, pouze v 80 létech jsme se
krátce probojovali do okresního přeboru abychom po třech sezónách zase spadli do III. třídy. Ale to už bylo
v Nedašově vybudováno nové hřiště v dolní části obce. Teprve v novém tisíciletí, v sezóně 2002/2003 začal
raketový vzestup nedašovského fotbalu, který se zdál jako pohádka, ale byla to realita. „Zlatá generace“ hráčů
převážně ve věku 20 – 23 let vybojovala znovu postup do okresního přeboru, kde hned jako nováček překvapivě
vybojovala 1. místo a zajistila si tak postup do ještě vyšší soutěže. Takže sezonu 2004/2005 jsme už hráli v 1.B.
třídě, kde jsme opět jako nováčci překvapivě vybojovali 2. místo. V následující sezóně 2005/2006 se stalo něco co
nikdo nečekal. Naši hráči vyhráli i 1.B. třídu a to znamenalo postup do 1.A. Další sezónu jsme v 1.A. třídě obsadili
na nováčka velmi pěkné 9. místo a v následující sezóně ještě lepší 7. místo. To co následovalo ve fotbalové
sezóně 2008/2009 se zapsalo zlatým písmem do fotbalové historie Nedašova. Naši hráči vybojovali v 1.A. třídě 2.
místo a protože vítěz skupiny Podkopná Lhota odmítl postup, Nedašov postoupil z 2. místa do krajského přeboru.
Soupeři malého a téměř neznámého TJ Nedašov se stala taková mužstva jako ELKO Holešov, FC Luhačovice,
1. Valašský FC Rožnov, nebo Vsetín, či Velké Karlovice, což z jejich pohledu bylo špatně. Úvodní zápas krajského
přeboru v Provodově jsme prohráli těsně 0 : 1 a krajští mazáci se na nováčka z Nedašova dívali skrz prsty. Ale po
té co jsme první zápas na domácím hřišti se Sokolem Kateřinice (na který se přišlo podívat historicky rekordních
520 platících diváků) vyhráli
3 : 1 zjistili, že je třeba nás brát vážně a začali se dít věci. Najednou jsme měli
nějak moc vyloučených klíčových hráčů, na domácí zápasy byli překvapivě nominování rozhodčí z těsné blízkosti,
či vazbami na naše soupeře a vyvrcholením „vnějších tlaků“ bylo utkání s Luhačovicemi, kdy by nám vítězství
zajistilo udržení se v krajském přeboru. Tento zápas byl za stavu 2 : 0 pro Nedašov ukončen – prý pro nezpůsobilý
terén. Dělám hlasatele na hřišti v Nedašově už 28 let, ale takový případ jsem ještě nezažil. A to prosím zapršelo
jen v prvním poločase, který se dohrál a po přestávce již svítilo sluníčko. Pro úplnost je nutno dodat, že druhým
adeptem na sestup byl FC Vsetín a odkud byli nominováni rozhodčí tohoto zápasu nemusím dodávat. Opakovaný
zápas s Luhačovicemi již dopadl přesně podle představ a potřeb bohatšího klubu. Na udržení v krajském přeboru
jsme měli sice dostatek nadšení, sil a snad i financí, ale neměli jsme žaludek podílet se na praktikách, které v této
soutěži panují.
Tady bych chtěl poděkovat především těm divákům kteří pochopili, že mužstvo potřebuje podpořit právě
v těchto „těžkých“ dobách a kteří pomohli vytvořit úžasnou atmosféru nejen na domácím hřišti, ale i na hřištích
soupeřů. Takže v současné době opět hrajeme 1.A. třídu což je pořád veliký úspěch o to cennější, že veškerá
činnost všech aktérů nedašovského fotbalu je dobrovolná a jedinou odměnou hráčům a funkcionářům je klobáska
z udírny po zápase na domácím hřišti. A pokud by nebylo finanční podpory obce Nedašov a několika dalších
sponzorů, neměli bychom ani zázemí, které nám můžou závidět i daleko větší kluby. Pokud se půjdete podívat na
naše hřiště, uvidíte opravené šatny pro 4 mužstva a rozhodčí včetně sprch, krásnou tribunu, perfektní ozvučení a
vzorně udržovaný trávník kde se připravuje jeho automatické zavlažování.
A jelikož jsme přesvědčeni, že je lepší aby se mládež věnovala raději sportu než drogám a jiným negativním
aktivitám, tak samozřejmě nežijeme jenom prvním mužstvem. Pokračujeme v tradici založené p. Půčkem a
panem Josefem Švachem. Takže naše aktivity se v neposlední řadě zaměřují i na děti a mládež. Máme přípravku,
kde nám na tréninky chodí i maminky s předškoláčkama. Mladší i starší žáci se probojovali rovněž do krajského
přeboru a nevedou si tam vůbec špatně. David Solař byl v minulé sezóně vyhlášen nejlepším brankařem krajského
přeboru a Ladislav Bartošák zase nejlepším střelcem. Dorost hraje okresní přebor a je na prvním místě v tabulce.
Poděkovaní patří všem, kteří se na těchto aktivitách podílejí, kteří obětují svůj volný čas pro dobrou věc a kteří si
uvědomují, že nejlépe investovaný čas je ten, který věnujeme dětem.
Mimo toho všeho pořádáme ještě přátelské turnaje jako memoriál Josefa Švacha, memoriál Josefů Kolínků,
turnaj rodů ve kterém měří svůj fotbalový um reprezentanti rodů Fojtíků, Nováků, Kolínků a zbytku světa. Dále
pořádáme různé kulturní akce a v letošním roce nás čekají oslavy padesátého výročí založení TJ Nedašov. Tyto
se uskuteční v sobotu dne 2.7.2011 na hřišti v Nedašově. Na programu bude od 9,00 hod. turnaj rodů, odpoledne
turnaj „Závrší“, kterého se zúčastní hráči Návojné, Nedašovy Lhoty a Nedašova. Mezi zápasy jsou připravené
různé soutěže pro diváky. Večer se můžete těšit na posezení s hudbou. Samozřejmě nebude chybět bohaté
občerstvení, klobásky z udírny, bramboráčky, ovárek… Výbor TJ zve tímto všechny příznivce fotbalu – přijďte se
pobavit.
Na závěr bych chtěl poprosit občany Nedašova. Existuje, resp. určitě existovala kronika TJ Nedašov, kde je
zaznamenána celá historie nedašovského fotbalu, jenže se ztratila a nikdo neví kde se momentálně nachází.
Pokud by o ní někdo věděl, nebo ji máte někdo doma ve skříni, či na půdě – dejte nám prosím vědět. Děkuji.
Za TJ Nedašov Slaběňák Jiří

Z činnosti ZŠ a MŠ Nedašov
Ve školním roce 2010/2011 navštěvuje školu 309 žáků, z toho 131 z Nedašova, 71 z Návojné, 102 z Nedašovy
Lhoty a 5 žáků z Brumova. Do mateřské školy docházelo 28 dětí. Oproti loňskému roku se počet v základní
škole snížil o 21 žáků.
Naše škola poskytuje žákům především základní vzdělání, ale také jim nabízí vyžití v různých zájmových
kroužcích: Mladý rybář , Dyslektický kroužek, Veselá flétnička, 4 sportovní kroužky ,2 Dramaticko-hudební
kroužky, 2 kroužky Mladého zdravotníka, kroužek Tvořeníčko, je k dispozici žákovská knihovna atd. Na škole
pracuje i kroužek karate. V mateřské škole se rozběhl kroužek „Taneční“.
Mimo to učitelé pro žáky zajišťují a organizují řadu soutěží školního charakteru (sportovní školní liga ve florbalu,
košíkové, odbíjené, vybíjené, recitace mladších i starších žáků, pěvecké, výtvarné, dopravní, atd.)
-zúčastňujeme se již několik let okrskové sportovní soutěže: „ Valašská liga “
-matematické soutěže: „Klokan“, okresní: „ Pythagoriáda “, okresních olympiád: z českého jazyka, chemie,
přírodopisu, dějepisu ( žák naší školy se v krajském kole umístil na krásném 3 místě)-opět se zúčastníme
zdravotnické soutěže Helpík apod.

Do konce školního roku se ještě proběhne požárně-preventivní akce spojená s ukázkou techniky hasičského
záchranného sboru z Valašských Klobouk, branné cvičení a žáci 9.ročníku připraví pro své mladší spolužáky Den
dětí. Další podnětné akce školy: prezentace školy na veřejnosti – dětský den na místním výletišti, k udržování
zvyků a tradic: výstavy prací žáků v prostorách školy u příležitosti Vánoc a Velikonoc, proběhl vánoční jarmark,
vánoční malování, a ukázka práce hudebně-dramatického kroužku u příležitosti Svátku matek v Ned.Lhotě.
Žáci se realizují také v projektových dnech: Den stromů, Den Země, účastní se v soutěži rádia Valaška „Čtů
Valaši, čtú“ atd. Ke konci roku opustí naši školu 41 deváťáků. 8 žáků zamíří na gymnázia, 22 žáků na SOŠ
s maturitou a 11 žáků na střední odborná učiliště. K 1.9.2011 nastoupí 20 prvňáčků. 8.února 2011 se uskutečnil
zápis do 1. ročníku a bylo zapsáno 28 dětí. U 8 dětí jejich zákonní zástupci požádali o odklad školní docházky.
Podrobnější informace o všech aktivitách a činnosti jak základní, tak mateřské školy jsou k nahlédnutí na
webových stránkách školy www.zsnedasov.cz
Mgr. Milan Mužík,ředitel školy

NĚCO Z AKCÍ A ČINNOSTI o.s. SENIOR KLUB NEDAŠOV
Náš klub je zaměřen na volnočasové aktivity lidiček v důchodovém věku. Od toho se také odvíjí naše
činnost. A protože život se má v každopádně prožívat,…..nikoliv přežívat, rádi tak činíme. V krátkosti se
vrátím k roku 2010. Pravidelně každý měsíc se scházíme na svých besedách a popřejeme svým jubilantům
s kytičkou a milým dárkem. Nemocné členy navštěvujeme.
Každý si může vybrat takovou aktivitu,kterou mu jeho zdravotní stav dovolí. Akcí bylo spoustu,ať už
společenských, sportovních,ozdravných a jiných. Začínali jsme „Fašankovou tradicí“ s pochováváním basy,
uspořádali jsme několik zájezdů do termálních lázní na Slovensko a do Maďarska,uspořádali několik výšlapů
do přírody. Dále jsou pro nás velmi lákavé solné jeskyně v Luhačovicích,kde rádi relaxujeme a několikrát jsme
je navštívili. Bowling
a petangue nám velmi přirostl k srdíčku a s chutí si zahrajeme.Opékání
špekáčků,táborák ,akce s dětmi ,smažení vaječiny ,zpěv a zábava jsou to pravé, jak se lidově říká „ořechové“.
Zúčastňujeme se kulturních a společenských akcí pořádaných Obecním úřadem a OZ.
Co se týká dalších jednotlivých akcí,tak je jich nespočet. V dubnu to byla kosmetická přednáška „Péče o pleť
a tělo“ s testováním pleti, v květnu jsme uspořádali „Turnaj v bowlingu“,červen byl náročný,začínali jsme
„smažením vaječiny“ ,kde jsme si pozvali naše družební hosty z Tuchyně a zábava nebrala konce,moc se
našim hostům odjíždět nechtělo. Prezentovali jsme klub při soutěži o „Obec roku“,dále jsme se zúčastnili
„Turnaje v petangue „ ve Zlíně na Burešově v krásném a příjemném prostředí Domova pro seniory. V červenci
jsme dostali pozvání na hody do Tuchyně. Náš nově založený pěvecký kroužek „SEŇOŘANKA“ vystoupil
v programu. V srpnu již tradičně je to spolupráce se souborem ZÁVRŠAN na dožínkách a společná účast na
„ Moravskoslovenské pouti“ v Brezové. Říjen je zasvěcen „Svatohubertské pouti“ na Sv.Hostýn,kde s námi rádi
jezdí i občané a myslivci z Nedašova. Dále jsme uspořádali přednášku na téma „Bezpečnost a ochrana
seniorů“,kterou nám přednesl vrchní inspektor nadpraporčík Marian Výlet z oddělení PČR ve Val.Kloboukách.
V listopadu jsme měli možnost nakoupit si valašské papuče přímo od výrobce Jaroslava Kolínka
z Val.Klobouk.Byli jsme na „Kateřinském posezení“ u našich přátel v Tuchyni. Prosinec je tady a s ním
„Mikulášská beseda“,kde jsme na oplátku pozvali naše Tuchyňany. Nechyběl ani Mikuláš s čertem,kteří
rozdělovali připravené „pytlíčky“ s překvapením.V krátkém programu vystoupily děti z MŠ z Nedašova. Na
„Vánoční koncert“ pořádaný OÚ a OZ naše členky upekly frgály a koláčky,které velmi chutnaly. Závěr roku
patří oslavám,tak ani u nás tomu nebylo jinak a již 4.Silvestrovský večírek , který jsme uspořádali ve spolupráci
se souborem Závršan. Přidal se i další kamarád harmonikář a bylo moc veselo. Nechybělo občerstvení,zábava
ani tanec. Na bohatou tombolu,kterou jsme si připravili nám přispěli,jak členové klubu,tak i sponzoři. Děkuji
touto cestou všem sponzorům, podnikatelům a firmám z Nedašova za podporu a dary do tomboly.
Máme tady začátek roku 2011…… v lednu členky klubu vystoupily na plese MŠ Nedašov se svou „Módní
přehlídkou“,… dále únor a výroční schůze s tancem, první návštěva solných jeskyní v Luhačovicích,…. březen
a opět se vydáváme na „Fašankový průvod.“ Po náročné obchůzce pořádáme pro veřejnost Fašankovou
zábavu s „Pochováváním basy“ v Kulturním domě v Nedašově. K tanci a poslechu hrála hudební skupina
IMPERIAL ze Slovenska. Děkujeme za účast všem a také maskám , kterých bylo hodně a byly krásné. Při
vyhlášení nejlepší masky to bylo opravdu pro komisi velmi těžké. Kdo tam byl….,tak si myslím,že nelitoval,my,
jako pořádající,určitě ne. A jestli dožijeme, těšíme se na příští rok. V březnu ….navštívili jsme termální lázně
v Maďarsku,abychom po této akci načerpali sílu. Duben…. turnaj v bovlingu v Topasu v Brumově a na
velikonoční pondělí jsme si udělali výšlap na Královec. Počasí nám přálo, krásná podívaná z rozhledny, ale
hlavně něco pro své tělo jsme vykonali. Na závěr tohoto příspěvku chci nabídnout těm,kteří jste již
v důchodu ,rádi se bavíte,zpíváte a trošku si chcete „zasportovat“,zasoutěžit, zahrát „mariáš“ a jiné
společenské hry,nebo udělat něco pro své zdraví a hlavně, nechcete být sami ,přihlaste se,máte dveře
otevřené.
A úplně nakonec , prostřednictvím „NEDAŠOVSKÉHO ZPRAVODAJE“ děkuji paní starostce a všem
zastupitelům obce za poskytnutí prostor k našemu setkávání a těšíme se na spolupráci.
Děkuji za všechny,….hlavně za ty lidičky,kteří jsou sami a mají potřebu se pobavit ,popovídat si,ale hlavně
vědí , kam jít a mít ten pocit,že nebudou se svými starostmi,ale i radostmi úplně sami !!!
Více informací na našich webových stránkách : http://www.nedasovklubsenior.estranky.cz/
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
www.nedasov.cz. Kontakty : tel.: 577335323- matrika, 577335313- starostka obce.
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