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Vážení spoluobčané,
po dlouhé, docela nepříjemné zimě se všechno zazelenalo, krásně rozkvetlo, sluníčko konečně začalo hřát. Sluneční
světlo a teplo nám zlepšuje náladu, naplňuje nás optimismem.
Tak snad budeme mít všichni dost elánu plnit potřebné úkoly, které jsou před námi.

Seznámím Vás s probíhajícími akcemi a projekty u nás v obci.
Začala částečná pozemková úprava, v lokalitě za bývalým areálem statku, směr Hrušová a dále i ostatními směry. Od
17.6.2013 do 21.6.2013 bude projednáván obvod pozemkových úprav. Budou pozváni všichni majitelé, kteří mají
pozemky na plánovaném obvodu pozemkové úpravy. Po vytyčení obvodu těchto úprav, budou na podzim pozváni
všichni majitelé pozemků v tomto obvodě k prvnímu projednání. Dostavte se prosím všichni, případně udělte plné
moci, ať jste seznámeni s provedením úprav a připomínky se dají řešit hned na začátku.
Dále upozorňujeme, ţe byla zahájena obnova katastrálního operátu přepracováním souboru geodetických informací
do digitální podoby. Vlastníci nemovitostí v tomto katastrálním území a jiní oprávnění se upozorňují na jejich
povinnosti, vyplývající z ustanovení § 10 odst. 1 katastrálního zákona, zejména povinnost
 zúčastnit se na výzvu katastrálního úřadu jednání nebo na toto jednání vyslat svého zástupce
 ohlásit katastrálnímu úřadu změny údajů katastru týkající se jejich nemovitostí, a to do 30 dnů ode dne jejich
vzniku a předloţit listinu, která změnu dokládá, nejedná se o listiny, které předkládají příslušné státní orgány
přímo k zápisu do katastru nemovitostí
 na vyzvání předloţit ve stanovené lhůtě příslušné listiny pro zápis do katastru.
Probíhá zpracování návrhu nového územního plánu obce Nedašov. Upozorňuji, ţe po schválení nového územního
plánu nebude moţná jakákoliv úprava po dobu 4 let. Promyslete si, zda nechcete nějakou stavbu, cestu atd. zakreslit do
nového plánu. Přijďte se s návrhem seznámit a prohlédnou si jej kdykoliv během úředních hodin. Bude ještě jedno
projednání s občany (oznámíme rozhlasem), kdy bude moţnost zapracovat poslední připomínky.
V měsíci květnu budou vyměněny rozhlasy za bezdrátové. Mělo by to zlepšit informovanost občanů. Kaţdé hlášení je
aktualizováno i na stránkách obce www.nedasov.cz.
Taky v tomto měsíci začne akce "Silnice III/50736:Nedašov, průtah-kanalizace splašková". Jedná se o rozšíření
kanalizace směrem na Nedašovu Lhotu, vybudování opěrných zdí a chodníků.
Připravujeme "Revitalizaci středu obce". Jedná se o úpravu křiţovatky, rozšíření zeleně, opravu chodníků ve středu
obce. Ţádost o dotaci na tuto akci byla podána u ROP Střední Morava. Do podzimu budeme vědět, zda na tuto dotaci
dosáhneme.
Zvu Vás všechny na procházku do parku před hasičskou zbrojnicí. Jsou zde 4 nové informační tabule, které nás
informují o proměnách obce, významných občanech naší obce, jalovcové strání a o událostech ve staré národní škole.
Je to kus naší historie a je dobré si ji připomínat.
Na závěr chci poděkovat všem, kteří pomáhají s údrţbou chodníků, zeleně a všeho veřejného prostranství. Děkuji
všem našim organizacím, které chystají kulturní a sportovní akce pro občany.
Bc. Alena Nováková, starostka obce
[Seneca Lucius Annaeus]
Všem lidem prospívá dopřát čas od času duši uvolnění. Odpočinek obnovuje totiž životní sílu a veselá nálada
prázdnin rozežene každý smutek.

Připravované záměry obce
KANALIZACE – letošní rok se rozšíří směrem na Nedašovu Lhotu, rozpočet cca 10 mil. Kč
BEZDRÁTOVÝ ROZHLAS V OBCI NEDAŠOV - společný projekt obcí Nedašov, Nedašova Lhota a
Návojná - rozpočet celkem 4 163 590, pro obec Nedašov 1 708 763 je získáno 90% dotace.
REVITALIZACE STŘEDU OBCE - podána ţádost o dotaci na ROP Střední Morava, rozpočet cca 6,5 mil.Kč
OPRAVA STŘECHY PROVOZNÍ BUDOVY NA VÝLETIŠTI - podána ţádost o dotaci přes MAS Ploština,
rozpočet cca 350 tisíc.
OPRAVA BUDOVY č.p. 124 - zpracovává se projekt a bude se vyřizovat stavební povolení
REKONSTRUKCE BUDOVY č.p. 314 - zpracovává se projekt a bude se vyřizovat stavební povolení.
Rozpočet cca 10 mil.
VENKOVNÍ SPORTOVIŠTĚ A PŘÍRODNÍ UČEBNA / za školou . Zpracovává se projekt a bude se
vyřizovat stavební povolení. Rozpočet cca 5 mil.
CESTA KE KOSTELU - zpracovává se projekt a bude se vyřizovat stavební povolení. Rozpočet cca 4 mil.
SESUV NAD RD 340 - zpracovává se projekt a provádějí se vrty. Rozpočet cca 1 mil.
POSÍLENÍ VODOVODU ZE ZDROJE V PUKLINÁCH - ve fázi zpracování projektu pro územní řízení.
Rozpočet cca 3 mil.
V roce 2012 zahájil Pozemkový úřad částečnou pozemkovou úpravu v obci.
V roce 2013 začíná příprava digitalizace katastru obce Nedašov

TJ NEDAŠOV
Zimní příprava našich fotbalistů probíhala tradičně v tělocvičně a na umělkách v Brumově nebo Štítné nad
Vláří. Druţstva dorostu a muţů absolvovala přípravné soustředění - muţi v Trenčianských Stankovcích, kde
má zázemí prvoligový AS Trenčín a dorost v nedaleké Sidonii. Jarní část mistrovských utkání začala
s ohledem na špatné povětrnostní podmínky o trochu později. Úvodní 2 kola byla odloţena na pozdější
termíny. Hrají za nás muţi, dorost, starší ţáci a mladší ţáci. Muţi hrají v I.A. třídě skupinu A. Umístění po
17. kole - 7. místo v tabulce. Dorost hraje krajský přebor. Umístění po 17. kole – 9. místo v tabulce.

Informace z oddělení matriky a evidence obyvatel
Počet obyvatel
K 01.01.2013 bylo v naší obci přihlášeno k trvalému pobytu 1375 obyvatel, coţ je o 7 méně neţ před rokem.
Z celkového počtu 1375 občanů je 710 muţů a 665 ţen. Na úbytku obyvatel se projevuje odstěhování lidí do
jiných obcí a malý přírůstek přistěhovaných. Do obce Nedašov se v roce 2012 přihlásilo 12 občanů, naproti
tomu se 17 občanů z obce odhlásilo.
Průměrný věk muţů naší obce je 38 let a ţen 37 let.

Narození
V roce 2012 se občankám naší obce narodilo 12 dětí, z toho je 5 chlapců a 7 děvčat.
6 dětí se narodilo v porodnici ve Zlíně, 4 děti se narodily ve Vsetíně, l dítě v Táboře
a 1 dítě v Brně.

Úmrtí
V roce 2012 nás opustilo 14 občanů, z toho 7 ţen a 7 muţů. V obci Nedašov - tzn. doma zemřelo 6 občanů,
3 občané zemřeli v Naději Nedašov, ostatní zemřeli v nemocnicích,
z toho 4 ve Zlíně a 1 v Uherském Hradišti.
V roce 2011 zemřelo o 7 občanů víc neţ roce 2012, kdy zemřelo 21 občanů, z toho 10 muţů a 11 ţen.

Naši nejstarší občané
Anna Kolínková, Nedašov č. 73
- 93 let
František Novák, Nedašov č. 42
- 90 let
V letošním roku se doţívají : 3 občanky – 88 let, 2 občanky – 87 let,
2 občanky a 1 občan – 86 let, 1 občanka a 1 občan – 85 let.

Nejčastěji užívaná příjmení
1.
2.
3.
4.

Fojtík – Fojtíková uţívá 185 občanů (91 muţů, 94 ţen)
Novák – Nováková uţívá 185 občanů (109 muţů, 76 ţen)
Holba – Holbová uţívá 136 občanů ( 76 muţů, 60 ţen)
Kolínek – Kolínková uţívá 114 občanů (55 muţů, 59 ţen)

Nejčastěji užívaná jména
pořadí
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

nejčastěji uţívaná jména
muţská
Josef
František
Petr
Pavel
Jiří
Jaroslav
Martin
Ladislav
Karel, Vojtěch, Tomáš
Lukáš

počet
muţů
84
62
40
34
33
24
23
20
19
20

nejčastěji uţívaná jména
ţenská
Marie
Anna
Aneţka
Ludmila
Jana
Veronika
Eva
Františka
Lenka, Michaela, Petra
Markéta, Marcela

počet ţen
71
47
35
28
26
18
16
11
13
12

Sňatky
V roce 2012 uzavřelo sňatek 22 občanů z Nedašova. Z toho 7 sňatků bylo uzavřeno mimo matriční obvod
obce Nedašov.
Do matriční knihy manţelství bylo v roce 2012 provedeno 24 zápisů o uzavření manţelství, před Farním
úřadem v Nedašově bylo uzavřeno 23 manţelství a jeden sňatek byl uzavřen v obřadní místnosti Obecního
úřadu Nedašov.
Byl to od r. 1991 největší počet uzavřených sňatků.
Zpracovala: Ivana Cíchová, matrikářka

Činnost Senior klubu v Nedašově, aneb, jak se dá žít aktivně
Jak uţ z názvu patrno,jedná se o lidi,kteří jsou v důchodovém věku,ale samozřejmě i o jejich příznivce,kteří
se rádi baví,nesedí jen doma u televize a nečekají aţ si pro ně přijde ta „zubatá“. Naše činnost je zaměřena
na veškeré volnočasové aktivity. Kdyţ se ohlédneme zpět,od posledního vydání „Nedašovského
zpravodaje“,tak uplynul asi rok a těch našich akcí bylo opravdu poţehnaně. Hned na začátku připomenu,ţe
jsme oslavili 5. výročí zaloţení klubu a pozvali na tuto oslavu také naše druţební přátele z Tuchyně a kolegy
z Klubu důchodců z Valašských Klobouk. V roce 2012 jsme uspořádali „Ples seniorů „. Pravidelně
pořádáme fašankový průvod obcí zakončený „pochováváním basy“ a maškarní zábavou .Na této akci je vţdy
velká účast,ale také hodně hezkých masek. Pravidelně máme jednou měsíčně naše besedy,kde
poblahopřejeme a obdarujeme malým dárkem členy,kteří v tom daném měsíci slaví narozeniny.Společně
slavíme den matek a letos oslavíme v červnu také den otců.V říjnu slavíme den seniorů.Na těchto akcích
vystupuje s programem náš krouţek Seňořanka.

Jinak pořádáme zájezdy do termálních lázní na Slovensko a do Maďarska,do solných jeskyní v
Luhačovicích,zájezdy na jaře a na podzim na nákupy do Polska,dále na „Svatohubertskou pouť „na Svatý
Hostýn. Na všechny tyto zájezdy jezdí s námi i naši spoluobčané, kteří v klubu nejsou a já jim touto cestou
děkuji, ţe nám doplňují autobus a rádi s námi jezdí. Chodíme na výšlapy do přírody, smaţení vaječiny
v přírodě, pořádáme a zúčastňujeme se různých sportovních akcí, ať uţ jsou to „mezinárodní sportovní hry
na Slovensku, turnaje v petangue a bowlingu. Dále pořádáme přednášky na téma o zdraví, nebo bezpečnost
seniorů, jak se bránit podvodníkům a jejich nekalým praktikám,zúčastňujeme se různých důleţitých
seminářů.Také jsme byli na exkurzi na PČR ve Valašských Kloboukách. Pravidelně kaţdý rok máme
„Mikulášskou nadílku i s čertem a Svatým Mikulášem, kde si vzájemně připravujeme pro sebe překvapení
v pytlíku. Jiţ druhým rokem jsme uspořádali „Jarmark s rozsvěcováním vánočního stromu“. Tuto akci jsme
uspořádali ve spolupráci s krúţkem Závršan. Naši členové rádi vypomáhají pak při pořádání doţínek. Kaţdý
rok jsme zváni do Tuchyně na „Anenské hody“ a my zveme naše přátele na oplátku na „Doţínky“. Abychom
podpořili kulturu v obci, zúčastňujeme se akcí, které pořádá obec Nedašov a rádi pomůţeme,kdyţ je potřeba
upéct na různé akce koláčky,frgály,nebo trubičky, ale také domácí chleba. Rádi zveme na naše akce také děti
z MŠ z Návojné, Nedašové Lhoty a Nedašova.
Letos v lednu jsme absolvovali kurz „základy práce na PC“, za coţ patří velký dík lektorce Katce
Muţíkové, byla skvělá . Zároveň děkujeme panu řediteli Mgr. Milanu Muţíkovi za poskytnutí školní
počítačové učebny . Rádi bychom pokračovali v kurzu pokročilých, protoţe dnešní doba je hodně o této
komunikaci a my nechceme zůstat pozadu za mladými,chceme se stále vzdělávat.
Nebráníme se jakékoliv spolupráci s jinými sloţkami a organizacemi. Děkuji touto cestou paní starostce a
obecnímu zastupitelstvu, ţe se můţeme scházet v prostorách Obecního domu ,kde všichni tak rádi chodíme,
abychom se pobavili, zazpívali a připravovali si tak příjemné chvíle našeho ţivota v dnešní, tolik uspěchané
době. Kdo chce přijít mezi nás a neví jak na to, tak kaţdé první úterý v měsíci od 15:00 hod.můţe mezi nás
zavítat a tam se vše potřebné dozví.
Lída Dubčáková, předsedkyně Senior klubu

SDH Nedašov bude pořádat v sobotu

Harmonogram svozu - plasty v roce 2013
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18.5.2013 sběr ţelezného odpadu. Začínat budeme
v 8,00 hod. v pasecké části Nedašova. Ţádáme
občany, aby nepotřebné staré ţelezo nachystali
před své rodinné domy.
Dne 1.9.2013 bude na hřišti v Nedašově hasičská
soutěţ. Zveme všechny, občerstvení bude zajištěno.

Harmonogram svozu směsného komunálního
odpadu v roce
2013
/pátek

leden

únor

březen

Sběr nebezpečného odpadu
26. června 2013 proběhne sběr nebezpečného
odpadu (pneumatiky, oleje, barvy, ředidla, atd.),
zpětného odběru (televize, ledničky, monitory,
zářivky, výbojky, ledničky, pračky, sporáky,
mikrovlnné trouby, vrtačky, vysavače, ţehličky,
atd.) a budou přistaveny kontejnery na
velkoobjemový odpad z domácností (koberce,
nábytek, atd.)
Tento sběr bude u hasičské zbrojnice v Nedašově
v době od 8,00 do 17,00 hodin.
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Zprávy ze základní a mateřské školy

Ve školním roce 2012/2013 navštěvuje školu 279 ţáků, z toho 128 z Nedašova, 57 z Návojné, 83 z Nedašovy
Lhoty, 8 ţáků dojíţdějí z Brumova, 3 ţáci mají jiné bydliště. Do mateřské školy dochází 28 dětí. Oproti loňskému
roku se v základní škole sníţil počet o 11 ţáků.
Od září 2012 je po rozsáhlé rekonstrukci přestěhována do budovy ZŠ i mateřská škola. Ukázalo se, ţe toto
přemístění přineslo hned několik pozitiv – výhodnější ekonomický provoz, lepší dostupnost pro děti i rodiče, ale
také těsnější propojení předškolního a základního výchovně vzdělávacího procesu. Dobudovává se zahrada a
zázemí v okolí MŠ a školního parku. Připravujeme z dotačních prostředků vybudování malého školního arboreta.
Naše škola poskytuje ţákům především vzdělání, ale také jim nabízí vyţití v různých zájmových krouţcích
a vede ţáky ke zdravému ţivotnímu stylu. Na škole pracují tyto zájmové krouţky: Dyslektický krouţek, Veselá
flétnička, 6 sportovních krouţků , Mladý zdravotník, krouţek Tvořeníčko, Movida, Výtvarný, Keramika, Šikovné
ruce, Volejbal, Pěvecký sbor, Divadelní , Rybářský, krouţek Odpočíváme s pohádkou, anglický krouţek AJ –Time
to talk. Mimo to učitelé pro ţáky zajišťují a organizují řadu soutěţí školního charakteru (sportovní školní liga ve
florbalu, košíkové, odbíjené, vybíjené, recitace mladších i starších ţáků, pěvecké, výtvarné, dopravní, atd.)
Jsme zapojeni jiţ několik let ve sportovní soutěţi „ Valašská liga “, matematické soutěţi „Pythagoriáda“
„Klokan“, „Sudoku“ a matematické olympiádě. Zúčastňujeme se okresních olympiád: z českého jazyka,
matematiky, přírodopisu, dějepisu ( soutěţ Bible a my). Opět se zúčastníme zdravotnické soutěţe Helfík a Mladý
zdravotník. Do konce školního roku se ještě uskuteční branné cvičení a ţáci 9.ročníku připraví pro své mladší
spoluţáky sportovní Den dětí. K udrţování zvyků a tradic pořádáme výstavy prací ţáků v prostorách školy
s vánoční a velikonoční tematikou. Také vánoční malování- vánoční radování a vánoční jarmark spojený
s vystoupením našich dětí a ţáků se stalo hezkou tradicí. Organizujeme také projektové dny: Den stromů a Den
Země, zaměřené na ekologickou výchovu. Ţáci se účastní přednášek k prevenci sociálně-patologických jevů a
besed s Policií ČR. Pokračuje projekt čtenářské soutěţe rádia Valaška „Čtů Valaši, čtú“.
Jiţ dva roky běţí projekt v rámci výzvy EU-peníze školám. Cílem projektu je prostřednictvím nových
metod a nástrojů docílit zlepšení stavu počátečního vzdělávání v základní škole. Zkvalitnění výuky je dosaţeno za
pouţívání audiovizuální techniky - počítačů, projektorů, interaktivní tabule a učebních materiálů ve výuce.

Ke konci roku opustí školu 32 deváťáků. Začíná se opět projevovat zájem o technické učební obory z důvodu
lepšího uplatnění v praxi, to je potěšující z hlediska sniţování nezaměstnanosti mladé generace.
Mateřskou školu navštěvuje k dnešnímu dni 28 dětí. Učitelky úzce spolupracují i s rodiči dětí. Děti
navštívily maňáskové divadlo, divadelní představení v Brumově a spoustu dalších zajímavých akcí. Připravily
krátké kulturní pásmo k Vánocům, k Svátku matek. Připravují také vystoupení k "Vesnici roku" Proběhlo
malování kraslic, pečení perníčků, keramický den, Den Země. V měsíci červnu podniknou společně s rodiči výlet
do Dinoparku ve Vyškově. Děti čeká ještě závěrečný táborák s rozloučením s předškoláky. I letos pokračují hrací
odpoledne pro děti, které nejsou zapsány v mateřské škole. Mají moţnost si i s rodiči přijít „pohrát“. Tato hrací
odpoledne se stala velmi oblíbenými.
Závěrem chci poděkovat Obci Nedašov za nemalé investice do školství v našem regionu také podporu
vzdělávání našich dětí a ţáků a samozřejmě také děkuji všem pedagogickým pracovníkům, také panu faráři Jiřímu
a ostatním pracovníkům školy za jejich nelehkou práci při stále obtíţnějším vzdělávání naší mladé generace.

Mgr. Milan Mužík, ředitel školy

Poděkování Zastupitelstvu Zlínského kraje za schválení
podpory formou dotace ve výši 113 000,- Kč z rozpočtu Zlínského kraje na ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU
ÚZEMNÍHO PLÁNU NEDAŠOV.

Poděkování Zastupitelstvu Zlínského kraje za schválení
účelové investiční dotace ve výši 998 000,- Kč z rozpočtu Zlínského kraje na realizaci projektu
SILNICE III/50736:NEDAŠOV, PRŮTAH -KANALIZACE SPLAŠKOVÁ, který je spolufinancován
Ministerstvem zemědělství ČR.

Přehled kulturních akcí, pořádaných členy OZ Nedašov pro r. 2013
5. 1. 2013 pořádali Zastupitelé Nedašova Dětský karneval s Míšou Růţičkovou, pod heslem „Jak pejsek a
kočička vařili dort.“Děti vaření bavilo, bavila je i oblíbená Míša Růţičková. Děkujeme všem sponzorům, kteří
nám pomohli s tombolou a děkuji i všem rodičům za účast a přípravu dětí – masky byly opět nádherné.
5. a 6. 4. 2013 proběhla charitativní akce – 4., tentokrát jarní bazárek. Hodně maminek přineslo zboţí, a to
se prodávalo. Zúčastnily se i maminky ze širokého okolí. Děkuji touto cestou všem, kteří se bazárku zúčastnili.
Děkuji i všem maminkám, které neprodané zboţí přenechaly pro charitu.
Uţ teď se těším na účast na podzimním, opět dvoudenním bazárku, který proběhne v průběhu 10/2013.
Předpokládám zvýšený zájem o tuto akci, pomoc nám přislíbily maminky z Nedašova – uţ teď děkuji.
Dne 21. 4. 2013 pro naše děti zahrálo divadlo NAHOĎ z Lidečka pohádku Vyměněná princezna. I přes
velmi hezkou, slunečnou neděli přišlo hodně dětských i dospělých diváků.
Pohádka se líbila, děkuji hercům za vystoupení a divákům za účast a zájem o kulturní akce.
A co pro vás připravujeme pro r. 2013 dál:
18. 5. 2013
19. 5. 2013

Senátorský chodníček – opět s bohatým programem
Den matek: začátek ve 14.00hod
Program: 1. vystoupení dětí MŠ Nedašov
2. divadelní představení ţáků ZŠ Nedašov
3. vystoupení Komorního hud.divadla Brno – Hašlerky
Zveme tímto všechny maminky, babičky, ale i jejich blízké. Přijďte oslavit svátek matek, přijďte se pobavit.
8/2013
Doţínky – 65 výročí krouţku Závršan
8 – 9/2013
Sportovní odpoledne pro děti i rodiče
9-10/2013
Divadelní představení
10/2013
Podzimní dětský bazárek
12/2013
Turnaj ve stolním tenise
2. ročník soutěţe Člověče nezlob se, pro všechny věkové kategorie
Vánoční koncert
V letošním roce opět zkusíme soutěţit o Obec roku. Soutěţ proběhne v období 5-6/2013.
Drţte prosím Nedašovu palce.
Dovolte mi, abych touto cestou poděkovala všem, kteří nám při pořádání akcí pomáhají. Děkuji našim
rodinným příslušníkům, organizacím obce Nedašov, děkuji i ZŠ Nedašov za spolupráci.
Děkuji i vám občanům za účast na akcích pořádaných členy OZ Nedašov.
Vaculíková Anežka, předsedkyně kulturního výboru OZ Nedašov

Soubor Závršan
V letošním roce oslaví valašský souboru Závršan Nedašov 65. výročí svého zaloţení. Uţ od svého vzniku
v roce 1948 se zaměřoval na zachování zvyků a prací ze ţivota Závrší, hlavně na zpracování vlny, lnu nebo
konopí a také na ukázku výroby světidel – lůčí.
V průběhu svého trvání vystupoval soubor Závršan na folklórních slavnostech ve Stráţnici, v Roţnově pod
Radhoštěm, ve Vrbně pod Pradědem, v Katovicích u Strakonic, v Senátu ČR, v televizi NOE v pořadu „U
nás“ a také jsme oplatili návštěvu a účast na doţínkách folklórnímu souboru De Vouve v Belgii.
Letošním roce, 29. června, v Roţnově p. Radhoštěm v rámci „Zvonečkového jarmeku“, předvedeme pásmo
„Rok na dědině“ a 18. srpna společně oslavíme výročí zaloţení Závršanu našimi Doţínkami.
Chtěl bych poděkovat všem členům souboru za jejich aktivní činnost.
Vladimír Káňa – vedoucí souboru Závršan.

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 webových
stránkách www.nedasov.cz. Kontakty : tel.: 577335323- matrika, 577335313- starostka obce.

