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Slovo starostky
Pomalu končí rok 2020 a jak jej
zhodnotit? Není to jednoduché.
Setkali jsme se s problémem, který
si ještě před rokem nikdo neuměl
představit. Na jaře se začal u nás šířit
virus - covid 19, kvůli kterému hodně
lidí onemocnělo, bohužel i zemřelo.
A ne jenom u nás, ale i celosvětově.
Vypnutím ekonomiky a zrušením
výuky, se podařilo virus dostat pod
kontrolu. V létě se začal život vracet
do starých kolejí, bohužel od září
znovu začal virus řádit a potýkáme
se s tím doteď. Musí se dodržovat
opatření, která mají vliv na možnost shromažďování a pořádání
různých akcí. Zrušila se divadelní
přestavení, turnaj ve stolním tenisu
i vánoční koncert. Věřme, že příští
rok už budeme slavit vánoce zase
všichni společně a vánoční koncert
si užijeme, dechová hudba Vlčnovjanka je zamluvena.
Očekáváme radostný čas, plný
lásky, harmonie, radosti a pohody.
Letošní rok je umocněný tím, že Vánoce budeme slavit jenom společně
s rodinou. V posledních letech se sváteční atmosféra vytrácela kvůli shonu kolem nákupů, úklidu..., a vytrácela se pozitivní energie. Pandemie

nás zbrzdila. Možná jsme to všichni
potřebovali. Zastavit se, zklidnit se
a hledat pozitivní energii v sobě
a vzájemnou oporu a porozumění ve
vlastní rodině. Pokud si sami tu energii nenajdeme, pokud neuslyšíme
v sobě zvonky rolniček a přestaneme věřit v zázraky, které se dějí stále
a stále, tak jsme ztratili sami sebe.
Proto je důležité se najít. Najít náš životní cíl – smysl a žít svůj život.

Milujme se tou nádhernou, božskou láskou, buďme vděční za to, co
máme a užívejme si to.
Přeji vám radostné vánoční svátky, plné lásky a zázraků, pohody
a klidu.
Zároveň vám přeji, aby rok 2021
byl pro vás rokem splněných přání
přesně podle vašich představ.
Bc. Alena Nováková,
starostka
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Plánované investice v roce 2020
Podařilo se nám získat dotaci
z OPŽP na ZATEPLENÍ KULTURNÍHO
DOMU. Připravujeme výběrové řízení, stavební povolení a doložení
všech dokladů, aby byla podepsána
smlouva s fondem. Práce by se měly
zahájit na jaro roku 2021 a snad se
podaří ukončit rekonstrukci do listopadu 2021. Po tuto dobu nebude
možné si pronajat kulturní dům na
žádnou akci. Rekonstrukce je potřeba nejenom z ekonomického
důvodu ušetření energií, ale musí
se opravit střecha, mění se vzduchotechnika, zapojí se nové plynové
kotle, koncová světla budou vyměněna na úspornější, budou se měnit
dveře za nové protipožární atd. Prací
je v projektu hodně. Kolik bude celá
akce stát a kolik dostaneme dotací

se upřesní až podle konečné ceny
projektu, na základě výběrového řízení. Zatím máme přislíbeno cca 8
miliónů.
Získali jsme dotaci ze SZIF na SESUV NEDAŠOV nad Juříkovou. Je to
na opravu lesní cesty a posunutí do
svahu, aby se nezatěžoval kraj silnice a břeh dále neujížděl. Podepsání
dotace je podmíněno stavebním povolením, které teď řešíme a snad nás
zase stavební úřad nezbrzdí a vydá
nám povolení včas. Bez toho nárok
na dotaci zaniká.
Chceme podat žádost o dotaci na
skateparkové hřiště, pokud nebude
vyžadovat tato akce územní řízení.
Původně jsme chtěli workautové
hřiště, ale to bez územního řízení nešlo a do 20.12.2020, kdy se podává

žádost se to nestihne. Uvidíme, jak
to dopadne.
Pokud se majetkově dořeší pozemky na chodník v části Hrušovec,
tak se zbuduje chodník u nových rodinných domů.
V rozpočtu se počítá i s prodloužením veřejného osvětlení u novostaveb v části směr Jásenec.
Snad se většina plánovaných akcí
podaří zrealizovat. Neobjeví-li se neočekávané překážky, jako například
v letošním roce pandemie coronaviru a dostaneme do rozpočtu dostatek daní, aby bylo možné plánované
akce financovat.
Bc. Alena Nováková,
starostka obce Nedašov

Podařilo se v roce 2020
Dokončit tenisový kurt. Ještě se
musí zkolaudovat a na jaro už může
sloužit zájemcům. Mimo tenis se
zde dá hrát házená, basketbal, nohejbal, badminton atd. Areál bude
uzamčen. Objednávat se bude telefonicky, případně přes stránky
obce. Toto bude ještě upřesněno na
jaro.
Dokončil se chodník, který spojuje víceúčelové hřiště s tenisovým
kurtem.
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Na asfaltovém hřišti vedle školy
je nové oplocení – mantinely.
Opravil se chodník podél upraveného potoka v části Pocetky.
Dokončil se projekt Vrty HV1
a HV2 u školy. Je to náhradní a posilující zdroj vody, který bude využíván
pro školu a v případě sucha může zásobovat celou dolní část obce.
Vlivem dlouhotrvajících dešťů
na podzim se sesunul břeh u silnice, naproti RD 351. Pomocí rychlé

spolupráce s Lesy ČR správy toků se
podařilo břeh zpevnit a předejít hrozícímu spadení sloupu elektrického
vedení i případnému poškození silnice.
Kvůli pozdnímu vydání stavebního povolení se na akci doplnění
vodovodu a kanalizace v lokalitě
Hrabina – směr Jásenec začalo pracovat až v listopadu, tato akce bude
dokončena na jaro 2021. Záleží hodně na počasí.
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Informace z oddělení matriky a evidence obyvatel
Počet obyvatel
K 1.12.2020 žije v naší obci celkem 1356 občanů s trvalým pobytem. Z toho 711 mužů a 645 žen. Průměrný věk
mužů je 40 let a žen 42 let.
Cizinců je v naší obci celkem 15. Z toho 3 muži a 12 žen.
Naši nejstarší občané, kteří v roku 2021 oslaví
Ženy:
84 let – Marie Solařová
96 let – Anna Kolínková
84 let – Anna Naňáková
92 let – Anastazie Holbová
83 let – Anežka Holbová
90 let – Anežka Švachová
82 let – Františka Šánková
90 let – Žofie Juřicová
82 let – Anna Macháčová
89 let – Marie Marková
82 let – Helena Fojtíková
89 let – Emílie Zimková
82 let – Anna Miklasová
88 let – Marie Bůbelová
81 let – Antonie Vaculíková
87 let – Marie Šenkeříková
81 let – Libuše Holbová
86 let – Anna Kozubíková
81 let – Anděla Krahulcová
86 let – Marie Fojtíková
86 let – Anastázie Kozubíková 80 let – Marie Kolínková
86 let – Františka Matušincová 80 let – Anna Macháčová
80 let – Ludmila Fojtíková
85 let – Marta Tichá
80 let – Růžena Fojtíková
85 let – Anežka Nováková
80 let – Kristina Vlhová
85 let – Františka Pacíková
85 let – Anežka Kozubíková 80 let – Helena Nováková
84 let – Marie Nováková
Muži:
90 let – Jaroslav Zapletal
88 let – Josef Novák
87 let – Václav Hořák
87 let – Karel Kolínek
87 let – Vladimír Fojtík

85 let – Karel Macháč
85 let – Alois Fojtík
84 let – František Fojtík
84 let – Alois Tichý
84 let – Karel Ptáček

Vítáme nové občánky obce
Lukáš Fojtík
Natálie Fojtíková
Veronika Fojtíková
Eduard Horák
Miroslav Fusek
Michaela Zádrapová
Matyáš Novák
Kristýna Nováková
Miriam Nováková

Annabel Hajdúchová
Malvína Nováková
Marie Marková
Josef Zimek
Jan Fojtík
Matyáš Šánekk
Jiří Lysák
Jakub Macháň
ň

Rozloučili jsme se s našimi spoluobčany
Jaroslav Myšák zemřel 17.01.2020 ve věku 45 let,
Nedašov 4
František Miklas zemřel 27.01.2020 ve věku 60 let,
Nedašov 365
Josef Novák zemřel 08.02.2020 ve věku 89 let,
Nedašov 161
Vlasta Kotýnková zemřela 01.03.2020 ve věku 54 let,
rodačka z Nedašova 116
Václav Marek zemřel 06.03.2020 ve věku 64 let,
Nedašov 136
Vojtěška Švachová zemřela 11.03.2020 ve věku 70 let,
Nedašov 283
Josef Cícha zemřel 10.04.2020 ve věku 67 let,
Nedašov 129
Ing. Miloš Pykal, CSc. zemřel 24.05.2020 ve věku 79 let,
Nedašov 177
Františka Vietzeová zemřela 11.06.2020 ve věku 82 let,
Nedašov 161
Josef Vaněk zemřel 20.09.2020 ve věku 81 let,
rodák z Nedašova 177
Ludmila Procházková zemřela 24.09.2020 ve věku 76 let,
rodačka z Nedašova 191
Tomáš Hořák zemřel 12.10.2020 ve věku 26 let,
Nedašov 152
Josef Novák zemřel 10.10.2020 ve věku 66 let,
bývalý občan z Nedašova 57
Pavel Kolínek zemřel 03.11.2020 ve věku 56 let,
Nedašov 249
Josef Dubčák zemřel 06.11.2020 ve věku 72 let,
Nedašov 132
Jindřich Hořák zemřel 13.11.2020 ve věku 48 let,
Nedašov 120
Karel Fojtík zemřel 26.11.2020 ve věku 66 let,
Nedašov 320
Anna Vaňková zemřela 27.11.2020 ve věku 80 let,
Nedašov 245

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.

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.cz nebo je
můžete předat osobně v kanceláři matriky na obecním úřadě.
Zpracovala: Ivana Cíchová, oddělení matriky a evidence obyvatel
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Pomoc dětské hemato-onkologii Olomouc - Poděkování
Pátým rokem u nás na Valašsku
organizujeme pomoc pro dětskou
hemato-onkologii Olomouc a to tak,
že přijímáme objednávky na adventní
věnce, které vyrábí na této klinice personál, rodiny nemocných dětí, floristé
a dobrovolníci. Tuto akci zaštiťuje nadace Šance. Vybrané peníze slouží malým pacientům a jejich rodinám.
V loni jsme tuto akci trochu pozměnili a chtěli jsme pomoct ještě
více a proto jsme oslovili sponzory a věncování se uskutečnilo tady
na Valašsku. Letošní věncování díky
pandemii COVID-19 nemohlo proběhnout v podobě tvoření věnečků.
Tuto akci podpořili i letos sponzoři,
díky nim jsme nakoupili potřebné
věci na výrobu. Tyto nakoupené věci
nám zůstávají na tvoření do příštího
roku. Letos byla možnost podpořit
pouze finančně nebo materiálně
(plenky, hračky…). Jsme vděčni, že
i bez adventního věnečku se našlo
hodně lidí, kteří bez váhání ochotně
přispěli a jako předešlé roky poslali
své peníze do Olomouce. Vybrané
peněžní i materiální dary pojedeme
osobně předat do Olomouce jako
každý rok. Pro malé pacienty a jejich
rodiny je to velká pomoc v jejich náročném životním období.
Tímto bychom chtěli poděkovat
všem sponzorům a Vám, kteří jste
se i letos do této akce zapojili a tuto
akci podpořili. Letošní částka bude
zveřejněna po vybrání všech darů.
Vybraná částka v loňském roce činila
85.130 Kč.

Věříme, že příští rok bude situace
příznivá a my se sejdeme u tvoření
adventních věnců za pomoci dobrovolníků a budeme rádi za každého
nového zájemce o adventní věnec
na podporu dětské hemato-onkologie Olomouc.
Michaela Fojtíková,
Kristina Miklasová - Nedašov

Sponzoři: SPONZOŘI: NTS Prometal Machining, s.r.o., Květinářství
Chlupáčková, Stravování Trčka, Obchod U NÁS, Orsák autoopravna,
Ekofiltr spol.s.r.o. Divnice, Barvy-laky
Stanislav Růžička, Mudr. Michaela
Múdrá,Kamil Macek, Zlínprofi s.r.o.
Uherský Brod, Michaela Vaňková kadeřnictví

Poděkování
paní Elišce Vermanderové
OBEC NEDAŠOV ZAJISTILA UŠITÍ 4 KS VALAŠSKÝCH KROJŮ. KROJE NÁM UŠILA
PANÍ ELIŠKA VERMANDEROVÁ, RODAČKA Z NÁVOJNÉ.
PANÍ ELIŠCE TÍMTO DĚKUJEME ZA SKVĚLE ODVEDENOU PRÁCI.
JEDNÁ SE O TŘI KROJE VE STANDARTNÍ VELIKOSTI A JEDEN KROJ DĚTSKÝ. OBEC
NEDAŠOV NABÍZÍ MOŽNOST ZAPŮJČENÍ TĚCHTO KRÁSNÝCH KROJŮ.
6
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Z naší školičky
Ve školním roce 2020/2021 navštěvuje školu 275 žáků, z toho 144 z
Nedašova, 68 z Návojné, 60 z Nedašovy Lhoty, 3 žáků dojíždí z Brumova.
Oproti loňskému roku se v základní
škole zvýšil počet o 11 žáků.
V září jsme do školy nastoupili s
nadějí, že celý školní rok proběhne
klasickým způsobem výuky, způsobem na který jsme léta zvyklí. Žáci se
mohli těšit nejen na výuku, ale také
na další různé aktivity, které obohacují výchovně-vzdělávací proces.
Všichni pedagogičtí pracovníci se
snažili dohnat a upevnit učivo, které
bylo probíráno na jaře distanční způsobem. To vše za zvýšených hygienických podmínek daných nařízeními
MŠMT a Krajské hygienické stanice.
Ne všem jsou tato nařízení příjemná,
ale dodržovat je nutné.
Bohužel zhoršení epidemiologické situace v naší zemi znovu zasáhla
i do školství. Na základě usnesení vlády ČR ze dne 12.října 2020 č.1002 o
přijetí opatření vláda omezila s účinností ode dne 14.října 2020 provoz
základních škol. Znovu jsme se tak
vrátili k distančnímu způsobu výuky.
Na rozdíl od jarních měsíců je tato výuka nyní povinná. Výuka probíhá prostřednictvím aplikace skolaonline,
kde byly všem žákům zřízeny účty,
dále pak žáci se svými učiteli komunikují skrze aplikaci Skype, Google
Meet nebo MS Teams. Jsme si vědomi, že toto vše klade velké nároky na
všechny žáky, učitele, ale i rodiče. S
potěšením můžeme říct, že naprostá
většina žáků poctivě pracuje a učí se
i v tomto režimu. Velké poděkování
patří i rodičům, kteří své děti podporují a věnují jim svůj čas i energii. V
současné době je ve škole celý první
stupeň a deváté třídy. Ostatní žáci
druhého stupně se učí prezenčně ob
týden, ostatní vyučujeme online způsobem. V době kdy nebyli ve škole
žáci, škole prošla opravami podlah,
stropních podhledů, osvětlení a vybavení tříd apod. Proběhla rekonstrukce učebny biologie, do které se
měli zapojit i žáci 8. ročníku v rámci
7
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projektu „ 72 hodin“ . Měli se vrhnout
na dokončení rekonstrukce učebny
přírodopisu - opravit poškozenou nástěnnou malbu geologických období, vybrat vhodné nástěnné obrazy
a přesadit pokojové rostliny, které k
učebně neodmyslitelně patří.
Vzhledem k letošní pandemii a
tedy nepřítomnosti žáků ve škole,
se nakonec této dobrovolnické akce
chopili učitelé II. stupně a pustili se
do malování a úklidu a dílo dokončili.
Mateřská škola jede po celou
dobu nouzového stavu téměř bez
omezení.
Našim velkým přáním je, abychom se co nejdříve všichni vrátili k
prezenční výuce v plném rozsahu,
byli zdraví a žáci se mohli opět těšit
ze školních úspěchů.
Mgr. Milan Mužík,
ředitel školyy
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SDH Nedašov
Vážení spoluobčané, milí bratři
hasiči,
na konci roku 2020 bych se ještě
rád vrátil ke konci předchozího roku,
který pro naši jednotku znamenal
konec funkčního období starého výboru a volbu nových představitelů
pro následujících pět let. Do funkce
starosty sboru byl zvolen Jakub Vilímek a dosavadní starosta Václav Vaněk nově zastává funkci náměstka
starosty. Velitelem sboru zůstává nadále Josef Holba, i když místo něho
byl zvolený Stanislav Macek, který
ale kvůli právě probíhající pandemii
nemůže absolvovat potřebný kurz
se závěrečnou zkouškou. Na funkci
jednatele byl zvolen Vojtěch Šenkeřík a ve funkci hospodáře nadále zůstává Jaroslav Fojtík.

Ze sportovního hlediska týmu
mužů byl tento ročník velkou neznámou. Ještě před sezonou byl zrušený
letošní ročník ligy nočních soutěží
JLNS, které jsme se pravidelně účastnili. Po vynechání několika prvních
závodů byl odpískaný i letošní ročník SMHL, kterou jsme v minulosti
pořádali a ve které jsme v posledních letech navštívili sem tam nějaký
závod. Nakonec se na okolí podařilo
rozběhnout jedinou ligu a to ZLPS,
které jsme již tradičním účastníkem
a v rámci které pořádáme jedno
kolo. V ZLPS jsme se zúčastnili sedmi závodů z osmi a získali jsme 36
bodů, které ve finální tabulce znamenaly 9. příčku z 28 účastníků ligy.
Na naší soutěži, která proběhla první
neděli v září 6. 9. 2020 se představilo

65 družstev v kategoriích muži, ženy,
muži nad 35 let, dorostenci a dorostenky. Náš tým s časem 16,20 skončil
mezi muži na 11. místě, v hodnocení
veteránů s časem 16,32 soutěž vyhrál.
Co se ale i přes pandemii povedlo
je to, že se nám podařilo ve spolupráci se ZŠ Nedašov spustit kroužek
mladých hasičů. Velké poděkování
patří především vedoucím mládeže
Václavu Vaňkovi, Stanislavu Mackovi, Václavu Fojtíkovi a taky všem
rodičům, kteří se aktivně podílejí
na rozvoji a růstu tohoto kroužku.
V době, kdy se Mladý hasič spustil,
jsme ani nedoufali v tak obrovský
zájem dětí. Ze začátku se tohoto zájmového kroužku účastnilo 9 členů,
kteří se ale ke konci sezóny dokázali
9
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rozrůst až k členské základně 21 dětí,
které kroužek dá se říci pohltil a které se těší na příští měsíce. V současné době kvůli vládním nařízením se
jen čeká na to, až se uvolní opatření,
aby bylo možné zahájit alespoň trénink na příští sezónu v rámci suché
přípravy v tělocvičně. Celkově se
v prvním ročníku podařilo týmům
mladších a starších žáků zúčastnit 4
závodů, kdy např. v Bylnici dokázali
obsadit 7. a 9. místo. Koncem září
jsme zkusili uspořádat i první ročník
dětské soutěže, která se dle našeho
mínění podařila. Celkově se soutěže
zúčastnilo 28 týmů ve dvou kategoriích – mladší a starší žáci. Naši členové měli možnost ukázat naživo svým
příbuzným, co se za těch pár týdnů
dokázali naučit a ve velké konkurenci se neztratili. Družstvo A mladších žáků dokázali obsadit 11. místo
s časem 26,40, B družstvo obsadilo
10. příčku s časem 26,03. V kategorii
starších žáku vybojovali závodníci
11. pozici za čas 22,04.
V dalším odstavci bych se chtěl
vrátit k požáru, který propukl 26. 7.
2020 v lokalitě Pocetky. Požár propukl v hospodářském stavení, ve
kterém byla uložena zemědělská
technika a balíky sena pro zkrmení.
Celkově se toho požáru zúčastnilo
6 jednotek hasičů, celková finanční
škoda dosáhla bezmála čtvrt milio-
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nu korun, újmu citovou majitelů finančně vyjádřit nelze. Po dokončení
hlavních hasebních prací nad ránem
byla naše jednotka určena dohledem nad spáleništěm. Za pomoci
dvou čerpadel Heron a dopravního vedení jsme prováděli prolévání
spáleniště, aby nedošlo k opětovnému vznícení. Jmenovitě se zásahu
jak v noci, tak i poté přes den zúčastnili tito členové zásahové jednoty
– Josef Cícha, Jaroslav Fojtík, Václav
Fojtík, Josef Holba, Marek Holba,
Michal Holba, Jan Lorinc, Stanislav
Macek, Dominik Novák, Vojtěch Šenkeřík, Petr Šerý, Petr Šuráň, Jakub
Tomeček, Jakub Vilímek. Celkem došlo k nasazení 14 členů z 18ti členné
zásahové jednotky, většina z nich se
účastnila zásahu opakovaně (tzn. že

po odpočinku dokázali jít znovu vypomoct, vystřídat). Víc událostí jsme
letos naštěstí nezaznamenali.
Závěrem bych chtěl poděkovat
ještě jednou obci Nedašov za celkovou podporu, TJ Nedašov za propůjčení hřiště a zázemí na obě letošní
sportovní události, sponzorům, kteří
podpořili letošní soutěže, trenérům
a rodičům našich žáků a v neposlední řadě i ostatním členům SDH, kteří
se nějakou měrou zapojili do chodu
jednotky. Jim i všem ostatním spoluobčanům přeji šťastné a veselé prožití svátků vánočních a do nového
roku hlavně hodně zdraví, štěstí, životní pohody a aby se jim vyhýbaly
živelné pohromy.
Jakub Vilímek
starosta SDH Nedašov

www.nedasov.cz
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Závršan
Milí čtenáři,
na konci každého roku se snažíme ohlédnout za tím, co se nám podařilo nebo nepodařilo udělat, co by mohlo být lepší, nebo čeho se v budoucnu vyvarovat a podobně.
Také my ze Závršanu jsme chtěli, tak jako každý rok, společně s vámi slavit již tradiční dožínky, měli jsme
v plánu se zúčastnit jarmeků na Hovězí, v Brumově i ve Valašských Kloboukách, a také společně prožít „Živý Betlém“. Vzhledem k epidemické situaci nebylo možné veřejné společné akce organizovat. Ale nebuďme smutní,
zpívat můžeme společně doma v každé rodině.
Přeji vám za všechny členy souboru Závršan Nedašov klidné prožití zbytku adventní doby, radostné Vánoce
a v novém roce hlavně Boží požehnání a zdraví.
„Narodil se Kristus Pán…“ si společně letos zazpíváme doma u Betlémku pod stromečkem.
Vladimír Káňa

Činnost Senior klubu Nedašov
Náš klub je zaměřený na volnočasové aktivity a setkávání se na
svých besedách. Letošní rok jsme si
toho moc neužili a to bohužel kvůli koronaviru. Od dubna do června
jsme museli zrušit všechny akce
a besedy. První naše společné setkání bylo u Dubčáků při oblíbené akci
„Smažení vaječiny“. Moc jsme si to
po delší odmlce užili a přitom si zazpívali a zahráli naši oblíbenou hru

pétangue. Vaječina byla jako vždy
výborná  . Od července pokračovaly naše besedy do září, na kterých
jsme se zpožděním popřáli našim jubilantům a oslavili Den matek a Den
otců. Bohužel plánované zájezdy
jsme nakonec museli všechny zrušit.
Další kulturní akce, kterých jsme se
pravidelně zúčastňovali zrovna tak.
V srpnu se dvě členky klubu zúčastnily semináře ve Zlíně a tým mužů

turnaje v pétanque v Luhačovicích
, obojí pořádané Zlínským krajem
pro sociální oblast. Zúčastnili jsme
se konference „Aktivní senioři zlínského kraje“ ve Zlíně.
Letos oslavily dvě naše členky
kulaté výročí a to 70 let Anna Fojtíková a 60 let Ludmila Chamajová ,
tak jim ještě jednou přejeme hodně zdraví,štěstí a Boží požehnání
do dalších let. Bohužel pro nás při11
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cházejí v životě i ty smutnější chvíle
a tak jsme se s bolestí rozloučili s členem klubu Josefem Dubčákem, který nám všem bude chybět a budeme
na něj v dobrém vzpomínat.
Blíží se konec roku a není naděje,
že bychom se ještě do konce roku
mohli setkat na besedě, tak jsme
našim členům a jubilantům rozvezli
dárky k narozeninám a ke Dni seniorů. Doufáme, že snad koronavir za
nějakou dobu pomine a budeme se
moci opět setkávat a pořádat naše
oblíbené akce a zájezdy. Poslední
naše aktivita v letošním roce bude
předání mikulášských balíčků dětem
v MŠ v Nedašově, se kterou spolu-
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pracujeme. Dětičky nám chodí na
naše besedy vystupovat a my pro ně
pořádáme „Pohádkový den“,což nám
letos bohužel koronavir nedovolil.
Prožíváme adventní dobu, připravujeme se na vánoce a tak bych Vám
všem chtěla popřát šťastné a radost-

né prožití vánočních svátků v kruhu
svých blízkých a do roku 2021 hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a Božího požehnání.
Ludmila Dubčáková,
předsedkyně Senior klubu

www.nedasov.cz
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TJ Nedašov
Druhá polovina letošního roku
nám utekla opět jako voda, a tak je
tady prostor na tradiční zhodnocení
činnosti našeho klubu. Vynucenou
jarní přestávku jsme ukončili v polo-

vině června Turnajem rodů. I když nás
počasí nenechalo odehrát kompletní
program, z prvenství se pro letošek
radovalo mužstvo „Zbytku světa“.
O dva týdny později jsme přichystali

Dětský den, který se nesl v duchu pohádky Asterix a Obelix. Velká návštěva dětí a rodičů nás velmi mile potěšila a odvděčila za naši práci. Jako již
každoročně se uskutečnil Memoriál
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Josefa Švacha a po dvou letech také
Memoriál Aloise Fojtíka. Ještě před
začátkem podzimní mistrovské části se nám povedlo obléci do nového
žluto-modrého kabátu naše kabiny.
Myslím, že výsledek se zcela vydařil.
Áčko se po dlouhé pauze dostávalo do tempa přípravnými zápasy,
postupně s Valašskými Klobouky,
Kunovicemi a Stráním. Los 1. kola
Poháru nám přisoudil výjezd do Halenkova, kde jsme však po prohře
ostudně vypadli (1:2). Ještě před vypuknutím samotné sezóny se nám
podařilo posílit tým o místního rodáka Zdeňka Šenkeříka a Filipa Nováka,
který však v průběhu září zamířil do
třetiligových Velvar. V polovině srpna jsme vstoupili do nového ročníku
Krajského přeboru nepovedeným
domácím zápasem s Luhačovicemi
(1:4), abychom v zápětí prolomili
prokletí venkovních utkání v Boršicích (2:1). V dvojzápase s Morkovicemi (1:2) a Holešovem (1:4) jsme
očividně zaostávali a nezískali ani
bod. Nedašov se momentálně krčil
u dna tabulky a nevypadalo to vůbec dobře. Jenže mužstvo jako by
vycítilo, že jde do tuhého, semklo
se a začalo hrát srdíčkem tak, jak ho
to vždy zdobilo. Podařilo se otočit
nepříznivý vývoj s Napajedly (3:2),
zvítězit v Nevšové (2:1 PK) a Velkých
Karlovicích (2:1). Taktéž jsme si připsali vítězné derby se Štítnou nad
Vláří (5:0) a odvezli cenný bod z Kva14
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sic (2:3 PK). Náš tým měl ze všech
mužstev v soutěži aktuálně nejlepší
formu, ale protiepidemická opatření
jí vydaly stopku...
Naše béčko zahájilo ročník opět
ve III. třídě skupině B. V úvodním
kole jsme museli skousnout těsnou
porážku v Rokytnici (1:2). Poté si
mužstvo připsalo první bod za penaltovou porážku s Rudimovem (0:1
PK). Na řadu přišly vysoké porážky
v Březůvkách (2:6) a Bohuslavicích
(1:4). Vítězství se béčko dočkalo nečekaně až v Šanově (3:1). Následně se musela odložit dvě domácí
utkání se Sehradicemi a rezervou
Štítné kvůli covidovým problémům
soupeře, respektive podmáčenému
terénu. Takže po dvoutýdenním klidu jsme prohráli s Petrůvkou (2:4)
a doma s vedoucí Dolní Lhotou (0:5).
Dorostenci byli i pro letošní rok
přihlášeni do Krajské soutěže skupiny A, kde navíc vstupovali pod
novým trenérským vedením. Kluci
zahajovali nový ročník o dva týdny
později kvůli menšímu počtu mužstev v soutěži. Úvodní utkání se jim
však vyvedlo na výbornou, protože
přivezli tři body z Fryštáku (6:0). Na
řadu přišla domácí výhra proti Kelči
(3:0) a všechny body se přivezly také
z Bystřice pod Hostýnem (2:0). O týden později k nám zavítalo sdružené
mužstvo Hrachovce a Podlesí, jenže
ani to nedokázalo vyzrát na naše
hráče (3:1). První ztráta přišla neče-

kaně u tehdy poslední Chropyně,
kdy jsme utrpěli vysokou porážku
(0:4). Dorostenci si však následně
poradili s Velkými Karlovicemi (1:0),
ale poté padli po penaltách s Mladcovou (1:2 PK).
Žákovské družstvo neprošlo žádnou výraznější změnou, takže opět
vyběhlo v Okresním přeboru skupiny B. Starší hráči se přesunuli do dorostenecké kategorie, ale mladší žáčci je důstojně zastoupili. V prvním
kole jsme deklasovali Poteč vysoko
15:1, aby nám jedinou podzimní
porážku uštědřily na domácím hřišti
kvalitní Vizovice (3:5). Poté však žáci
najeli na vítěznou notu a zvítězili ve
třech venkovních zápasech jdoucích
za sebou – Zádveřice (8:1), Valašské
Příkazy (2:0) a Luhačovice (6:1). Poslední podzimní kolo jsme dostali
volno z důvodu lichého počtu účastníků v soutěži.
Naše nejmladší zástupce čekala
taktéž jako dorostence v letní pauze
trenérská obměna. Přípravka přes
prázdniny pilně trénovala a sehrála
několik přípravných zápasů. V létě
uspořádali trenéři na našem hřišti
turnaj pro okolní mužstva, kde společně poměřili síly. V podzimní sezóně odehrálo mužstvo mistrovské
utkání postupně s Rokytnicí, Bylnicí, Šanovem a Pozlovicemi. Některá
utkání musela být pro nepříznivé
počasí odložena. U přípravky se nezapočítávají výsledky, tudíž není
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k dispozici tabulka soutěže.
Podzimní sezóna skončila pro
naše mužstva již v polovině října
kvůli špatné epidemiologické situaci. Z tohoto důvodu jsme taktéž
nemohli uspořádat Kateřinský ples
nebo Vánoční turnaj v malé kopané na umělce jako v předchozím
roce. Jak to bude všechno vypadat na jaře, je zatím ve hvězdách.
Momentálně máme informace, že
by se mělo začínat první březnový
víkend podzimními dohrávkami.
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O všem se vás budeme snažit včas
informovat.
Chtěli bychom poděkovat hlavním sponzorům - panu Josefu Švachovi a firmě Cebes a.s., paní Aleně
Novákové a Obci Nedašov, panu
Jakubu Švachovi a firmě SVUNDZI
CZ. Vážíme si však všech menších
sponzorů, bez kterých by to také
nešlo. Poděkování zaslouží všichni lidé, kteří se starají o bezproblémový chod zázemí a celé TJ, všichni
hráči, trenéři a v neposlední řadě

fanoušci, jež nás podporují na domácím hřišti, ale také za námi cestují na venkovní utkání.
Závěrem přejeme všem občanům
Nedašova příjemné prožití svátků
vánočních, spoustu štěstí, vstup pravou nohou do nového roku 2021, ale
hlavně pevné zdraví v této nelehké
době. Doufáme, že se zase co nejdříve společně potkáme při utkáních
na našem hřišti.

15

Nedašovský zpravodaj

Prosinec 2020

Vydala obec Nedašov v nákladu 400 ks. Datum vydání 11. 12. 2020
Grafická úprava a tisk: Tiskárna Brázda - www.TiskarnaBrazda.cz
16

