PROSINEC 2014

Zazářil nám posvěcený den, pojďte, národy, a klaňte se Pánu, neboť dnes sestoupilo na
zemi velké světlo.
Vánoční čas i blíţící se konec roku je dobou, kdy můţeme bilancovat, co se nám povedlo a co ne. Největší
změna v centru obce nastala realizací akce revitalizace středu obce. Jestli je to změna k dobrému nebo ke
zlému, to uţ záleţí na hodnocení kaţdého jednotlivce. Úpravy mají přispět hlavně ke zpomalení provozu.
Nové veřejné osvětlení s LED svítidly ušetří spotřebu elektrické energie. V roce 2015 bychom chtěli
pokračovat v osazování obrubníků směrem na Nedašovu Lhotu, aby se mohl opravit zbytek silnice. Podle
moţností rozpočtu a případných dotací budeme postupně realizovat jiţ připravené akce - sportoviště
Nedašov, stavební úpravy budovy č. 124 a budovy bývalé MŠ. Je nachystán i projekt na opravu cesty mezi
RD č. 45 a č. 47, která byla poničena přívalovým deštěm letos v srpnu. Pokračuje se v přípravách na realizaci
cesty ke kostelu (vykupují se pozemky). Konečně je hotový i projekt na most a cestu u RD 352 a 181.
Chceme řešit i výtah k ordinacím lékařů a na obecní úřad atd. Připraveno je toho dost, nové zastupitelstvo
musí rozhodnout, co bude mít prioritu.
Moc děkuji členům bývalého zastupitelstva za jejich odvedenou práci v minulém volebním období. Od
roku 2010 se nám podařilo proinvestovat desítky miliónů. Hodně se budovalo v ZŠ - vyměnily se okna,
zateplil se celý objekt, opravilo se sociální zařízení v pavilonu A, zrekonstruovala a zcela nově se zařídila
kuchyň a jídelna, prostory pavilonu B byly stavebně upraveny pro MŠ. Taky se rozšířila kanalizace,
postavily zídky a chodník směrem na Nedašovu Lhotu, opravila se střecha na provozní budově u výletiště a
upravil se střed obce. To všechno by nebylo moţné zrealizovat bez dotací. Ty jsme získaly ze Státního fondu
ţivotního prostředí, Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva zemědělství, Ministerstva financí, Státního
zemědělského intervenčního fondu, ze Zlínského kraje. To jsou jenom ty větší akce a investice. Mimo to se
stále pracuje na hromadě dalších věcí. Byl schválen nový územní plán obce, stále probíhají částečné
pozemkové úpravy, do léta příštího roku by měla být ukončena obnova katastrálního operátu do digitální
podoby atd.
Povedlo se zorganizovat i několik nových kulturních a sportovních akcí a Vaše účast je pro nás
povzbuzením pokračovat v těchto aktivitách.
Radost, pokoj a láska narozeného Krista, ať naplní Vaše srdce a domovy o Vánocích. V roce 2015 s
odvahou překonávejme všechny překážky. Štěstí nikomu nepadne zadarmo do klína, ale musí být
výsledkem našeho celoživotního úsilí, jeho korunou, odměnou a odpočinkem po práci a námahách.
Všechno dobré Vám přeji jménem celého zastupitelstva, pracovníků obce a jménem svým.
Bc. Alena Nováková, starostka

Nedašovský příběh nebo vzpomínka z dob našich rodičů a prarodičů
Vítězné příběhy:
a) kategorie mladší děti
1. Vyprávění o čertoch v Nedašově (David Mikuška, Návojná 89, 5.B)
2. Vůz na střeše (Dominik Holba, 5.B)
3. Pozdní návrat ze svaďby (Marek Kolínek, 3. B)
4. Vyprávění mé prababičky (David Patocki, 5.A )
5. Jak šel táta na Zimec (Marie Káňová, Návojná 120)
b) kategorie starší děti
1. Jak to bývávalo, kdyţ jsem byl malý (Laura Fojtíková, 8.B)
2. Babiččina vzpomínka: Uzené klobásky, Věnečky (Bohdana Naňáková, 8.B)
3. Vzpomínky mojí babičky na dětství ( Hana Mikušková, Návojná 89,7.A )
4. Hořké Vánoce (Marek Vaněk, 9.A )
5. Nevěstina márnice (Martin Surý, 8.A)
c) kategorie dospělí
1. Jak se pásávalo na Zájavoří, První samovaz na nedašovských polích Ing.. Fr. Fojtík, rodák z Nedašova č.104)
2. Babiččin zub (Martina Fojtíková, Nedašov 377)
3. Gatě plné strachu ( Mgr.Michaela Solařová, Nedašov 256)
4. Neposlušné prasa ( Markéta Holbová, Nedašov 30)
5. Vzpomínky na mladá léta ( Jan Marek, Nedašov 227 /příběh zaslal vnuk Tomáš )
Ještě jednou gratuluji vítězům. Velké poděkování patří vašim rodičům a prarodičům, kteří vám své záţitky a
vzpomínky svěřili, a vy jste na základě jejich vyprávění mohli psát. Ne všichni jste se mohli umístit na prvních
místech, ale věřte, ţe i nevítězné příběhy jsou moc pěkné. Děkuji všem z vás, kdo jste se zapojili. Bylo zasláno
62 příběhů, vzpomínek. Řada vašich příběhů, vzpomínek zůstane i vaší zásluhou doloţena jako historický přínos
pro další generace naší obce. Popisujete ţivot svých rodičů a prarodičů v době 2. světové války, v době 2.
poloviny 20. století, byl zaslán i příběh z listopadových událostí roku 1989.
Mnoho z vás mladších při psaní příběhů moţná zjistilo, ţe ţivot v Nedašově nebyl lehký. Pokračujte prosím dál
v oslovování pamětníků. Pište třeba o tom, jaký byl jídelní lístek vaší rodiny, s čím si hráli vaši prarodiče, jak se
bavili dospělí, jaké zvyky se dodrţovaly. Všimli jste si, jak velkým zvratem prošlo naše nářečí? Příklad: naši
prarodiče neměli skříň, ale almaru, starší otcové nosili zásadně jančáry /místo slovo boty/. Pište a posílejte
příběhy, rozepište historické události nejen naší obce, ale celého Závrší. Moţná ţe právě teď si někdo z vás
vzpomněl na události, které padly v zapomnění. Předejte tyto paměti dál, zasílejte je na OÚ Nedašov. Návazně
obec Nedašov zajistí zveřejnění vašich vzpomínek vydáním kníţky.
Při této příleţitosti mám ještě jednu prosbu – doloţte své příběhy i historickými fotkami, publikace bude o to
zajímavější.
Zapsala: Vaculíková Aneţka

Projekt REVITALIZACE CENTRA OBCE NEDAŠOV
Tento projekt byl zrealizován za pomoci schválené dotace z Regionálního operačního programu Střední Morava.
Předmětem projektu byla revitalizace zpevněných ploch a ploch veřejné zeleně v centrální části obce. Hlavní
účel je zvýšení bezpečnosti silniční dopravy a zkvalitnění veřejného prostoru v obci .

ČINNOST SENIOR KLUBU NEDAŠOV
Uplynulo asi půl roku od posledního vydání „ Nedašovského zpravodaje“ . Za tuto dobu se v našem
klubu uskutečnilo dost akcí,tak bychom se rádi s vámi o to podělili. Kdo má zájem,ať čte dále.
Náš klub pravidelně pořádá jarní a podzimní zájezdy do Polska,do termálních lázní na Slovensko,na
Svatohubertskou pouť na Svatý Hostýn. O posledně jmenovanou pouť je obzvlášť velký zájem.Jinak se
pravidelně scházíme na svých besedách a pořádáme v klubu přednášky,různé hry, soutěţe a také si
popřejeme k narozeninám a rádi jubilantům zazpíváme na přání.Letos jsme dětem z MŠ udělali krásné
pohádkové dopoledne u příleţitosti Dne dětí . Děti nám na oplátku vystoupili na Den seniorů s pěknou
scénkou.V klubu jsme slavili společně Den matek,Den otců a Den seniorů. Letos jsme se také zúčastnili
na různých sportovních kláních. Ať uţ to byly Mezinárodní sportovní hry pro seniory v Nové Dubnici
,turnaje v Petangue v Luhačovicích, v Kloboukách,vyzývací v Nedašově ,kde zvítězilo druţstvo ţen .
V Otrokovicích,kde ţeny na turnaji pohár obhajovaly ,byl pro nás úspěšný a pohár jsme přivezly opět
zpátky do našeho klubu. Letos na jaře jsme uspořádali turnaj v bowlingu v Topasu v Brumově a pozvali
naše přátele z Tuchyně .Na oplátku jsme na podzim dostali pozvání od Tuchyňanů na přátelský turnaj do
Pruského. Celkově na všech akcích jsme zatím úspěšní,není akce ze které bychom přijeli bez medailí.
Tradiční je pro nás smaţení vaječiny,výšlapy po okolí,chodníček,návštěvy společných kulturních akcí se
spřátelenou Jednotou důchodců z Tuchyně. Spolupracujeme i s okolními kluby seniorů a předáváme si
zkušenosti. Koncem roku pravidelně pořádáme Vánoční turnaj v bowlingu o „vánočního kapra“,kdo
vyhraje má o kapra na vánoční stůl postaráno. Dále je to Mikulášská beseda s nadílkou na kterou jsou
vţdy pozváni kolegové z Tuchyně a paní starostka a co je hlavní přijde vţdy i Mikuláš s čertem. Poslední
akcí v roce je uspořádání „Nedašovského jarmarku s rozsvícením vánočního stromu“. Letos to byl jiţ
IV.ročník a velmi se podařil. Děkujeme všem,kteří přišli podpořit, také všem účinkujícím za jejich
vystoupení a za krásně proţitý jeden z adventních dnů. Těšíme se na vánoční koncert,který pořádá OZ.
Účast na tomto koncertu je pro nás příjemné zakončení roku. Přeji jménem Senior klubu všem lidem
dobré vůle, krásné a spokojené vánoce , hodně štěstí a zdraví v novém roce 2015.
Lída Dubčáková - předsedkyně Senior klub Nedašov

Oznámení
Na základě přihlášek místních občanů proběhly v listopadu a prosinci na OÚ Nedašov
vzdělávací semináře. Semináře byly dvoudenní , prováděné rekvalifikačním a školícím
střediskem M-centrum. Tyto aktivity byly bezplatné s cílem zvýšit vzdělání v oblasti
financí a počítačové dovednosti. Kurzy proběhly s účastí 9 občanů. V případě zájmu je
moţnost další spolupráce se školícím střediskem.

HC TARANTULE
Zaloţení týmu datujeme od roku 2012, kdy jsme se přihlásili do Valašské hokejové ligy. Letos hrajeme
uţ třetí sezónu.
Sloţení hráčského kádru je pouze z nedašovských borců, případně přistěhovaných do Nedašova.
První sezónou se nám podařilo proplout bez větších problémů, kdy jsme si zaslouţili první místo a
z poslední skupiny slavnostně postoupili do skupiny C. V druhé sezóně se síla muţstva potvrdila, i
proti kvalitnějším týmům jsme vybojovali krásné druhé místo a postup do skupiny B. Letošní rok hrajeme opět
v silnější skupině nabité silnou konkurencí ostřílených týmů. Vstup do sezóny jsme měli ale poněkud
nešťastný. Máme na kontě řadu poráţek, některé právoplatné, některé zase smolné - i kdyţ jsme měli zápas od
začátku ve svých rukou, neudrţeli jsme jeho stav aţ do konce. Ze všech proher se snaţíme maximálně
ponaučit. Ještě ale nic není ztraceno. Čeká nás mnoho zápasů včetně play-off, kde můţeme ukázat naši vnitřní
sílu a především odhodlání bojovat! Tímto děkujeme našim věrným divákům, kteří nás chodí pravidelně
podporovat, a zároveň zveme nové fanoušky, protoţe ne nadarmo se říká, ţe divák je dalším pomocným
hráčem na ledě. Rozpis zápasů i tabulku týmů najdete na www.vhlbrumov.cz nebo na našich FB stánkách HC
Tarantule.
Velké poděkování patří obci Nedašov, která nám poskytla prostředky na základní vybavení a nadále
nás podporuje. Taktéţ patří obrovské díky firmě Cebes a.s., Pohostinství Josef Fojtík, Hostinci U Ivánků a
Fasádám Zlín. My se na oplátku budeme snaţit reprezentovat naši rodnou vesničku s co nejlepšími výsledky.
Všichni naši hráči hrají hokej pro zábavu, chodí se na led odreagovat po namáhavé práci, ale
samozřejmě jako všichni hráči chtějí vyhrát a ukázat, co v nich doopravdy je. Hrajeme hokej srdíčkem a i kdyţ
se nám někdy nedaří, překousneme to a jedeme dál.
SOUPISKA: Brankaři-Josef Holba, Macek Staňa
Obranci-Juřica Martin, Novák David, Kolínek Jaroslav,Novák Petr, Mikuška Pavel
St.,Vaněk Martin, Čech Filip, Prekop Milan,Mikuška Pavel jun.
Útočníci-Cícha Radek,Holba Lukáš,Holba Marek, Surý František, Olša Jiří, Hrnčiřík Zdeněk,
Šuráň Petr, Novák Dominik, Kvasnička Tomáš, Fojtík Václav, Novák Michal, Kolínek Ondřej, Vaculík
Ladislav,Vaněk Václav.

Informace z oddělení matriky a evidence obyvatel
Počet obyvatel
K 31.10.2014 je v naší obci přihlášeno k trvalému pobytu 1362 obyvatel.
708 muţů a 654 ţen.

Narození
Od 01. 01. 2014 do 16. 12. 2014 se našim občankám narodilo 19 dětí. Jsou to : Jakub Novák, Eliška Olšová,
Václav Novák, Jonáš Švach, Jakub Fojtík, Andrea Hrušková, Klára Šenkeříková, Jakub Fojtík, Laura
Nováková, Magdaléna Vaňková, Adéla Zádrapová, Filip Smetana, Nina Šuráňová, Jakub Tomeček, Denis
Holba, Josef Holba, Jiří Fojtík, Ondřej Masař a Ema Kolínková.

Úmrtí
Od 01. 01. 2014 do 16. 12. 2014 nás opustili tito spoluobčané : Josef Holba (64 let), Jarolím Kolínek (60 let),
Jiří Holba (19 let), Jan Holba (80 let), František Novák (91 let), Aneţka Prekopová (61 let), Karel Miklas (63
let), Jaromír Řehák (43 let), Alois Myšák (72 let), Jiří Holba ( 54 let), Josef Juřica (80 let), Aneţka Fojtíková
(77 let).

Naši nejstarší občané
89 let - Nováková Emílie, Kolínková Anna, Řeháková Anna
88 let - Kolínková Kristina, Kolínková Anna
87 let - Kolínková Marie, Fojtíková Marie, Marek Jan
86 let - Beňo Anton, Tomečková Aneţka
85 let - Nováková Anděla, Holbová Anastazie, Hořáková Františka, Solař Jan, Vaculík Jan
84 let - Novák Josef, Novák Jarolím
83 let - Švachová Aneţka, Juřicová Ţofie, Macháčová Aneţka, Tomeček František,
Krahulec František
82 let - Ptáček Martin, Marková Marie, Zimková Emílie, Solařová Aneţka
81 let - Novák Josef, Havlíčková Anděla
80 let - Hořák Václav, Miklasová Aneţka, Kolínek Karel, Šenkeříková Marie, Šenkeřík Josef,
Fojtík Vladimír

Nejčastěji užívaná jména a příjmení
68 - Marie
46 - Anna
32 - Aneţka
27 - Ludmila
25 - Jana
16 - Veronika

78 - Josef
57 - František
39 - Petr
35 - Pavel
34 - Jan
31 - Jiří

111 - Novák
92 - Fojtík
71 - Holba
54 - Kolínek
24 - Šenkeřík
23 - Vaněk

76 - Nováková
91 - Fojtíková
59 - Holbová
56 - Kolínková
25 - Šenkeříková
18 - Vaňková
Zpracovala: Ivana Cíchová, matrikářka

POZVÁNKA
ZASTUPITELÉ Obce Nedašov Vás zvou dne 11.1.2015 do Kulturního domu v Nedašově na

KOUZELNÝ DĚTSKÝ KARNEVAL
PROGRAM PRO DĚTI ZAJISTÍ MAGIC HADAŠ
Začátek od 15,00 hodin. Občerstvení zajištěno. Vstupné dobrovolné.

Z činnosti ZŠ a MŠ Nedašov
Ve školním roce 2014/2015 nastoupilo do základní školy 279 ţáků, z toho 132 z Nedašova, 64 z Návojné, 76
z Nedašovy Lhoty, 7 ţáků dojíţdí z Brumova. Ţáky vyučuje 22 pedagogů. Do mateřské školy dochází 28 dětí.
Oproti loňskému roku se v základní škole sníţil počet o 4 ţáky, kapacita mateřské školy je naplněna.
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, několik sportovních krouţků , Mladý zdravotník, Keramika, Šikovné ruce, Malý
kuchtík, Malá hospodyňka, Gymnastika, Relaxační cvičení, Výtvarná dílna, Volejbal, Valašský krouţek,
Dramatický , Rybářský, anglický krouţek AJ –Time to talk. Krouţky pracují pod vedením pedagogů naší
školy i pod vedením rodičů. Mimo to učitelé pro ţáky zajišťují a organizují řadu soutěţí. Naši ţáci jsou
úspěšní i v soutěţích mimo školu v okrskových, okresních i oblastních kolech.
V mateřské škole pracuje krouţek pro děti a pravidelně probíhají hrací odpoledne pro děti, které
nenavštěvují mateřskou školu, mateřská škola je zapojena v akci „Celé Česko čte dětem“. Začleněním MŠ do
budovy školy se ještě více otevřela moţnost větší spolupráce dětí a ţáků. O mateřskou školu je velký zájem,
práce učitelek v MŠ se dostává na výbornou kvalitativní úroveň.
K udrţování zvyků a tradic pořádáme výstavy prací ţáků v prostorách školy, v současné době k výročí
Večerníčka a s vánoční tématikou. Také vánoční malování- vánoční radování a vánoční jarmark spojený
s vystoupením našich dětí a ţáků se stalo hezkou tradicí. Letos se nám vystoupení i jarmark velmi vydařil,
svědčí o tom stále stoupající zájem rodičů a veřejnosti. Peníze z prodeje a vstupného poputují na nemocné a
postiţené děti v našem regionu.
V září se uskutečnil mezinárodní fotbalový turnaj „O pohár Závrší“, v říjnu projekt „Den stromů“. Ţáci
se účastní přednášek k prevenci sociálně-patologických jevů a besed s Policií. Pokračuje projekt rádia
Valaška „Čtú Valaši, čtú“. Zapojením do charitativní činnosti učíme naše ţáky podporovat znevýhodněné či
sociálně slabé děti. Podpořili jsme tyto charitativní organizace – Pastelka, Světluška, Fond Sidus, Šance,
Pomozte dětem.
Od října 2014 probíhá ve škole projekt „Podporou ICT ve výuce k modernizaci vzdělávání ve
Zlínském kraji“ pro pedagogy naší školy. Jedná se o projekt vyuţití tabletů ve výuce.
Od září jsou stravenky na naší škole jiţ minulostí, byly nahrazeny moderním čipovým systémem, který
usnadnil objednávání potravin, evidenci a výdej jídel.
Interiéry školy stejně jako její okolí procházejí technickými rekonstrukcemi, modernizací učebních
pomůcek a zkvalitňování výuky.
Ţáci 8. a 9. třídy se těší kaţdoročně na lyţařský výcvik, ale radost jim kazí poslední dobou nedostatek
sněhu.
Při škole pracuje velmi dobře "Klub rodičů", který kaţdoročně pořádá velmi úspěšný rodičovský ples,
letos bude 31.ledna 2015. Výtěţek z plesu jde na akce pro ţáky ZŠ, odměny v soutěţích, školní výlety, nákup
drobných učebních pomůcek, sportovní dresy pro ţáky a podobně.
Děkuji závěrem všem, kteří přispěli svým dílem na vzdělanost v našem regionu Závrší - učitelům,
správním zaměstnancům školy, Klubu rodičů a samozřejmě zřizovateli školy- Obci Nedašov. Přeji všem do
nového roku 2015 hodně zdraví, spokojenosti a trpělivost s naší mladou generací.
Mgr.Milan Mužík, ředitel školy

TJ NEDAŠOV
Novou sezónu 2014/2015 v Nedašově začal již tradiční Turnaj rodů. V pohodové atmosféře změřily síly postupně rody
Nováků, Fojtíků, Kolínků, Holbů a nakonec tým „Zbytku světa“. Z prvního místa se letos radovali Kolínci před druhými
Nováky a třetím „Zbytkem světa“, čtvrtí skončili Fojtíci a nepopulární poslední příčku obsadili Holbové. Z dalších akcí
připravila TJ pro muže Memoriál Josefa Švacha a dorostencům uspořádala Memoriál Josefů Kolínků.

společné foto všech rodů
Podstatnou změnou pro náš oddíl byla skutečnost, že všechny domácí zápasy našich mládežnických kategorií (mladší
a starší žáci, dorostenci) se odehrály jen v Nedašově (dříve se střídaly po polovině sezóny na hřišti v Návojné). Tento
fakt zvedl ve velké míře vytíženost našeho hřiště, hlavně při dešti dostalo hřiště velmi zabrat, protože se na něm
střídala hned 4 mužstva jak na trénincích, tak při jednotlivých utkáních.

MUŽI
Našim mužům se podzimní sezóna v I.A třídě vůbec nevyvedla podle jejich představ. Začátek nového ročníku se vůbec
nepodařil. I přes 3 domácí zápasy jdoucí za sebou nedokázali muži bodovat, a tak se dostávali do složité situace.
Celkově z toho vzešly pouhé 3 výhry na podzim. V týmu je hodně mladých kluků, kteří v zápasech doplácí na svou
nezkušenost. Všichni však věříme, že přes kvalitní zimní přípravu se muži semknou a účast v této kvalitní soutěži udrží
i pro další ročník.

muži – podzim 2014
DOROST
Dorostenci hrají již třetím rokem nejvyšší zlínskou soutěž, a to Krajský přebor. V těžké konkurenci největších měst ve
Zlínském kraji zatím dokázali posbírat 14 bodů, jenž stačí na celkové 11. místo po podzimu. Výhodou pro naše kluky je
domácí prostředí, ve kterém vybojovali velkou část dosažených bodů. Bohužel hráčský kádr dorostenců je malý, na což
v některých zápasech doplatili.
ŽÁCI
Starší žáci se pohybují v Krajské soutěži v těžké konkurenci v dolní polovině tabulky, přesněji na 10. místě. I starší žáci
doplácejí na poměrně úzký kádr, který musí být pravidelně doplňován o kluky z mladších žáků.
Mladší žáci se drží v klidných vodách tabulky, celkové 6. místo s 18-ti dosaženými body ukazuje na dobrou generaci
malých fotbalistů.

Zároveň děkujeme všem našim fanouškům za podporu v zápasech, ve kterých se nedařilo, a
nadále věříme, že nám budou v dalších utkáních oporou a vytvoří tak bouřlivé domácí
prostředí, na které jsme v Nedašově všichni zvyklí.

Datum
S 28.3.
5.4.
12.4.
19.4.
26.4.
S 2.5.
10.5.
S 16.5.
24.5.
31.5.
7.6.
14.6.

R o z p i s
Muţi - I.A třída sk.A
Zač.
Hř
Soupeř
15:00
V
Slušovice
15:30
V
Val.Klobouky
15:30
V
Zubří
16:00
D
Podlesí
16:00
D
Vlachovice
16:30
V
Juřinka
16:30
D
Val.Příkazy
16:30
V
Vidče
16:30
D
Hrachovec
16:30
V
Podk.Lhota
16:30
D
Štítná n/Vl.
10:00
V
Val.Mez. B

z á p a s ů T J N e d a š o v – j a r o 2 0 1 5
Dorost - Krajský přebor
Ţáci - Krajská soutěţ sk.A
Datum
Zač.
Hř
Soupeř
Datum
Zač.
Hř
Soupeř
29.3.
10:00
D
Slušovice
5.4.
13:00
V
Hluk
S 4.4.
9:30
V
Luhačovice
S 11.4.
15:30
D
Rožnov p/R.
12.4.
9:30
D
Ratiboř
19.4.
13:30
D
Dol.Němčí
19.4.
9:30
D
Zlín B
S 25.4.
10:00
V
Kunovice
26.4.
9:30
V
Juřinka
3.5.
14:00
D
Nivnice
3.5.
9:30
D
Kelč
S 9.5.
10:00
V
Hulín
S 9.5.
9:30
V
Val.Klobouky
17.5.
14:00
D
SK Baťov
17.5.
9:30
D
Vlachovice
S 23.5.
10:00
V
Luhačovice
24.5.
9:30
V
Vel.Karlovice
S 30.5.
16:30
D
Malenovice
31.5.
9:30
D
Bystřice p/H.
S 6.6.
10:00
V
Brumov
7.6.
9:30
V
Horní Bečva
14.6.
14:00
D
Holešov
14.6.
9:30
D
Hulín

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 emailovou adresu
obce- obec.nedasov@volny.cz případně na elektronickou podatelnu uveřejněnou na webových
stránkách www.nedasov.cz. Kontakty : tel.: 577335323- matrika, 577335313- starostka obce.

