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Slovo starostky
Vánoce by měly být začátkem něčeho
nového,
spolu se znovu narozeným Kristem.
Měli bychom se zastavit, ohlédnout se za
uplynulým rokem a trochu popřemýšlet.
Z pohledu vedení obce si můžeme položit
otázku, zda se nám podařilo realizací některých akcí v roce 2017 zlepšit prostředí
pro naše občany, podpořit aktivitu dětí a
utvořit prostor pro hraní, zlepšit kvalitu
místních komunikací i účelových komunikací? Ovšem odpovědi na tyto otázky si
nemůžeme dávat sami, ale měl by to hodnotit i každý občan naší obce. Na většinu
těchto projektů byla získána dotace.
V současnosti začala realizace dvou dalších projektů, které by se měly ukončit
v příštím roce. Jedná se o STAVEBNÍ ÚPRAVU BÝVALÉ ŠKOLY, kde budou 4 byty, a
SPORTOVNÍ AREÁL NEDAŠOV SO 01 Víceúčelové hřiště. Podle finanční situace se
bude řešit cesta ke kostelu.
Toto je jenom část práce, která nás v příštím roce čeká. Připravujeme i různé kulturní akce. Těšíme se na spolupráci se spolky
v obci i s občany.
Teď máme před sebou svátky pokoje a
smíření. Můžeme je začít slavit a uchovat
si pokoj betlémského dítěte po celý příští
rok.
Bc. Alena Nováková, starostka
„Nemůžeme-li sdílet štěstí s druhými, je
to jen poloviční štěstí.“ (Andersen)
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Zrealizované projekty

Cesta směr Kršliska

Cesta směr Kršliska

Dětské hřiště

Dětské hřiště

most u Veselých

Revitalizace středu obce

Výtah k lékařům
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Informace z oddělení matriky a evidence obyvatel
Počet obyvatel

VÍTÁME NOVÉ OBČÁNKY

K 01.12.2017 je v naší obci přihlášeno k trvalému K datu 01. 12. 2017 se občankám naší obce narodilo 18 dětí. 10 dětí
pobytu 1367 obyvatel. Cizinců s trvalým pobytem se narodilo v porodnici ve Zlíně a 8 dětí se narodilo ve Vsetíně. Jsou
v obci Nedašov bylo k tomuto datu hlášeno 17.
to:
Rozálie Švachová
Martin Fojtík
Naši nejstarší občané
Anna Olšová
Ženy:
Anežka Nováková
93 let Anna Kolínková, Nedašov čp. 185
Natálie Vilímková
92 let Anna Kolínková, Nedašov čp. 194
Dominik Vaněk
89 let Anděla Nováková, Nedašov čp. 201
Michal Miklas
89 let Anastazie Holbová, Nedašov čp. 84
Natálie Nováková
87 let Anežka Švachová, Nedašov čp. 345
Adéla Šuráňová
87 let Žofie Juřicová, Nedašov čp. 220
Veronika Nováková
87 let Anežka Macháčová, Nedašov čp. 137
Jaroslav Fojtík
86 let Marie Marková, Nedašov čp. 227
Ondřej Surý
86 let Emilie Zimková, Nedašov čp. 231
Rozálie Holbová
84 let Marie Šenkeříková, Nedašov čp. 85
Antonín Jaroš
83 let Božena Tomečková, Nedašov čp. 266
Darina Nováková
83 let Anna Kozubíková, Nedašov čp. 18
Tomáš Kolínek
83 let Marie Fojtíková, Nedašov čp. 224
Adam Holba
83 let Anastázie Kozubíková, Nedašov čp. 183
Aneta Šťastná
83 let Jiřina Holbová, Nedašov 203
83 let
83 let
82 let
82 let
82 let
82 let
82 let
81 let
81 let
81 let
80 let
80 let

Františka Matušincová, Nedašov čp. 161
Františka Bilnicová, Nedašov čp. 59
Marta Tichá, Nedašov čp. 199
Anežka Nováková, Nedašov čp. 196
Františka Pacíková, Nedašov čp. 53
Marie Bartošáková, Nedašov čp. 205
Anežka Kozubíková, Nedašov čp. 236
Marie Nováková, Nedašov čp. 226
Marie Solařová, Nedašov čp. 222
Anna Naňáková, Nedašov čp. 310
Františka Bučková, Nedašov čp. 161
Anežka Holbová, Nedašov čp. 234

Muži:
90 let
89 let
88 let
86 let
85 let
84 let
84 let
84 let
83 let
82 let
82 let
81 let
81 let
81 let
80 let
80 let

Anton Beňo, Nedašov čp. 216
Jan Solař, Nedašov čp. 213
Josef Novák, Nedašov čp. 161
Martin Ptáček, Nedašov čp. 221
Josef Novák, Nedašov čp. 196
Václav Hořák, Nedašov čp. 217
Karel Kolínek, Nedašov čp. 303
Vladimír Fojtík, Nedašov čp. 97
Jan Fojtík, Nedašov čp. 250
Karel Macháč, Nedašov čp. 252
Alois Fojtík, Nedašov čp. 293
František Fojtík, Nedašov čp. 149
Alois Tichý, Nedašov čp. 199
Karel Ptáček, Nedašov čp. 3
Josef Mišo, Nedašov čp. 140
Karel Fojtík, Nedašov čp. 254

ROZLOUČILI JSME SE
K datu 01. 12. 2017 zakončili svou pozemskou pouť naši spoluobčané:
Marie Kolínková zemřela 25.01.2017 ve věku 89 let, Nedašov 81
Ludmila Hujíčková zemřela 29.01.2017 ve věku 83 let, Nedašov 161
Josef Kolínek zemřel 04.04.2017 ve věku 64 let, rodák z Nedašova
174
Anděla Havlíčková zemřela 08.05.2017 ve věku 83 let, Nedašov 276
Anežka Fojtíková zemřela 12.05.2017 ve věku 80 let, Nedašov 161
Anežka Holbová zemřela 15.05.2017 ve věku 80 let, Nedašov 30
František Tomeček zemřel 19.05.2017 ve věku 85 let, Nedašov 211
Anna Mikušková zemřela 21.05.2017 ve věku 80 let, Nedašov 264
Marie Fojtíková zemřela 30.05.2017 ve věku 89 let, Nedašov 37
Marie Flašková, roz. Naňáková zemřela 27.07.2017 ve věku 83 let,
rodačka z Nedašova čp. 144
Rastislav Vlha zemřel 27.08.2017 ve věku 47 let, Nedašov 155
Jan Vaculík zemřel 21.10.2017 ve věku 88 let, Nedašov 223
Marie Nováková, roz. Kolínková zemřela 06.11.2017 ve věku 88 let,
rodačka z Nedašova čp. 108
Anežka Miklasová zemřela 18.11.2017 ve věku 83 let, Nedašov 207
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Volby do poslanecké sněmovny parlamentu české
republiky konané ve dnech 20.10.-21.10.2017
Ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se v naší obci dostavilo k urnám celkem 574
oprávněných voličů, což představuje volební účast 52,47 %.
Celkem se u nás hlasovalo pro 17 politických stran a hnutí. Výsledky odevzdaných platných hlasů pro naši obec jsou:
Pořadové číslo Číslo strany

Název strany, hnutí

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Křesťanská demokr. unie – Čs. str. lidová
ANO 2011
Česká strana sociálně demokratická
Svoboda a přímá dem.- T. Okamura (SPD)
Občanská demokratická strana
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
Komunistická strana Čech a Moravy
Česká pirátská strana
TOP 09
ROZUMNÍ – stop migraci a diktátu EU
Strana svobodných občanů
Blok proti islamizaci – Obrana domova
REALISTÉ
Strana zelených
Sdružení pro republiku – Miroslava Sládka
SPORTOVCI
Strana Práv Občanů

24
21
4
29
1
7
8
15
20
10
12
12
26
9
23
27
30

Počet platných odevzdaných
hlasů
189
178
55
35
23
22
22
19
10
4
4
2
2
1
1
1
1

Hlasy
v%
33,21
31,28
9,66
6,15
4,04
3,86
3,86
3,33
7,75
0,70
0,70
0,35
0,35
0,17
0,17
0,17
0,17

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@volny.cz nebo je
můžete předat osobně v kanceláři matriky na obecním úřadě.
Zpracovala: Ivana Cíchová, oddělení matriky a evidence obyvatel

ZVEME VÁS :
• 25.12.2017 Živý betlém
• 14.01.2018 Dětský karneval s Jirkou Hadašem
• 20.01.2018 Farní ples
• 03.02.2018 Ples ZŠ
• 16.03.2018 Bazárek
• 17.03.2018 Bazárek
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Z činnosti ZŠ a MŠ Nedašov
Ve školním roce 2017/2018 navštěvuje školu 267 žáků,
z toho 136 z Nedašova, 64 z Návojné, 62 z Nedašovy Lhoty, 5
žáků dojíždí z Brumova. Oproti loňskému roku se v základní
škole snížil počet o 3 žáky.
Naše škola poskytuje žákům kromě pravidelného vzdělání i další aktivity. Nabízí jim vyžití v různých zájmových
kroužcích a vede žáky ke zdravému životnímu stylu. Na škole
pracují tyto zájmové kroužky: Veselá flétnička, několik sportovních kroužků, Mladý zdravotník, Keramika, Mažoretky,
Tvořeníčko, Poznáváme přírodu, Rybářský. Kroužky pracují
pod vedením pedagogů naší školy a externí pracovnice. Od
1.9.2017 je naše škola zapojena v projektu Šablony pro MŠ a
ZŠ Nedašov. Projekt je zaměřen na společné vzdělávání dětí
a žáků a spolupráci s rodiči dětí. Aktivity se týkají personální
podpory MŠ a ZŠ(školní asistenti), doučování žáků ohrožených školním neúspěchem a rozvoje čtenářské a logické gramotnosti. Tento projekt potrvá dva roky. Učitelé organizují
pro žáky řadu soutěží, kterými rozvíjí jejich zájmové vlastnosti, také se zúčastňujeme aktivit mimo školu, např. Mladý chemik, Ekoškola, přírodovědný Klokan apod. Zasíláme práce
do výtvarných soutěží, letos jsme opět zaznamenali úspěch
v dějepisné soutěži Bible a my. Podruhé jsme zapojeni do
projektu Srdce s láskou darované. Prosíme o podporu prostřednictvím webových stránek školy. Účastníme se projektu
Ovoce do škol a Školní mléko, tyto produkty dostávají nyní
všichni žáci školy.
Letos škola slaví významné jubileum - 40 let od prvního
otevření nové školy, v jarních měsících připravujeme k tomuto výročí Den otevřených dveří s doprovodným programem.
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Do mateřské školy dochází v současné době 39 dětí,
z toho je 17 dětí předškoláků. Jsou zde dvě oddělení – Sluníčka a Sovičky. Pracuje zde sportovní kroužek a pravidelně probíhají hrací odpoledne pro děti, které nenavštěvují
mateřskou školu.
K udržování zvyků a tradic pořádáme výstavy prací
žáků v prostorách školy. Také akce Mikulášská nadílka, Vánoční malování- vánoční radování a vánoční vystoupení
našich dětí a žáků se stalo hezkou tradicí. Žáci se účastní
přednášek k prevenci a besed s Policií. Také pořádáme
pro žáky přednášky o zdravém životním stylu. Zapojením do charitativní činnosti učíme naše žáky podporovat
znevýhodněné či sociálně slabé děti. Podpořili jsme tyto
charitativní organizace – Pastelka, Světluška, Fond Sidus,
Šance, Pomozte dětem, Vánoční hvězda, UMUN a Lékaři
bez hranic.
Z hlediska modernizace školních prostor byly letos
kompletně přestavěny toalety v pavilonu C. Naplánovány jsou nyní podhledy chodeb v pavilonu A. Rekonstrukci
venkovního atria II plánujeme na léto 2018, stejně tak jako
přebudování jazykové učebny.
Děkujeme všem za podporu školy, zřizovateli Obci Nedašov, rodičovskému sdružení - Klubu rodičů, který připravuje na 3.února společenský ples, kam vás všechny srdečně zveme.
Závěrem přijměte přání příjemného prožití vánočních
svátků v kruhu svých blízkých a v novém roce 2018 přeji
pevné zdraví, štěstí, mír a radost z dobře vykonané práce.
Mgr. Milan Mužík, ředitel školy
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Z ČINNOSTI SENIOR KLUBU NEDAŠOV
Půl roku uběhlo jako voda a opět
je čas na vydání prosincového zpravodaje a na bilancování,co se nám za
ten čas podařilo víc,případně míň,než
jsme chtěli. Pravidelné besedy jsou
neměnné a přání jubilantům v klubu
taktéž. Během uplynulého půl roku
jsme uskutečnili několik zájezdů. Zájezd na Velehrad s prohlídkou Baziliky a souvisejících prostor. Mši svatou
na Velehradě nám sloužil náš kněz
P.Marek Martiška MIC. Na zpáteční
cestě jsme navštívili skanzen Modrá.
V říjnu to byl zájezd na Svatý Hostýn
na svatohubertskou pouť, poté zájezd na dušičkové nákupy do Polska
a v listopadu zájezd do Maďarska vyhřát se do termálních lázní.
V červenci jsme prožili skvělé odpoledne při „grilovačce“ v Tuchyni u
našich slovenských kolegů. Návštěva se protáhla až do večerních hodin, protože od harmoniky a zpěvu
se nechtělo nikomu domů. My jsme
kolegy pozvali na oplátku na tradiční
dožínky do Nedašova, na které pravidelně jezdí každý rok a moc se na
tuto slavnost těší.
Jinak jsme se zúčastnili konference, pořádané u příležitosti Dne seniorů ve Zlíně,kde jsme se mimo jiné
dozvěděli od krajské radní pro sociální oblast Michaely Blahové, že Zlínský

kraj rozbíhá projekt Senior Pasy s katalogem slev, pro občany starší 55 let.
Dnes již jsou všichni členové našeho
klubu zaregistrovaní a od nového
roku mohou využívat výhody,které
Senior Pas umožňuje. Dále jsme byli
na exkurzi s přednáškou na PČR ve
Valašských Kloboukách a po přednášce jsme navštívili vinný sklípek
„ U Františka“,kde je velmi příjemné
posezení.
Letos v září tomu bylo již 10 let od
založení Senior klubu Nedašov. Proto jsme toto výročí patřičně oslavili.
U této příležitosti byla sloužena mše
svatá za živé a zemřelé členy Senior klubu. Na oslavu ,která se konala
5.9.2017, jsme pozvali paní starostku
a místostarostu obce, všechny naše
sponzory, podporovatele, přednášející a zástupce složek a organizací,
kteří s námi jakýmkoliv způsobem za
těch 10 let spolupracovali, abychom
jim mohli u této příležitosti poděkovat. Samozřejmě nemohli chybět ani
naši kolegové z Tuchyně, ze Vsetína a
Valašských Klobouk. Spolek Závršan
přišel i s nástroji, kolegové ze Vsetína
také a tak jsme mohli otestovat naši
novou heligonku a ozembuch,které
jsme si zakoupili za peníze vybrané
z veřejné sbírky „Plníme přání seniorům“ ,kterou vyhlásila společnost
Sodexo se svými partnery a do které
jsme se přihlásili.
K závěru roku patří Jarmark s rozsvěcováním vánočního stromu a Mikuláš. Letos,bohužel se omlouváme
všem,kteří se na 7. ročník těšili, měli
vyrobeno a připraveno na prodej
vánoční a adventní zboží. Bohužel
sobotní termín,který jsme měli předem zamluvený,protože mnozí z vás

si přáli právě soboty,nikoliv pátky,že
mladí jsou zaměstnaní ve světě a než
se dostanou domů je už pozdě,tudíž
nemůže jít s rodinou i ten otec,který
by taky rád viděl vystoupení svého dítěte. Spousta lidí, kteří mně
potkávali,nebo volali, nechápali toto
rozhodnutí, že místo rozsvěcování
stromu, uspořádali fotbalisté Kateřinský ples,ještě daleko před plesovou
sezonou,což mohli udělat i o ten týden dříve,vyšlo by to úplně na stejno.
Ve finále jde o to, že termín jsme si
zamluvili jako složka první!!!
Mikulášskou nadílku jsme letos
měli jak u nás v klubu, tak u našich
kolegů na Vsetíně, kde jsme se oblekly za čertice a nadělovaly dárečky ze
vsetínským Mikulášem na Pančavě.
Společná akce se líbila nám i seniorům ze Vsetína.
Závěrem bych chtěla poděkovat
všem,kteří nás podporují účastí na
našich akcích. Zvlášť patří poděkování paní starostce a Zastupitelstvu
obce Nedašov zato, že se máme
kde scházet. Přeji všem lidem dobré
vůle, krásné a pokojné prožití svátků
vánočních v kruhu svých blízkých
,hodně zdraví, štěstí, rodinné pohody
a Božího požehnání v Novém roce
2018
Ludmila Dubčáková,předsedkyně
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TJ Nedašov
TJ NEDAŠOV
Náš oddíl vstoupil na podzim již do své historicky
57. mistrovské sezóny. V letní přestávce jsme uspořádali tradiční Turnaj rodů, který ovládlo družstvo Nováků. Společně s Turnajem rodů se uskutečnil i dětský
den a večerní diskotéka s DJ Mosquito. Tak jako každý
rok, i letos jsme uspořádali již 44. ročník Memoriálu
Josefa Švacha pro mužstva mužů a Memoriál Josefů
Kolínků pro mužstva dorostenců. V listopadu se za našeho pořadatelství uskutečnil Kateřinský ples, kterým
provedla známá hudební skupina Dúbravanka.
MUŽI A – I. A třída sk. A
Začátkem srpna začala pro naše „áčko“ nová sezóna, kterou jsme rozehráli opět v I. A třídě skupině A.
V úvodním zápase jsme museli skousnout porážku 2:4
ve Viganticích. Poté však naše mužstvo zabralo a poradilo si doma se Zubřím (4:2) a ve Vidči vybojovalo
druhý bod až po penaltách (1:0 PK). Následovalo domácí utkání se Slušovicemi (4:0) a v Brumově (3:0), kde
naše mužstvo podalo jedny z nejlepších podzimních
výkonů a po zásluze bralo všechny body! Kvůli nepříznivému počasí měl Nedašov v půli září vynucenou
dvoutýdenní přestávku. Na tu jsme však navázali třemi
výhrami v řadě – Valašské Příkazy (1:0), Kateřinice (2:1)
a Kelč (3:1). O týden později jsme sehráli, dá se říct, zápas podzimu u lídra tabulky v Nevšové, kde jsme bohužel smolně prohráli (0:3). Chuť jsme si však spravili
domácí výhrou nad rezervou Valašského Meziříčí (4:3
PK) a poté senzačním vítězstvím v Podlesí (4:1). V posledním podzimním zápase jsme zajížděli k derby do
Valašských Klobouk. Při pomyšlení, že se naše mužstvo
může díky výhře vyhoupnout na první místo, jsme bohužel prohráli po penaltovém rozstřelu (1:2 PK). Muži
tak přezimují na skvělém druhém místě v tabulce jenom díky horšímu skóre s vedoucí Nevšovou.
Boj o 1. místo začne v neděli 25. března od 10:00
hod. ve Valašských Příkazích.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

60
32
46
43
32
32
28
25
22
31
25
28
22
15

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

25
16
26
23
28
31
32
22
27
31
32
51
47
50

29
29
26
23
23
21
21
20
19
16
14
13
10
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MUŽI B – III. třída sk. B
Naše „béčko“ dokráčelo v jarní části k prvenství ve své třídě, a tak se v letní přestávce slavil historický postup do III.
třídy. 1. kolo ve Slopném však náš tým prohrál kontumačně 3:0 kvůli administrativní chybě. O týden později jsme
si však poradili na domácím hřišti s Biskupicemi (4:2) a
připsali si tak první 3 body do tabulky. Následovala bohužel smolná série 5 proher v řadě – Rudimov (0:5), Vizovice
(2:3), Bohuslavice nad Vláří (0:2), Březůvky (2:3 PK) a Drnovice (3:5). Po skvělém výkonu ve Vysokém Poli (4:3) se
podařilo jednoznačně porazit na domácím hřišti i rezervu
Štítné nad Vláří (4:0). Na řadě byla těžká porážka ve Velkém Ořechově (0:4), tu však o týden později vystřídala radost z domácího vítězství nad Šanovem (8:3). Následovala
nešťastná porážka v Loučce (1:3), ale s podzimem jsme se
rozloučili díky výhře v domácím prostředí nad silným Bratřejovem (8:5). „Béčko“ přezimuje v tabulce na konečném
10. místě a na jaře bude mít záchranářské starosti s udržením soutěže.
První jarní utkání se odehraje na domácím hřišti v sobotu
24. března v 15:00 hod. s vedoucím mužstvem ze Slopného.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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Nevšová
Nedašov
Val. Meziříčí B
Val. Příkazy
Vigantice
Kelč
Brumov B
Slušovice
Vidče
Kateřinice
Podlesí
Zubří
Val. Klobouky
Vlachovice

Slopné
Březůvky
Biskupice
Bratřejov
Štítná B
Vel. Ořechov
Bohuslavice
Vys. Pole
Rudimov

70
36
55
44
41
36
22
29
41

:
:
:
:
:
:
:
:
:

28
16
27
29
42
40
28
23
40

30
30
29
24
20
18
18
16
16

www.nedasov.cz

10.
11.
12.
13.
14.

Nedašov B
Loučka
Vizovice
Šanov
Drnovice

Nedašovský zpravodaj

36
17
22
26
14

:
:
:
:
:

40
44
52
38
42

16
16
16
13
11

8.
9.
10.
11.

Mysločovice
Veselá
Kostelec
Spytihněv

Mysločovice
Veselá
Kostelec
Spytihněv

:
:
:
:

29
21
41
47

10 *
9*
7
3*

ŽÁCI – Okresní přebor sk. B
DOROST – Okresní přebor
Po roční odmlce se podařilo založit našemu oddílu i ve
spolupráci s Nedašovou Lhotou opět dorostenecké družstvo, které bylo přihlášeno do nejnižší soutěže – Okresního přeboru. Na začátku sezóny si poradili naši dorostenci
s kvalitními Malenovicemi (5:2). Na řadu však přišla porážka od posílené rezervy Lůžkovic (3:5), ale o týden později jsme porazili Březnici (4:1). Po týdenním vynuceném
volnu přišla výhra v Kostelci (2:1), následovala však porážka opět u posílené rezervy tentokráte ale zlínských Louk
(4:7). Do konce podzimu přišla série 4 výher v řadě, a to
s Ludkovicemi (6:2), ve Spytihněvi (6:0), s Veselou (3:0) a
v Jaroslavicích (5:1). Poslední utkání s Mysločovicemi muselo být odloženo kvůli nezpůsobilému terénu až na jarní
část soutěže. Dorostenci tak zakončili podzim na 3. místě
se čtyřbodovou ztrátou na vedoucí Louky B, ale také s jedním zápasem k dobru.
Naše mužstvo začíná jarní sezónu v neděli 1. dubna od
12:00 hod. odloženým domácím utkáním s Mysločovicemi
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Louky B
Malenovice
Nedašov
Lužkovice B
Ludkovice
Březnice
Jaroslavice

Louky B
Malenovice
Nedašov
Lužkovice B
Ludkovice
Březnice
Jaroslavice

:
:
:
:
:
:
:

17
14
19
20
32
32
27

25
25
21 *
18
14 *
12
12 *

Kvůli nedostatku hráčů byl náš oddíl nucen v letní pauze
sloučit starší a mladší žáky do jednoho družstva a zároveň
je tak přihlásit do nižší soutěže – Okresního přeboru sk. B.
V této skupině je však jenom 6 mužstev, tudíž se hraje soutěž čtyřkolově. S vedoucími Vizovicemi, které utvořily silné
mužstvo společně s Újezdem, jsme dvakrát shodně prohráli (1:6 a 1:6). Při utkání v Jasenné jsme bohužel prohráli
(1:6), doma jsme ale dokázali zvítězit nejtěsnějším rozdílem (1:0). Tým Nevšové je tvořen drtivou většinou hráčů
Štítné nad Vláří, což šlo při zápasech hodně znát a dvakrát
jsme tak museli skousnout porážku (2:6 a 2:10). V sousedském derby jsme vždy zvítězili nad Nedašovou Lhotou (1:0
a 3:0) a s posledními Pozlovicemi se nám taktéž dařilo (3:0
a 3:0).
Žáci začnou jarní odvety v neděli 15. dubna v 10:00 hod.
domácím zápasem proti Jasenné.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Vizovice
Jasenná
Nevšová
Nedašov
Ned. Lhota
Pozlovice

44
40
60
18
8
5

:
:
:
:
:
:

13
10
23
34
31
64

26
19 *
18 *
15
4*
2*

Děkujeme všem fanouškům a sponzorům za podporu a
projevenou přízeň při utkáních. Příjemné prožití svátků
vánočních přejí fotbalisté TJ Nedašov.

SDH NEDAŠOV
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Závršan
Blíží se konec roku a s tím i hodnocení toho, jak jsme
tento čas prožili. Malé ohlédnutí zpět si uděláme také s
naším souborem „Závršan“.
Začátkem června jsme se zúčastnili krojované pouti na Svatý Hostýn. Byla to společná pouť s valachama
z Vlachovic a okolí, kteří celou akci zorganizovali. K bazilice jsme vyšli „od vody“ společně se zpěvem mariáských písní. Na zpáteční cestě jsme se zastavili na Trojáku
občerstvit. Byl i čas na písničky při harmonice, huslích a
ozembuchu.
No a potom následoval Kateřinský jarmek v Hovězí a
Mikulášský jarmek ve Valašských Kloboukách.
Chtěl bych poděkovat všem členům „Závršanu“, hlavně
tetičce Stázce Kozubíkové, která nás vždycky dokáže rozveselit a také mladým cérkám a ogarom ze Lhoty a Nedašova za účast na naších akcích. Také děkuji zastupitelům
obecních úřadů Nedašova, Nedašové Lhoty a Návojné a
akciové společnosti CEBES za finanční pomoc.
Všem přeji do příštího novéhu roku zdraví, rodinné pohody a hlavně Boží požehnání.
Na závěr bych vás chtěl pozval 25. prosince na „Živý
Betlém“.
Vladimír Káňa, vedoucí souboru Závršan Nedašov
Další vydařenou akcí byly naše tradiční Dožínky konané
20. srpna. Počasí nám přálo, přestože to tak v neděli ráno
nevypadalo. Odpolední program obohatil Senior klub Vršatec z Dubnice nad Váhom a dehová hudba Lidečanka.
Vydrželi jsme až do půlnoci.
Za týden, 26. srpna, jsme přispěli do programu Dožínek
v Rožnově pod Radhoštěm , kde jsme předváděli žatí obilí,
vázání snopů a mlácení cepama. Konec programu vyvrcholil předáním dožínkového věnec gazdovi a gazděně. Tady
naše řady omladily cérky a ogaři z Nedašové Lhota a Nedašova.

Vydala obec Nedašov v nákladu 380 ks. Datum vydání 18. 12. 2017
Grafická úprava a tisk: Tiskárna Brázda - www.TiskarnaBrazda.cz
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