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Slovo starostky
Vážení občané,
je tu zase měsíc květen, kdy vás
seznamujeme s děním v obci, s připravenými i realizovanými projekty.
Pracuje se na dvou velkých projektech. Opravuje se STARÁ NÁRODNÍ ŠKOLA, kde budou 4 byty. Práce
probíhají podle harmonogramu, je
předpoklad, že se nájemníci budou
stěhovat na podzim letošního roku.
Na jeden byt 2+KK, který bude veden jako sociální byt, byla podána
žádost o dotaci, která by měla být
úspěšná. Opravuje se i zadní část
objektu, kde bude další zázemí
k bytům. Do budoucna by z této
části mohly vzniknout další 4 bytové jednotky. Druhý projekt, který se
realizuje, je SPORTOVNÍ AREÁL NEDAŠOV. Zatím pouze SO 01 - víceúčelové hřiště s oválem a běžeckou
dráhou, skok daleký a hod koulí. Podařila se získat dotace z MMR. Další
část projektu - TENISOVÝ KURT, se
asi do podzimu nestihne. Ještě do
voleb chceme zrealizovat projekt
CESTA KE KOSTELU, i když nám nevyšly dotace. Mimo tyto velké akce
je ještě nachystán materiál na opravu mantinelů betonového hřiště
vedle školy. Opraví se i betonový
podstavec u sv. Václava. Opravují se
sloupy u víceúčelové budovy, kde se
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začal odlupovat obklad. Pracuje se
na změně č. 1 územního plánu obce.
Byla získána dotace. Pokud spočítáme všechny dotace od roku 2007,
tak do rozpočtu obce bylo získáno
cca STO MILIÓNŮ KORUN. Vypadá
to jednoduše, ale nefunguje to tak,
že požádáte a dostanete potřebnou
částku na realizaci projektu. Je to
o tom, sledovat různé možnosti dotací, být připraven a pak to zkoušet.
Než se zrealizoval střed obce, tak bylo
požádáno 5x. Nakonec se uspělo 3x
z různých programů. To samé bylo
u Sportoviště. 3 roky po sobě se podávala žádost na MŠMT, tam jsme neuspěli ani jednou. Loni byla podána
žádost na MMR a skončili jsme jako
náhradníci. Konečně letos, po dalším podání žádosti, to vyšlo. Žádosti
o dotaci u národních programů si
píšu sama, takže obec to nic nestojí.
Jenom nikde není vidět to množství
práce než se žádost odevzdá. Pak se
čeká, zda to vyjde nebo ne. A pokud
ano, tak začíná další kolo doložení
všech potřebných dokladů k vydání
rozhodnutí. Akci zrealizujete, musíte pořád kontrolovat plnění daných
podmínek a zase doložit hromadu
papírů k ukončené akci. A pak ještě
čekáte na kontroly z různých úřadů.
Do podzimu se ještě musí řešit ZTV
k novým RD směrem k Jásenci. Tam
záleží na ochotě vlastníků pozemků,
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zda obci prodají část na vybudování kanalizace, vodovodu a rozšíření
cesty. Společně s ŘSZK byl zpracován geometrický plán, který oddělil
pozemky pod chodníkem a cestou
od středu obce po Naději. Následovat bude výkup těchto oddělených
pozemků. Teprve po majetkovém
vyřešení se mohou v této části opravit chodníky a cesta. Do podzimních
voleb je potřeba splnit hodně úkolů,
budu se snažit co nejvíce věcí do-

končit. Nové zastupitelstvo může
hned pokračovat na připravených
projektech.
Přeji všem hodně pohody a spokojenosti, radost z vykonané práce a těším se na společná setkání,
při různých akcích, které se budou
v naší obci pořádat. Touto cestou
chci poděkovat všem, kteří mi po celou dobu pomáhali.
Bc. Alena Nováková,
starostka obce

Připravené projekty k realizaci:
TENISOVÝ KURT, PŘÍRODNÍ UČEBNA – v prostoru bývalého zázemí Výstavby s.r.o.
POLYFUNKČNÍ DŮM NEDAŠOV – opravou staré MŠ vznikne 8 bytů ve
2. podlaží, 1 byt bezbariérový v 1. podlaží + prostor pro lékaře, lékárnu, fitnes centrum a společenský sál.
VÍCEÚČELOVÁ BUDOVA – projekt by se měl doplnit o opravu elektroinstalace a osvětlení, případně při dotaci i vyměnit kotle na topení –
souhlas stavebního úřadu
Pozemkový úřad má připraven projekt na cestu od Hrušovce po bývalý statek a dále nad vodárnu po rozcestí. Čeká se na finanční prostředky
Na akci NEDAŠOV – DOPLNĚNÍ VODOVODU I. TLAKOVÉHO PÁSMA je potřeba vyřídit územní a stavební povolení

Májová kapka platí nad dukát
Tato pranostika v letošním roce
platí víc než jindy. Sucho u nás bude
představovat čím dál větší problém.
VAŽME SI VODY, JAKO VZÁCNÉ SUROVINY. Pokud bude dlouhodobě trvat toto sucho, bude opravdu velký
problém zajistit vodu pro všechny,
kteří nemají jiný zdroj vody. Dovolu-

ji si požádat ty rodiny, které mají to
štěstí, že vody mají dost, pomozte
i sousedům. Obec je povinna zajistit
vodu, ale kde ji budeme brát, když
nebude? Samozřejmě tuto otázku
řeší i stát, chce přispívat na posilující zdroje, jenže vůbec nezjednodušuje přípravu, vyžaduje stavební

povolení a další a další doklady.
Začne se připravovat studie a možnost zásobování vodou z vrtů kolem školy a obce, kde jsou dostatečné (zatím) zásoby vody. Je to
ovšem běh na dlouhou trať a určitě
se tímto bude muset zabývat nové
zastupitelstvo.

Vyhlašujeme přísný zákaz zalévání a napouštění bazénů vodou z obecního vodovodu
s platností do odvolání.
Žádáme občany, aby tento zákaz respektovali,
protože hrozí situace, že budeme bez pitné vody.
Bc. Alena Nováková, starostka
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Tajemství úspěchů v životě není dělat co se nám líbí, ale nalézt zalíbení v tom, co děláme.

Přehled dotací pro naši obec od roku 2007
rok
2007
2007
2008
2008
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2011
2011
2011
2011
2012
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2014
2014
2014
2014
2015
2015
2015
2016
2017
2017
2017

program
Ministerstvo životního prostředí
Státní rozpočet
Obnova venkova ZK
ZK – finanční příspěvek
MZe 229313
Ministerstvi financí program 298220
Investiční transfer ZK
Obnova venkova ZK PF02-09DT13/149
Ministerstvo financí program 298220
MMR-Integrovaný operační program
ZK – dotace záštita
ZK-podpora vodohospodářská infrastruktura
ZK-neinvest. Transfer-Podpora v kriz. Situac.
ZK-neinvest. Transfer -soutěž
OPŽP-udržitelné využívání zdrojů energie
MZe 229313
ZK – finanční příspěvek
MMR-Podprogram 117D81500
Ministerstvo financí
ZK Podpora vodohospodářské infrastruktury
Obnova venkova ZK PF02-11
Obnova venkova ZK PF02-12DT1/594
PF02-12 Podprogram na obnovu venkova
ZK účelová neinvestiční dotace
ZK-invest. Účelová dotace
MZe
SZIF
ZK-neinvest.-účelová dotace
Neinvest. Dotace ZK
MMR
ROP Střední Morava
Fond soudržnosti
ERDF -EU
Fond soudržnosti
MMR
KÚ obnova venkova
Fond Zlínského kraje
SFŽP
MMR
MMR

název akce
Sanace sesuvu Redkovec
Neinvestiční transfer Czech POINT
Stavební a udržovací práce-hasičská zbrojnice Nedašov
Hospodaření v lesích
Kanalizace Nedašov
Stavební úpravy ZŠ Nedašov výměna oken I.část
Zásahový dopravní prostředek
Projekt obnovy zeleně obce Nedašov
Betonový most přes Hrušovku
eGovernment v obcích CZECH POINT
Vánoční koncert a turnaj ve stolním tenise
Kanalizace splašková
Odstranění prvotních následků povodňových škod
Opravy v ZŠ a nákup techniky
Nedašov-st.úpravy ZŠ výměna oken, zateplení
Kanalizace Nedašov
Hospodaření v lesích
ZŠ Nedašov-oprava sociálního zařízení Pavilon A
St. úpravy ZŠ-řešení havarijního stavu kuchyně
Kanalizace Nedašov
Oprava VO v obci Nedašov
Vestavba mateřské školy Nedašov
Zpracování návrhu územního plánu Nedašov
Informační tabule a drobný majetek
Silnice III/50736:Nedašov průtah kanalizace splašková
Silnice III/50736:Nedašov průtah kanalizace splašková
Posílení zázemí pro komunitní život obce
Restaurování kamenného kříže z roku 1878
Výdaje SDH
Veřejné osvětlení
Revitalizace centra obce Nedašov
Snížení prašnosti Nedašov
Stabilizace sesuvného území
Zavedení separace bioodpadů
Oprava účelové komunikace
Komplexní revitalizace před ZŠ
SDH - nákup zásahových oděvů a přileb
Posilový zdroj vody pro obec
Hrajeme si - nezlobíme
Oprava MK u školy

dotace
884 000
50 000
625 000
28 800
2 600 000
6 300 000
300 000
380 000
700 000
58 259
15 000
300 000
100 000
500 000
12 436 000
30 488 000
18 000
600 000
6 000 000
4 319 000
166 000
881 000
113 000
100 000
998 000
6 490 000
198 000
40 000
25 000
600 000
2 954 000
1 990 000
467 000
1 215 000
1 600 000
886 000
38 000
428 000
346 000
307 000
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ZK
Úřad práce

Revitalizace veřejného prostranství v centrální části obce
Příspěvek na VPP

Fond Zlínského kraje
MZe
MMR
Podprogram na obnovu venkova
IROP

SDH - nákup zásahových oděvů a přileb
Oprava cesty - Jásenec
Sportoviště Nedašov
Návrh územního plánu Nedašov- změna č. 1
Sociální byt

950 000
8 801 000
50 000
1 854 000
1 032 000
77 000
1 000 000?

Poděkování Zlínskému kraji za účelovou investiční dotaci z RPO2-18 Programu na
podporu obnovy venkova ve výši 77.000,-Kč na akci – NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU
NEDAŠOV – změna č. 1
ZASTUPITELSTVO OBCE NEDAŠOV

Projekt „SPORTOVNÍ AREÁL NEDAŠOV„ je realizován za přispění prostředků
státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj
Poděkování MINISTERSTVU PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR za dotaci na akci SPORTOVNÍ
AREÁL NEDAŠOV.
ZASTUPITELSTVO OBCE NEDAŠOV

Poděkování Zlínskému kraji za účelovou neinvestiční dotaci z RP12-18 Programu
dotace obcím pro jednotky SDH obcí ZK ve výši 50.000,-Kč na nákup zásahových
obleků a obuvi
ZASTUPITELSTVO OBCE NEDAŠOV

Omluva

Zveme Vás

Omluva za chybu v tisku ve zpravodaji v měsíci prosinci. Do tiskárny byl zaslán text Naši nejstarší
občané, kteří v roku 2018 oslaví.
Při tisku vypadla slova, kteří v roku
2018 oslaví a už to nebylo v pořádku.
Omlouváme se.

dne 25.5. před Základní školu na den MIKROREGIONU JIŽNÍ VALAŠSKO.
V tomto prostoru se budou prezentovat obce mikroregionu. Akce začíná
ve 13,00 hod. Bude zde vystoupení žáků naší školy i mateřské školy. Vystoupí
i žáci školy z Valašských Klobouk. Bude možnost si prohlédnout prostory ve
škole, kde vás provedou žáci školy. Kdo má zájem vystavit svoje výrobky, případně si prodat nějaké produkty, může se přihlásit na OÚ a bude mu zajištěn
stánek nebo stůl. V případě špatného počasí bude akce v kulturním domě.
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Připravované akce
• 25. 5. 2018

DEN MIKROREGIONU SPOJENÝ S VYSTOUPENÍM ŽÁKŮ ZŠ A MŠ.
MOŽNOST PROHLÍDKY CELÉ ŠKOLY PŘI OSLAVĚ 40 LET UVEDENÍ ŠKOLY
DO PROVOZU. Celá akce před školou, začátek ve 13,00 hodin

• 27. 5. 2018

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI, začátek v 15,00 hod v kulturním
domě

• 1. 6. 2018

NA KOLE DĚTEM, SLAVNOSTNÍ PŘIVÍTÁNÍ PELOTONU CYKLISTŮ PŘED
ŠKOLOU + KRÁTKÉ VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ ZŠ. Příjezd pelotonu kolem
10,00 hodin

• 30. 6. 2018

TURNAJ RODŮ – akce TJ Nedašov

• 15. 7. 2018

MEMORIÁL ALOISE FOJTÍKA – žákovský turnaj TJ Nedašov

• 22. 7. 2018

MEMORIÁL JOSEFA ŠVACHA – pořádá TJ Nedašov

• 12. 8. 2018

DOŽÍNKY - OSLAVA 70 LET VZNIKU SOUBORU ZÁVRŠAN – akce souboru
Závršan

• 2. 9. 2018

HASIČSKÁ SOUTĚŽ – pořádá SDH NEDAŠOV

• 5. - 6. 10. 2018 DĚTSKÝ BAZÁREK
• 14. 10. 2018

HUBERTSKÁ POUŤ

• 24. 11. 2018

2. KATEŘINSKÝ PLES – pořádá TJ Nedašov
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Sběr nebezpečného a velkoobjemového odpadu
Dne 4. 6. 2018 proběhne sběr nebezpečného odpadu (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, atd.)
Tento sběr bude u hasičské zbrojnice, kontejnery budou přistaveny od 8,00 hodin. Od 15,00 hodin do 17,00
hodin bude přistaveno auto na nebezpečný odpad.
Děkujeme, že třídíte odpad, ale prosíme, vhazujte do kontejnerů jenom to, co tam patří.
Nejvíce problémů je s kontejnery na plast. Pořád jsou přeplněny odpadem, který tam nepatří.
PATŘÍ – obalové folie strech, bublinkové, čiré i barevné, sáčky, plastové tašky, sešlápnuté PET láhve, obaly od pracích, čistících a kosmetických přípravků, kelímky od jogurtů, mléčných výrobků, misky, kbelíky, kanystry do objemu
5 l bez obsahu nebezpečných látek.
NEPATŘÍ – znečištěný polystyren ze stavby, velké polystyrenové kusy, novodurové trubky, PVC linoleum a jiné
podlahové krytiny, izolace kabelů, mastné obaly se zbytky potravin nebo čistících přípravků, obaly od žíravin, barev,
olejů a jiných nebezpečných látek, bakelit, automobilové plasty, molitan, laminát.
Ukázka, co se odváží – mail od firmy, co odebírá plasty: „v příloze posílám fotky z dnešního návozu. Prosím, informujte dané obce, využitelných a prodejných složek je tam minimálně, spíš se to podobá směsnému komunálnímu odpadu.
U takových návozů budeme muset výhledově navýšit cenu, protože v tomto případě třídění dotujeme“
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SDH Nedašov uspořádá SBĚR ELEKTROZAŘÍZENÍ
sobota 2.6.2018 OD 8:00 hod DO 10:00 hod
ELEKTROZAŘÍZENÍ NACHYSTEJTE PŘED VÁŠ DŮM
DO SBĚRU PATŘÍ:
ledničky, mrazničky, pračky, televize, monitory, sušičky, myčky nádobí, pečící zařízení, sporáky, elektrická topidla,
elektrické radiátory, mikrovlnné trouby, vysavače, zařízení používaná k šití, pletení, tkaní a jinému zpracování textilu,
žehličky a jiné spotřebiče používané k žehlení, mandlování a další péči o oděvy, topinkovače, fritovací hrnce bez
oleje, spotřebiče pro masáže, váhy, vrtačky, pily, zařízení pro soustružení, frézování, broušení, drcení, řezání, sekání,
stříhání, vrtání, mlýnky, kávovary, spotřebiče pro stříhání vlasů, sušení vlasů, čištění zubů, holení, hodiny, budíky,
DVD přehrávače, videorekordéry, tiskárna bez cartridge, počítače, wi-fi zařízení, nabíječky, klasické i mobilní telefonní přístroje, auto baterie a ostatní domácí spotřebiče výše neuvedené.
DO ZPĚTNÉHO ODBĚRU NEPATŘÍ:
žárovky a zářivky; výbojky, bojlery, cartridge, hrací automaty, pouliční osvětlení!!!
Převzít lze pouze kompletní elektrozařízení!!!
Prosíme občany aby neukládali elektrozařízení a komunální odpad za hasičskou zbrojnici !!!
Co nejsrdečněji vás zveme na 18.ročník pohárové soutěže O putovní pohár SDH Nedašov, která se uskuteční 02.09.2018 od 10:30 hod na fotbalovém hřišti TJ Nedašov.
Děkujeme TJ Nedašov za půjčování hřiště a obecnímu úřadu za finanční podporu.
Václav Vaněk

Závršan
Vážení příznivci folkloru a tradic Závrší,
v letošním roce vzpomeneme 70. výročí založení valašského souboru Závršan Nedašov. Při této
příležitosti bych vás chtěl pozvat na dožínky spojené s oslavou založení „Závršanu“, které se uskuteční
v neděli 12. srpna.
Za všechny členy souboru Vladimír Káňa

Poděkování
Zastupitelstvo obce Nedašov touto cestou děkuje panu Vladimírovi
Káňovi, vedoucímu Valašského krúžku Závršan, za 30 let obětavé práce
u tohoto souboru. Soubor převzal
v roce 1988 od jeho zakladatele, pana
Vincence Nesázala. Valašský krúžek
pravidelně pořádá vánoční betlém,
dožínky, doprovází průvod Božího těla…a reprezentuje Závrší u nás i v zahraničí. To vše vyžaduje hodně obětovnosti a času. Děkujeme a přejeme
hodně zdraví a elánu do dalších let.
František Kolínek
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Z nedašovské školy a školky
17. dubna se uskutečnil zápis dětí
do první třídy. Dostavilo se 30 dětí.
Do první třídy by mělo nastoupit
21 žáků, 9 rodičů požádalo o odklad
školní docházky.
Ke konci roku opustí školu 30 deváťáků. 4 žáci míří na gymnázia,
15 žáků na střední školu s maturitou
a 11 na střední odborné školy
a učební obory.
Naše škola neposkytuje pouze vzdělávání žáků, ale nabízí jim
i možnost sportovního a kulturního vyžití. Svoje vědomosti a nadání uplatňují v různých soutěžích
– matematická soutěž Klokan, Pythagoriáda, olympiáda z biologie,
dějepisu (soutěž Bible a my), Mladý chemik atd. To, že naši žáci mají
i umělecké nadání dokazuje získání
1.místa v pěvecké soutěži Zpěváčci
Valašskokloboucka. Také byli úspěšní ve výtvarné soutěži Les a příroda
kolem nás, Malujeme s projektem
nebo Motocykly. Za velký úspěch
považujeme 3.místo v celorepublikové soutěži Srdce s láskou darované. Cenu si žáci osobně převezmou
v Praze dne 21.května v Poslanecké
sněmovně. I letos se zúčastňujeme
spousty sportovních aktivit, především v rámci Valašské sportovní
ligy (kopaná, odbíjená, košíková, lyžování, plavání, atletika..), dále pak
v dopravní soutěži mladých cyklistů,
soutěže „ Z lavic do přírody“ nebo
o Klíč k brumovskému hradu. Jeden
žák 5. třídy byl v matematické soutěži Matík úspěšným řešitelem a ve
finále obsadil krásné druhé místo.
Také činnost MŠ je velmi pestrá. Za zmínku stojí vystoupení dětí
pro Seniorklub Nedašov, návštěvy
kulturních akcí, akce s rodiči a žáky
naší školy. Už teď se všichni těší na
společný výlet s rodiči na zámek Milotice.
V pátek 25.května se na naší škole uskuteční Den otevřených dveří,
spojený s vystoupením našich dětí
a žáků v rámci Mikroregionu Valašskoklobucka. Zveme tímto všechny
rodiče a přátele školy na tuto akci.
8

Na 1. června připravujeme dětský
den.Tento den projede naší obcí peloton s panem Zimovčákem na historickém kole, přivítáme je a pozdra-

víme u školy a předáme finanční dar
pro onkologicky nemocné děti.
25.května vstupuje v platnost
nové nařízení EU o zpracovávání

www.nedasov.cz
a uchovávání osobních údajů tzv.
GDPR. Toto nařízení se týká také
naší školy, neboť s těmito osobními údaji nakládáme. Připomínám,
že rozsah osobních údajů zpracovávaných o vás rodičích, o dětech
a žácích je dán právními předpisy,
zejména školským zákonem a prováděcími předpisy. Jedná se zejména o údaje pro školní matriku a pro
poskytování podpůrných opatření

Nedašovský zpravodaj
žákům uvedeným v § 16 školského
zákona. Osobní údaje zpracovávají
pouze oprávněné osoby a jsou uloženy pouze po nezbytnou dobu. Ta
vychází ze zákona o archivnictví,
zákona o účetnictví a skartačním
řádu, který je součástí spisového
řádu školy.V ostatních případech,
údaje které nejsou v režii zákona,
budeme vyžadovat souhlas rodičů.
Týká se např. zveřejňování fotogra-

fií z různých akcí ve škole nebo na
webových stránkách školy a pod.
Blíží se konec školního roku, připravují se školní výlety, finišuje se
s klasifikací na vysvědčení. Přáním
všech zaměstnanců školy je vychovat z našich dětí a žáků vzdělané
a slušné osobnosti, které se uplatní
v dalším životě.
Mgr. Milan Mužík,
ředitel školy
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Senior klub a jeho činnost
Uběhlo půl roku a opět je tu čas
vydání květnového zpravodaje. Za
tuto dobu, kromě pravidelných měsíčních besed se v našem klubu událo několik akcí. V únoru to byl tradiční
fašankový průvod a večerní fašanková zábava s „Pochováváním basy“
,která patří k velmi oblíbeným akcím.
V březnu jsme se zúčastnili výroční
schůze v Tuchyni u našich družebních
přátel. Vzali jsme také harmonikářku
Marušku Novákovou a společně si
pak všichni při harmonice zazpívali.
V dubnu proběhla výroční schůze
v našem klubu a pozvání dostali naši
přátelé z Tuchyně a naše paní starostka. Opět jsme po schůzi besedovali,
předávali si zkušenosti z našich klubů
a zazpívali si při harmonice. V dubnu
jsme uspořádali zájezd do Polského
Těšína na nákupy a za odpočinkem
a relaxací do termálních lázní Veľký
Meděr a Gyór. Oba zájezdy se nám
moc vydařily, každý z nich splnil svůj
účel a navíc nám přálo i počasí. Do
Polska s námi jezdí naši přátelé senioři ze Vsetína a do termálů zase
přátelé z Tuchyně. Máme tady květen
a k tomu se pojí svátek„Den matek“. Na
tuto slavnostní besedu jsme pozvali
děti z MŠ Nedašov , aby nám udělaly radost se svým vystoupením,které
se nám moc líbilo. Děti obdržely
sladkou odměnu a pochvalu za svůj
výkon. Tímto, ale květnové akce nekončí. Dne 17.5.2018 se zúčastní naše
družstvo 5.ročníku soutěže v pétanque v Luhačovicích pod názvem

10
0

„Senior Cup“,pořádaný Zlínským krajem. Dne 18.5.2018 se uskuteční pro
děti MŠ Nedašov přednáška o myslivosti. V sobotu 19.5.2018 máme pozvání na „smažení vaječiny“ na Vsetín
a 25.5.2018 na „Majáles“ do Tuchyně.
Rovněž jsme přislíbili účast na „Mikroregionu“ v Nedašově. V červnu nás
čeká „ smažení vaječiny“, na které jsou
pozvaní hosté ze Vsetína a Tuchyně, dále nás čeká oslava „Dne otců“
a zájezd do Kroměříže na prohlídku
Zámku a Květné zahrady.
Na základě projektu Zlínského
kraje Senior Pasy s katalogem slev,
se členové Senior klubu zaregistrovali a můžou s tímto pasem využívat poskytované slevy na různých
místech vypsaných v katalogu poskytovatelů. Dokonce jsme zaregis-

trovali i nečleny klubu. Dále děláme
taky dobrou věc a sbíráme pet víčka
pro nemocného chlapečka, Adámka
z Dubé. Letos jsme již odeslali čtyři
balíky a budeme pokračovat dále.
Pokud někdo vyhazuje do popelnice, tak už nemusí a může přispět na
dobrou věc a přinést je k nám,nebo
do klubu. V klubu jsme vždy první
úterý v měsíci.
Ludmila Dubčáková
předsedkyně Senior klubu

www.nedasov.cz
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Pomník sv. Václava
U příležitosti výročí 100 let založení České republiky plánujeme opravu pomníku padlých u sv. Václava. Bude se provádět oprava obložení nevzhledného betonového podstavce a doplní se chybějící fotografie. Podařilo
se posbírat a poskládat z rozbitých kousků jednotlivé podobizny padlých.
Grafickou úpravu provedla firma KERAMPRINT z Ostravy. Také připravujeme
zhotovení nového plotu u sochy sv. Josefa.
František Kolínek

11

Nedašovský zpravodaj

Květen 2018

HC Tarantule Nedašov
Sezónu jsme začali 9. 9. 2017 na
zimním stadionu v Brumově-Bylnici, kde hrajeme Valašskou hokejovou ligu sk. C, která je velice kvalitní
a vyrovnaná. Soutěž je rozdělena
do 4 skupin A, B. C. D, systém „každý
s každým“. Vstup do sezóny se nám
moc nepovedl. A o to byla naše motivace větší. Abychom splnili naše
cíle na sezonu, museli jsme pořádně
zabojovat. Naše zápasy se stabilizovaly a trpělivá hra ukázala první ovoce. Prostřední část sezony se nám
dařilo čím dál víc a ke konci naše forma vygradovala. Zvládli jsme důležité zápasy a tvrdou prací vybojovali
3. místo.
Náš tým se skládá převážně
z nedašovských hráčů. Dva kluci
nám pomáhají z Nedašovy Lhoty
a pro nedostatek brankářů jeden ze
Slovenské republiky.

Střelci:
Holba Marek 25 branek, Mikuška
Pavel jun. 23, Pacík Petr 18, Jiřík Martin 17, Pacík Jakub 13, Vaculík Ladislav 13, Fojtík Václav 9, Mikuška Pavel sen. 6, Prekop Milan 6, Kvasnička
Tomáš 5, Vaněk Martin 5, Kolínek Tomáš 3, Olša Jiří 2, Čech Filip 1. Brankáři: Gavenda Jaroslav, Holba Josef.
Zápasy:
HC Tarantule Nedašov - HC Vlachovice 2:6, HK Lavina Záriečie A
- HC Tarantule Nedašov 11:5, HC
Tarantule Nedašov - VHK Ploština
11:5, HC Vrbětice - HC Tarantule
Nedašov 13:1, HC Tarantule Nedašov - HC Bílí Orli 4:3, HC Bohuslavice n. Vláří - HC Tarantule Nedašov
3:7, HC Tarantule Nedašov - HC
Francova Lhota 3:2, Tučňáci Horní Lideč - HC Tarantule Nedašov
5:8, HC Vlachovice - HC Tarantule

Nedašov 5:10, HC Tarantule Nedašov - HK Lavina Záriečie A 2:7, VHK
Ploština - HC Tarantule Nedašov
2:7, HC Tarantule Nedašov - HC
Vrbětice 2:10, HC Bílí Orli - HC Tarantule Nedašov 5:7, HC Tarantule
Nedašov - HC Bohuslavice n. Vláří
9:2, HC Francova Lhota - HC Tarantule Nedašov 7:5, HC Tarantule Nedašov - Tučňáci Horní Lideč 2:6, HC
Tarantule Nedašov - HC Vlachovice
6:3, HK Lavina Záriečie A - HC Tarantule Nedašov 5:6, HC Tarantule
Nedašov - VHK Ploština 7:6, HC Vrbětice - HC Tarantule Nedašov 9:7,
HC Tarantule Nedašov - HC Bílí Orli
6:3, HC Bohuslavice n. Vláří- HC Tarantule Nedašov 2:14, HC Tarantule
Nedašov - HC Francova Lhota 6:4,
Tučňáci Horní Lideč - HC Tarantule
Nedašov 3:9.

Celková tabulka
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

HC Vrbětice
HK Lavina Záriečie A
HC Tarantule Nedašov
HC Bílí Orli
HC Francova Lhota
Tučňáci Horní Lideč
HC Vlachovice
HC Bohuslavice n. Vláří
VHK Ploština

zápasy
24
24
24
24
24
24
24
24
24

výhry
18
18
16
14
12
11
9
4
2

v - náj.
0
0
0
1
0
0
0
1
2

remízy
0
0
0
0
0
0
0
0
0

p - náj.
1
0
0
1
0
0
1
0
1

prohry
5
6
8
8
12
13
14
19
19

skóre
171:111
207:115
146:127
153:111
122:127
125:136
104:152
109:184
113:187

body
55
54
48
45
36
33
28
14
11

Srdečně Vás zveme

na taneční zábavu,
která se uskuteční 2. června na výletišti v Nedašově.
Za mixem se Vám představí tuzemský DJ Mosquito a pozvání přijal také úspěšný DJ Blizixxx.
Těšíme se na Vaši účast.
Velké díky patří našim sponzorům, vážíme si toho. A to firmě Cebes a.s, obci Nedašov, Pohostinství Josef Fojtík,
Hostinci U Ivánků a Tomáši Kvasničkovi.
Poděkovaní patří také našim fanouškům, kteří nás chodí pravidelně podporovat.
Za tým HC Tarantule Marek Holba
12
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TJ Nedašov
Hned zkraje ledna začala našim mužstvům tradiční
zimní příprava, která trvala takřka tři měsíce do zahájení jarní části sezóny. V půli února pořádal náš oddíl
fašankový průvod obcí s následnou taneční zábavou
v místním kulturním domě. V letní přestávce uspořádá
náš klub tradiční Turnaj rodů, který se bude konat v sobotu 30. června. O týden později bude následovat žákovský Memoriál Aloise Fojtíka (neděle 15.7.) a za další
týden proběhne Memoriál Josefa Švacha pro mužstvo
mužů (neděle 22.7.). V sobotu 24. listopadu proběhne za
našeho pořádání již 2. Kateřinský ples, který doprovodí
známá hudební skupina Dúbravanka.

MUŽI A – I. A třída sk. A
1
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Nevšová
Val. Meziříčí B
Nedašov
Val. Příkazy
Vigantice
Vidče
Brumov B
Podlesí
Kelč
Slušovice
Kateřinice
Val. Klobouky
Vlachovice

63
68
41
50
42
24
35
42
41
30
46
29
20

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

27
34
23
40
48
34
49
43
42
32
43
53
63

43
41
39
30
26
26
26
25
25
24
23
16
13

Zimní přípravu absolvovali naši muži v domácích
podmínkách, kdy využívali místní školní tělocvičnu, také
společně s venkovními výběhy. Naše mužstvo se zúčastnilo i třídenního kondičního soustředění, které proběhlo tradičně na Soláni. Poslední březnový víkend vyrazilo mužstvo trenérů Tomáše Kolínka, Jaroslava Kolínka
a Ladislava Šenkeříka již do jarních těžkých odvet, ve
kterých hájilo prozatímní 2. místo z podzimní části. První
zápas ve Valašských Příkazech se nám vydařil zcela podle
představ (4:1), abychom o týden později na velikonoční
neděli oslavili domácí výhru nad Viganticemi (3:2). Následně jsme měli díky odhlášení Zubří ze soutěže volnou
neděli. Poté však přišla nepříjemná série dvou proher
v řadě, nejdříve s doma s Vidčí (1:2 PK) a ve Slušovicích
(0:5). Naši hráči však ukázali bojovné srdíčko a všechno
odčinili v derby s Brumovem (3:0) a ve Vlachovicích (2:0).
Do konce jarní častí nám zbývá 6 zápasů, ve kterých se
pokusíme udržet postavení v první trojce tabulky. Asi
největší zápas nás čeká 3. června na domácím hřišti
s vedoucí Nevšovou, proti které se budou chtít naši hráči
vytáhnout a zároveň věří ve Vaši diváckou podporu!!!

Zbývající utkání:
NE 13.5. 16:30 doma Podlesí
NE 20.5. 16:30 venku Kateřinice
SO 26.5. 17:00 venku Kelč
NE 3.6. 17:00 doma Nevšová
NE 10.6. 14:00 venku Val. Meziříčí B
NE 17.6. 17:00 doma Val. Klobouky

MUŽI B – III. třída sk. B
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Slopné
Biskupice
Březůvky
Vys. Pole
Vel. Ořechov
Vizovice
Bratřejov
Štítná B
Bohuslavice
Nedašov B
Rudimov
Šanov
Drnovice
Loučka

92
69
48
49
64
46
63
57
32
50
53
37
24
24

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

39
40
31
29
45
60
42
66
44
54
60
58
59
81

45
41
38
35
33
33
31
29
27
26
26
22
18
16

Naše „béčko“ pod vedením Františka Nováka skončilo po podzimní části na 7. místě s 16 body a hlavním
cílem pro jaro bude určitě úspěšná záchrana a udržení
v soutěži. V prvním zápase se podařilo získat bod u kvalitních Biskupic (3:4 PK). Na řadu přišla jasná výhra s Rudimovem (4:0), ale také jasná prohra ve Vizovicích (0:5).
V domácím zápase proti Bohuslavicím se podařilo získat
pouze bod (1:2 PK), aby se o týden později zvítězilo v penaltovém rozstřelu v Březůvkách (2:1 PK). V dohrávce zvítězila naše rezerva nad vedoucím Slopným (2:0), jenže
o týden později si připsala domácí prohru se zachraňujícími se Drnovicemi (3:4).
Zbývající utkání:
PÁ 11.5. 17:30 doma Vysoké Pole
NE 20.5. 16:30 venku Štítná nad Vláří B
SO 26.5. 17:00 doma Velký Ořechov
NE 3.6. 17:00 venku Šanov
SO 9.6. 17:00 doma Loučka
6. 17:00
1
NE 17.6.
venku Bratřejov
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DOROST – Okresní přebor
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Louky B
Malenovice
Nedašov
Ludkovice
Jaroslavice
Veselá
Lužkovice B
Březnice
Mysločovice
Kostelec
Spytihněv

ŽÁCI – Okresní přebor sk. B
73
65
49
36
35
37
47
37
30
30
14

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

21
25
36
44
38
28
34
38
58
63
68

40
32
28
25
24
23
20
19
12
10
7

Dorostenci přezimovali v tabulce na 3. místě s minimální ztrátou na vedoucí Louky B. Svěřenci trenéra
Františka Holby vstupovali do jarní části na velikonoční
neděli ještě odloženým podzimním zápasem s Mysločovicemi, ve kterém si připsali důležitou výhru (3:1). Na
řadu však přišla vysoká domácí prohra s vedoucí rezervou Louk (1:7), a také smolná porážka v Malenovicích
(3:5). Následovaly však dvě penaltové výhry – nejdříve
nad béčkem Lužkovic (4:3 PK) a v Březnici (2:1 PK). Minulý týden měli naši dorostenci volný víkend kvůli lichému
počtu mužstev v soutěži.

1.

Vizovice

2.

Nedašov

3.

Jasenná

4.

Nevšová

5.

Ned. Lhota

6.

Pozlovice

63
26
54
79
12
6

:
:
:
:
:
:

15
36
15
40
42
92

Žáci se po podzimní části umístili na prozatímním
4. místě v tabulce. Trenéři Miroslav Holba a Jaroslav Fojtík však našim žáčkům udělali kvalitní zimní přípravu, což
se projevilo na výsledcích, kdy naši hráči zatím ve všech
čtyřech utkáních zvítězili. Postupně v Jasenné (2:1),
v derby s Nedašovou Lhotou (2:0), v Pozlovicích (2:1)
a doma s Nevšovou (2:0). Zároveň zveme všechny zájemce, kteří by měli zájem hrát v našem oddíle, na společné
tréninky, které se konají vždy v úterý a čtvrtek od 18:00
hod. na našem hřišti.
Zbývající utkání:
NE 13.5. 10:15 venku Vizovice
NE 20.5. 10:00 doma Jasenná
SO 26.5. 16:30 venku Nedašova Lhota
NE 3.6. 10:00 doma Pozlovice
NE 10.6. 13:00 venku Nevšová
NE 17.6. 10:00 doma Vizovice

Zbývající utkání:
NE 13.5. 10:00 doma Kostelec
NE 20.5. 10:00 venku Ludkovice
NE 27.5. 10:00 doma Spytihněv
NE 3.6. 10:30 venku Veselá
NE 10.6. 10:00 doma Jaroslavice
NE 17.6. 14:30 venku Mysločovice

Děkujeme všem fanouškům a sponzorům za podporu a projevenou přízeň při utkáních.
Zároveň děkujeme hráčům a trenérům za vzornou reprezentaci našeho klubu.
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Čestní občané
Letos uplynulo 80 let od jmenování ctěného a uznávaného kněze p. Františka Půčka čestným občanem Nedašova
a Nedašovy Lhoty. Stalo se tak 18. 3. 1938. Páter Půček byl iniciátor založení Katolické omladiny a Orla. Díky němu
v obci stojí sochy sv. Josefa, sv. Anny, sv. Panny Marie, sv. Antonína Paduánského a sv. Václava. V Nedašově působil
do 22. 7. 1959. Na letošní rok připadne 50 let od úmrtí tohoto, na Závrší oblíbeného, kněze. Zemřel 21. 9. 1968. Pohřben je v kněžské hrobce na hřbitově v Nedašově.
V roce 1903 byl za své zásluhy jmenován čestným občanem ode všech přifařených obcí páter Jakub Jelínek. Letos
je to již 115 let od jeho jmenování. Zároveň 105 let od úmrtí kněze, který významně podpořil výstavbu školy a byl
jedním z budovatelů kostela Nanebevzetí Panny Marie v Nedašově.
Desáté výročí udělení čestného občanství si letos připomeneme i u pana pplk. Jana Nováka, našeho rodáka,
sloužícího za 2. světové války u RAF.
František Kolínek

Vydala obec Nedašov v nákladu 390 ks. Datum vydání 18. 5. 2018
Grafická úprava a tisk: Tiskárna Brázda - www.TiskarnaBrazda.cz
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