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Květen je měsíc květů a vůně,
mláďat a čas prvních teplých dní
Po teplé zimě a suchém jaru prožíváme měsíc, kdy se všechno zelená, kvete, sluníčko začíná hezky hřát
a na první pohled panuje pohoda.
Trochu smutnější je už pohled do
potoka, kde teče málo vody a z mé
pozice je to starost, jak dopadne zásobování vodou. Bude častěji pršet
a nebudou žádné problémy? Věřím,
že se snad nebude opakovat loňské
léto, kdy tři měsíce netekla ani kapka
vody v potoce. Bohužel chování přírody se nedá ovlivnit.
V letošním roce jsme podali čtyři žádosti o dotace. Oprava cesty na
MMR – nebyli jsme vybráni. Revitalizace prostranství před Obecním
domem na KÚ Zlín - bohužel jsme
taky skončili pod čarou. Sportoviště
na Ministerstvo školství - tam zatím
nejsou známy výsledky. A oprava veřejného osvětlení směrem k Návojné
na Ministerstvo průmyslu a obchodu
- taky ještě nejsou výsledky. Nespoléháme jen na dotace a některé akce
se realizují přímo z rozpočtu. Nejvíce
zdržuje vyřízení povolení. Proto ani
neupřesňuji, co budeme realizovat.
Jsou to všechno akce, o kterých se
píše už delší dobu.

V loňském roce se nám podařilo získat dotace na tyto akce:
rok
odkud
Název akce
dotace
2015 Fond soudržnosti
Zavedení separace bioodpadů 1 215 000
2015 MMR
Oprava účelové komunikace
1 600 000
2015 KÚ obnova venkova Komplexní revitalizace před ZŠ
886 000
V posledních letech jsme revitalizovali více ploch zeleně, hlavně
před školou a na křižovatce. Pořádáme společně s Vámi hodně kulturních a sportovních akcí. Proto jsem
přihlásila naši obec do soutěže Vesnice roku. Hodnotící komise k nám
přijede 1.6. v čase od 13,15 do 15,15.

Budu ráda, když se Vás zapojí co nejvíc a prosím o nápady, co by bylo
nejlepší ukázat a předvést.
Bc. Alena Nováková, starostka
„Tak jako báseň i život se hodnotí
ne podle délky, ale podle obsahu.“
– Seneca
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Práce v obci
V zimním období bylo na obci
zaměstnáno šest pracovníků veřejně
prospěšných prací. V zimě se odklízel sníh, v jarních měsících se uklízely chodníky a cesty od posypového
materiálu. V lednu jsme vymalovali
a pomohli s úklidem fary. Začali jsme
s demontováním vnitřních příček
v bývalé mateřské škole. Tímto děkuji pracovníkům, kteří prováděli demontáž, včetně stržení podlahových
krytin. Práce byly náročné. Budova
je tak vyklizena a připravena k další
rekonstrukci. Na jaře jsme dosázeli
bukové stromky v lokalitě Kršlisko
a vyčistili vpustě směrem k obci. Na
místním hřbitově provádíme celkovou údržbu, vyvezli jsme jámu na
odpad. Žádáme tímto spoluobčany,
aby nám povrchovou zeminu, stavební suť nebo betony nechali vedle
jámy. Uložení odpadu na skládce
stojí obec nemalé peníze. Zároveň byla vyvezena a zrušena jáma
na odpad u ZŠ Nedašov. U kostela
jsme pokáceli vzrostlé túje a zlepšili
přístup na hřbitov novou brankou.
V bývalé škole naši pracovníci rozebrali a připravili strop v prvním patře
pro betonáž. V současnosti máme
10 pracovníků VPP, kteří se starají
o zeleň a čistotu v naší obci.
František Kolínek

Sběr nebezpečného a velkoobjemového odpadu
Dne 30.5.2016 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.

KOMPOSTÉRY

TŘÍDĚNÍ ODPADU

Oznamujeme, že máme ještě několik
zahradních kompostérů, které si můžete
odebrat po uzavření smlouvy o výpůjčce.

Znovu upozorňujeme, že do žlutých kontejnerů na plast se mohou
dávat nápojové kartony (tetrapaky). Je to domluveno se svozovou firmou. Za obecním domem jsou dva modré kontejnery na sběr papíru.
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Poděkování Zlínskému kraji za účelovou neinvestiční dotaci ve výši 38.000,- Kč na
věcné prostředky požární ochrany jednotek sboru dobrovolných hasičů.
ZASTUPITELSTVO OBCE NEDAŠOV

Voda – vzácná surovina
V rámci metodiky užívané pro hodnocení přírodních
katastrof je sucho zařazeno mezi katastrofy klimatického původu. Na rozdíl od ostatních přírodních katastrof
nastupuje sucho pozvolně a jeho projevy jsou patrné až
svými negativními důsledky.
Problémy s vodou začnou v souvislosti s loňským
nadměrným suchem, letošní zimou bez sněhu a poměrně suchým jarem, vycházet najevo. Ne každý ví, že právě
podzemní zdroje se podílí v Česku na zásobování vodou
zhruba z jedné poloviny. Stejně tak není příliš známo,
že zdroje podzemních vod se v naší zemi doplňují ze
70 procent na konci zimního období z postupně tajícího
sněhu. Role dešťové vody je minoritní, především proto,
že naše krajina ztratila schopnost vodu zadržovat a vsakovat, takže dešťové srážky končí ve vodních tocích, které tyto zásoby vody odnesou mimo území ČR.
Podle aktuálních údajů mapujících vývoj hladin podzemních vod v České republice je současná situace nejhorší minimálně za posledních deset let.
Jak je již popsáno, stav podzemních vod je v celé České republice velmi vážný a dotýká se toto i naší obce. Zásobování pitnou vodou v naší obci je zajištěno jímáním
povrchové vody, která teče z pramene U studně pod
Holým vrchem, ale vydatnost tohoto pramene je rok od
roku nižší. Pokud delší dobu neprší, je problém naplnit
tři vodojemy, které máme v provozu.

Máme rozpracované dva projekty na posílení zdroje vody:
• POSÍLENÍ VODOVODU ZE ZDROJE V PUKLINÁCH - ve
fázi zpracování projektu pro územní řízení firmou
CENTROPROJEKT
• POSÍLENÍ ZDROJE VODY POMOCÍ VRTU - připravuje
firma ALTEC, projekt a žádost na OPŽP.
Důležité je i zadržovat vodu v krajině a proto se připravuje projekt
• NEDAŠOV SOUSTAVA TŮNÍ – spolupráce s firmou
FONTES.
Taky se snažíme čistit a zprovoznit staré vrty.
Z důvodu nedostatku vody, nutnosti zakoupení cisteren na pitnou vodu, zajištění využití starých vrtů, nutnosti výměny vodoměrů, byla cena za vodné od 1.1.2016
navýšena na 25,-Kč/m³ bez DPH. V přepočtu to činí zvýšení o 1,- Kč/ročně. Poslední zdražení bylo v roce 2008.
Žádáme všechny naše občany o šetření s vodou, hlavně v období sucha. Nenapouštějte bazény pitnou vodou
z obecního zdroje, mějte ohled na ty, kteří nemají svůj
zdroj vody a jsou závislí na veřejném vodovodu.
Bc. Alena Nováková, starostka
„Vodu neoceníme, dokud nám nevyschne studna a to
platí o všem v životě.“
– Benjamin Franklin

KANALIZACE
KANALIZAC
Ve zpravodaji v prosinci bylo uvedeno, že začátkem roku 2016 budou
nachystány nové smlouvy na stočné.
Bohužel se protáhlo vyřízení povolení k vypouštění odpadních vod pro
firmu Závrší s.r.o. a tato společnost
zahájila činnost až od 1. 4. 2016.
Z tohoto důvodu se začaly smlouvy
doručovat pro odběratele až v měsíci dubnu a postupně jsou doru-

čovány do schránek. Bude to trvat
delší dobu, protože se řeší jednotlivé rodinné domy postupně, zjišťuje
se napojení, čistí se stará kanalizace
a provádí se kamerové zkoušky. Vypouštění odpadních vod bez uzavřené smlouvy je kvalifikováno jako
přestupek (§10odst. 2 písm.a) zákona č. 275/2013 Sb.). Vyslechla jsem si
už různé názory, ale pokud jste na-

pojeni na obecní kanalizaci, jste povinni uzavřít smlouvu a platit stočné.
Dneska je to už povinnost, protože
platíme Moravské vodárenské a.s. za
čištění odpadních vod.
Prosíme o podpis smlouvy a vrácení 2x zpátky na obecní úřad. Zákon o vodovodech a kanalizacích se
musí dodržet.
Bc. Alena Nováková, starostka
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Milé děti
Každé žáby i ptáka hlas
do přírody volá,
vždyť On a teď čeká Vás,
jako Vaše škola.
Třpyt rosy,
krása květů
šípů vůně,
lesní tůně,
tajemných koutů zátiší,
jenž duší boly utiší
krouživý jestřába let,
i malých broučků v podzemí svět,
a také lány vlnícího se obilí,
na nich se člověk prácí podílí a nadevším tím modré nebe
čeká dnes, dítě TEBE!
Ó pojď se sklonit ke kvítku na louce,
namočit ruce v lesní studánce,
žíznivé rty zvlažit douškem čisté vody,
jak po staletí dlouhá naše rody
statných Valachů píjali tuto vodu.
Proto se i Ty z ní napij!
Vždyť jsi také z valašského rodu…!
A když se vrátíš domů zpět,
nedovol na to zapomnět,
co příroda má tajů, krás!
Má je pro TEBE!
Vrátíš se ještě k nim zas…?
Všem dětem Valašska i celé Moravy
„k poslednímu zvonění“ školního roku
2015/2016 věnuje člen organizace
KOSENKA (Český svaz ochrany přírody
ve Valašských Kloboukách) 88-ti letý
Anton Beňo
(Dlouholetý kronikář Nedašova (a
– částečně i celého Závrší.)
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Základní škola
a Mateřská škola Nedašov
Konec školního roku se blíží k závěru. Deváťáci mají po přijímacích
zkouškách a prvňáčci budou mít
za sebou zdárně začátek své životní etapy. Ze 43 vycházejících žáků
bylo přijato na maturitní obory
29 žáků, z toho 10 na gymnázia a na
učební obory odejde 14 žáků. Těší
nás, že odezva ze středních škol je
pozitivní a že naši žáci nám dělají
dobrou reklamu.
Po zápise do prvního ročníku ZŠ
nastoupí do školy 38 dětí. Budou to
tedy 2 třídy. Z naší mateřské školy nám přejde do základní 18 dětí.
MŠ bude mít pro příští rok 37 dětí.
V MŠ jsou tedy ještě volné 3 místa.
Naše škola se zapojila letos do
řady akcí. Valašská sportovní liga se
stala již tradičním sportovním kláním, kde žáci soutěží od nejmladších v celém spektru sportovních
disciplín s okolními školami v regionu. Žáci letos vítězili i výtvarných
soutěžích. Také v soutěži „Mladých
zdravotníků“ 5. tříd dosahujeme
pravidelně na stupně vítězů. Jedna
žákyně uspěla v mezinárodní vědomostní soutěži „Lidice pro 21. století“. Spousta akcí a soutěží je na
úrovni naší školy, celé dění o naší
škole můžete sledovat průběžně na
stránkách www.zsnedasov.cz.
Lyžařský výcvik 7.-9 tříd letos poprvé žáci absolvovali v rekreačním
zařízení Troják. Zpočátku nepříznivé počasí se nakonec umoudřilo.
Náročný týden si žáci mohli zpest-

řit pobytem v bazénu, bowlingem,
nebo večerním lyžováním. Spokojeni jsme byli se zázemím hotelu
a pěkným ubytováním. Děkujeme
Klubu rodičů za příspěvek na dopravu lyžařského výcviku ve výši
6000 Kč. Klub rodičů letos přispěje
také na školní výlety ve výši 100 Kč
na žáka v celkové výši cca 27 tisíc Kč
a každý žák dostane také od Klubu
rodičů příspěvek na pomůcky ve
výši 50 Kč. Děkuji tímto rodičům,
kteří se angažují ve výboru Klubu
a pomáhají tak škole s financováním těchto akcí pro žáky, zejména
organizováním rodičovského plesu.
V minulém měsíci jsme do naší
školy pozvali na besedu pana Zimovčáka, který již mnoho let jezdí na vysokém historickém kole.
V roce 2010 založil za podpory významných lékařů nadační fond „Na
kole dětem“, aby podpořil léčbu
onkologicky nemocných dětí. Tuto
akci organizuje každý rok. Beseda
byla pro žáky velkým přínosem.
Na závěr si mohli vyzkoušet jízdu
na tomto historickém kole. Letos
poprvé 3. června v odpoledních
hodinách zavítá celý peloton cyklistů také k nám do Nedašova, kde
bude mít krátkou přestávku. Tímto
vás zvu na tuto akci. K pelotonu se
můžete také přidat na kole a pokračovat s ním na další trasu směrem
do Vlachovic.
Pomalu se rozjíždějí školní výlety, blíží se také dětský den, kde žáci
devátých tříd pobaví mladší spolužáky svým programem. Začátkem
června se zapojíme do programu
obce v soutěži o „Vesnici roku“ divadelním vystoupením žáků o Karlu IV a kroužkem s mažoretkami.
Závěr školního roku již tradičně
patří brannému dni a sportovním
soutěžím. Věřím, že finále školního
roku všichni zvládneme a užijeme si
pěkných a prázdnin.
Mgr. Milan Mužík,
ředitel ZŠ a MŠ Nedašov

www.nedasov.cz

Nedašovský zpravodaj

Činnost a zábava v Senior klubu Nedašov
Od vydání prosincového „Zpravodaje“ uplynula opět
půlroční doba a my jsme během tohoto času měli zase
pár zajímavých kulturních, sportovních a jiných aktivit
a rádi bychom se s vámi o ně podělili.
První půlrok začínáme tradičně výroční schůzí,kde
zveme i paní starostku Bc. Alenu Novákovou a přátele
z Tuchyně ,se kterými máme dlouholetou družbu. Pak je
to fašankový průvod obcí na téma „Jedeme do Mexika“
s večerním zakončením se zábavou a „Pochováním basy“.
V březnu jsme navštívili termální lázně v maďarském Gyóru a v dubnu Polsko. Na velikonoční pondělí jsme si udělali výšlap k soše sv. Josefa a pokračovali dál po nedašovskolhotské hranici až na chatu Janka Nováka ,kde jsme se
občerstvili,pobavili a pokračovali dále. Naše putování pokračovalo přes staré hřiště k Ranči a odtud jsme se rozešli
do svých domovů.
Další akcí byl turnaj v bowlingu v Topasu,spolupráce s OZ při
„Koštu slivovice“ poté „Stavění
máje“ se soutěžemi pro děti
a opékáním špekáčků. A už se
přesuneme do května, ke kterému patří oslava „Dne matek“.
Letos nám děti z MŠ z Nedašovy
Lhoty udělaly radost se svým
moc hezkým programem. Děkujeme ještě jednou dětem i paní

učitelkám za květinky. Květen je na akce bohatý,smažení
vaječiny s našimi hosty ze Slovenska a naší paní starostkou. Dále je to návštěva divadla ve Zlíně,Senior Cup – pétanque Luhačovice a na závěr měsíce účast na „Chodníčku
vzájemnosti“.
V červnu se chystáme na oslavy „Dne otců“, kde nám
přijdou udělat radost děti z MŠ z Nedašova a my na oplátku dětem z MŠ připravíme krásné „Pohádkové dopoledne“ ve školkách. Svým krátkým vystoupením chceme
také přispět při soutěži o „Vesnici roku“ a pak nás čeká
vystoupení u příležitosti výročí založení Domova naděje v Nedašově. Dne 14. 6. 2016 navštívíme poutní místo
Turzovku na Slovensku. Toto jsou naše aktivity za posledního půl roku,ale kromě toho na každé naší besedě,
která je vždy první úterý v měsíci blahopřejeme našim
jubilantům a předáme drobné
dárečky, zazpíváme si, dobře
se pobavíme a trošku si odpočineme od běžných starostí.Od
května vítáme v našem klubu
novou členku z Návojné a vy
další,kteří jste se hlásili, že naše
řady posílíte,tak další beseda je
7.června v 15:00 hodin. Rádi vás
mezi námi přivítáme 
Lída Dubčáková,
předsedkyně Senior klubu

SDH Nedašov v roce 2016
Rok 2016 jsme zahájili s našimi
družebními bratry z Kvášova fašankovým průvodem v jejich obci.
Jsme rádi, že se i nadále dodržují
lidové tradice a mohli jsme poznat
lidové zvyky v jejich obci. Velkým
překvapením pro nás bylo vybírání
vajíček, které byly použity na praženici při večerní zábavě pro celou
vesnici.
V životě nás potkávají i smutné
události. 10. 3. jsme se rozloučili
s bratrem hasičem Vojtěchem Šenkeříkem z Nedašova č. 22.
Prvního květnového dne jsme
mší svatou oslavili svátek našeho
patrona svatého Floriána.
Po mši svaté byl položen věnec
u sochy svatého Floriána. Dále jsme
se zúčastnili oslav 90. výročí založení
SDH v Návojné.

Uspořádali jsme koncert slovenské kapely Kollárovci. Koncert proběhl nad očekávání naše i diváků.
Odstartováním okrskové soutěže,
která proběhla v Jestřabí nám začala
sezona soutěží v hasičském sportu.
30. 5. bude v naší obci probíhat
sběr nebezpečného odpadu a starých elektrospotřebičů, kterého se
účastníme.
V září proběhne pohárová soutěž
O putovní pohár SDH Nedašov. Soutěž proběhne na hřišti TJ Nedašov,
na kterou jste srdečně zváni.
Velké poděkování patří našim
sportovcům za propůjčení areálu na
naši pohárovou soutěž.
Dále děkujeme za finanční podporu obecnímu zastupitelstvu obce
Nedašov.
Vaněk Václav, starosta SDH Nedašov

Odkaz pro budoucí
generaci - sběr
starých
ýých věcí
věc
Máte doma věci, kterých byste se
rádi zbavili, ale já vám líto je vyhodit?
Jsou to věci, které mají určitou historickou hodnotu, ale už vám doma
překážejí? Na obci je nově možnost
tyto věci odevzdat.
Věci budou časem odkazem předků pro budoucí generaci. Věci budou
zaevidované a časem by mohly být
uloženy v našem místním muzeu.
Tyto věci, které by
jinak skončily v popelnicích, ponesou
odkaz historie naší
vesnice.
František Kolínek
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TJ Nedašov
Nedašovští fotbalisté mají za sebou téměř polovinu jarní soutěže.
Muži pokračují ve skvělých podzimních výsledcích a stále se drží
v popředí I.A třídy skupiny A. Na jaře
si připsali zatím dvě domácí výhry
(Podlesí 3:1 a Vlachovice 5:1), dvě
venkovní porážky (Vidče 1:4, Zubří
1:3) a dvě porážky po penaltovém
rozstřelu (doma Brumov B 2:3 PK
a venku Valašské Klobouky 0:1 PK).
Muži budou k vidění ještě při dvou
domácích zápasech (29.5. 17:00 h.
Podkopná Lhota a 12.6. 17:30 h. Valašské Meziřící B).
B mužstvo mužů se momentálně
nachází ve IV. třídě sk. C na 5. místě
s 9bodovou ztrátou na vedoucí Loučku.
Dorostencům patří v Krajském
přeboru předposlední 13. místo se
4 body.
Starší žáci se pohybují v Krajské soutěži sk.A zatím na 12. místě
s 12 body.
Mladší žáci jsou taktéž v Krajské
soutěži sk.A na 8. místě s 15 body.
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Tradiční Turnaj rodů
se uskuteční
v sobotu 2. července !!!
Tabulka A mužstva:
1. Kelč
2. Nedašov
3. Zubří
4. Brumov B
5. Val. Klobouky
6. Val. Meziříčí B
7. Hor. Lideč
8. Podlesí
9. Vidče
10. Vlachovice
11. Val. Příkazy
12. Dol. Bečva
13. Juřinka
14. Podkop. Lhota

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

11
9
8
9
9
8
7
8
8
8
9
6
5
5

4
2
4
3
1
2
3
3
3
2
0
1
1
1

2
5
3
1
3
3
4
1
0
1
0
2
4
1

3
4
5
7
7
7
6
8
9
9
11
11
10
13

35
40
35
49
32
56
33
41
42
39
38
34
35
31

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

24
29
38
38
24
31
29
46
43
52
32
51
48
55

43
36
35
34
32
31
31
31
30
29
27
22
21
18
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Celorepubliková cyklotour v čele s Josefem Zimovčákem
bude tři dnyy projíždět
p j
naším regionem
g
Na začátku června 2016 startuje již 7. ročník veřejné cyklotour „ Na kole dětem“. Peloton cyklistů
v čele s Josefem Zimovčákem a spoustou známých
osobností vyrazí na jedenáctidenní cyklojízdu napříč
Českou republikou.
Jedná se o sportovní projekt na podporu onkologicky nemocných dětí.
Přidat se může každý na část etapy, jednu etapu
nebo celou trasu. Během jízdy cyklisté navštíví takřka
všechny kraje České republiky, zastaví se v partnerských městech a osobním příkladem, formou osvěty
a propagace předají široké veřejnosti odkaz „ My, kdo
máme štěstí, že jsme zdraví, musíme pomáhat těm,
kdo ho mají méně“.
Cyklotour začíná prologem 1. června 2016 (Bruntál
– Olomouc). 1., 2. a 3. etapa vede naším regionem.
Dne 2. června následuje etapa Olomouc – Horní
Lideč, která projíždí městem Zlín, Vizovice a obcemi
Loučka, Újezd, Mirošov, Lačnov. Cíl a slavnostní přivítání účastníků je v Horní Lidči v 17. 15 hodin.
V pátek 3. června se peloton bude pohybovat
celý den v našem regionu. Druhá etapa pod názvem
„Valašské školní kritérium“ startuje ve Vlachovicích v 8.30 hodin.

Trasa:
Vlachovice – Vysoké Pole – Újezd – Loučka – Vlachovice – Slavičín – Štítná nad Vláří – Brumov-Bylnice – Nedašov – Valašské Klobouky – Vlachovice.
V cíli bude probíhat Dětský den a slavnostní přivítání pelotonu. Peloton se v obcích a městech zastaví,
setká se s žáky partnerských škol, představiteli obcí
a měst, proběhne setkání s veřejností.
V sobotu 4. června v 8.00 hodin startuje v Horní
Lidči 3. etapa, která dále vede do Luhačovic, Uherského Brodu a cílové Strážnice.
Ti, kdo budou mít zájem, mohou se stát součástí pelotonu. Všichni jsou vítáni, i ti nejmenší. Každý
z Vás se může zúčastnit celé etapy nebo jen její části
a stát se součástí pelotonu se známými osobnostmi.
Tímto Vás srdečně zvu na setkání a samozřejmě
na projížďku na kole. Svoji přítomností můžete podpořit nadační fond Na kole dětem – podporující onkologicky nemocné děti z celé ČR, včetně dětí z našeho regionu.
Více na www.nakoledetem.cz
Předpokládaný časový harmonogram etapy
" Valašské školní tour" - Na kole dětem.
•

3. června 2016 ( pátek)

•

8.30 - start ve Vlachovicích

•

9. 00 - Vysoké Pole ( zastavení)

•

9. 20 - Újezd ( 30 min. zastavení)

•

10.20 - Vlachovice - průjezd

•

10. 40 - Slavičín ( 30 min. zastavení)

•

11. 50 -Štítná ( 30. min. zastavení)

•

12. 40 - Brumov-Bylnice ( 30 min. zastavení)

•

13.45 - Nedašov ( 30 min zastavení)

•

14. 55 - Valašské Klobouky ( zastavení)

•

cca 16. 00 - cíl ve Vlachovicích
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Silvestrovský výšlap na Kaňúr
Poslední den v roce 2015 se uskutečnil silvestrovský výšlap na Kaňúr. Výšlap
byl zahájen požehnáním u kostela v Nedašově, kde se sešla početná skupinka.
Ta se pak společně s otcem Markem
vydala směrem na Kaňúr. K početné
skupince se po cestě přidávali další turisté, takže jsme se v závěru sešli v počtu cca 140 osob. Účast byla opravdu
hojná. Krásné počasí vylákalo na tento
výšlap turisty všech věkových kategorií
z různých obcí. Byl to krásný výlet, který nabídl všem zúčastněným pohled na
naši krajinu v celé své kráse. Vcíli našeho výletu jsme si opekli a posilnili se na
cestu zpět. Výšlap na Kaňúr byla krásná
tečka za končícím rokem 2015. Děkujeme všem, kteří se zúčastnili, a budeme
se těšit na další příjemný výlet.
František Kolínek, místostarosta

Dětský karneval
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Košt slivovice
Dne 16.4.2016 proběhl v KDv Nedašově 2.ročník Koštu slivovice. K poslechu nám hrála cimbálová muzika Falešnica.Nejlepší slivovici přinesl pan Josef Solař,druhý skončil pan Martin Ptáček a třetí Vlastimil Šenkeřík.Hodnotilo se
ze 20 přinesených vzorků.

Divadlo
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Stavění máje a slet čarodejnic

10

Květen 2016

www.nedasov.cz

Nedašovský zpravodaj

Připravované
p
akce
• 28. 5. 2016 – CHODNÍČEK 2016 – 14. ROČNÍK PŘECHODU HŘEBENE
BÍLÝCH KARPAT, KÁCENÍ MÁJE
• 2. 7. 2016 – TURNAJ RODŮ – pořádá TJ Nedašov
• 4. 7. – 8. 7. 2016 – VE SPOLUPRÁCI SE ZŠ NEDAŠOV, TJ NEDAŠOV A OBCÍ
NEDAŠOV PROBĚHNE FOTBALOVÝ KEMP ZDENKA ŠENKEŘÍKA
• 8. 7. 2016 – DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ PRO DOSPĚLÉ NA VÝLETIŠTI
• 14. 8. 2016 – OSLAVA 100 LET VYSVĚCENÍ KOSTELA A DOŽÍNKY
• 4. 9. 2016 – HASIČSKÁ SOUTĚŽ – pořádá SDH NEDAŠOV
• ŘÍJEN 2016 – MEZINÁRODNÍ TURNAJ VE FOTBALE O POHÁR
ZÁVRŠÍÍ – pořádá ZŠ NEDAŠOV a obce NEDAŠOV, NEDAŠOVA LHOTA
A NÁVOJNÁ
• 7. - 8. 10. 2016 - DĚTSKÝ BAZÁREK
• ŘÍJEN 2016 – DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI
• KONEC LISTOPADU – VÁNOČNÍ JARMARK
K – pořádá SENIOR KLUB
NEDAŠOV
• PROSINEC – MIKULÁŠSKÝ TURNAJ VE STOLNÍM TENISU
• PROSINEC – VÁNOČNÍ VYSTOUPENÍ ZŠ A MŠ
• PROSINEC - VÁNOČNÍ KONCERT
11

Nedašovský zpravodaj

12

Květen 2016

