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VÁNOCE V NEBI

Sv. Terezička Ježíškova

Na nebeských nivách, když se zima blíží,
všechny svaté velká starost v srdcích tíží,
mnohému to spáti nedá ani v noci,
inu není divu, vždyť je před Vánoci.
Už jen zbývá věru, zcela doba krátká,
co již budou slavit příchod Jezulátka.
To zas bude sláva, všude plno svíček –
Svatí budou všichni klečet u jesliček.
Potom půjdou v řadě před děťátko Boží,
do ručky mu každý milý dárek vloží.
Ó to bude rušno na nebeské pláni,
každý běží v koutek někam do ústraní
a když vůkol nikým pozorován není,
pro Ježíška chystá milé překvapení.
Petrovi se občas úsměv přes tvář mihne:
Letos mne však nikdo dárkem nepředstihne.
zlatou loďku letos pro Ježíška chystá,
bude z ní mít radost, velkou dozajista.
Pavel napsal knihu, Lukáš ji maloval,
Mikuláš zas košík jablek pro Ježíška schoval.
Svatý Martin teplý pláštík, Kryšpín boty,
Cecílie a sbor panen – píseň rajské noty.
A tu svatí z českých luhů, důvěrně se radí v kruhu,
co by mohli na památku darovati Jezulátku.
Solunští dva bratři staří, přijdou s dvěma slabikáři,
Svatý Václav přes půl klína nasype mu hroznů vína.
Vojtěch už se připravuje, jak mu chorál zanotuje.
Svatý Prokop kytku vřesu přinese mu ze Sázavských lesů.
Jan si našel dárek hravě, štiku chytil ve Vltavě.
Ludmila šál z teplé vlny, na krk pletla týden plný,
Anežka zas naše milá, beránka mu připravila.
Co ti staří, Ti si vědí rady,
vždyť už dlouhou řadu let jsou tady –

ale ti, co letos přišli, ti se mnoho napřemýšlí,
Ježíškovi co by dali a mu radost udělali.
Zvláště letos je tu nová – Terezička Ježíškova,
která právě před čtvrt létem v ráj se vznesla přímým letem.
Všichni svatí nedočkavě, přemýšlejí ve své hlavě,
vyslýchají andělíčky: „Jaký je dar Terezičky?“
Andělíčci rámě krčí, Terezka jak ryba mlčí.
Na obloze hvězdy jiskří, měsíc září krajem,
sladká hudba andělíčků rozléhá se rájem.
Vprostřed září v moři svíček, krásná štíhlá jedle,
zlaté jesle pro Ježíška připraveny vedle.
Plno světla, plno krásy, radosti a míru,
Svatí v rukou svoje dárky, stojí ve špalíru,
ke dveřím své nedočkavé zraky často stáčí,
odkud svaté Božské dítko zavítat k nim ráčí.
Slyš, tam dole, zvony z věží znějí slavným tónem,
Svatí v nebi na kolena klekají si honem.
Srdce mocně buší v nitru, na bránu zrak zírá,
ale brána ku podivu dnes se neotvírá.
Deset minut, čtvrt hodina, míjí v trapném tichu,
zmlkla hudba, na všech tvářích starost místo smíchu.
Svatý Petr rozrušeně mne si svoje čelo:
Že by na nás Jezulátko dneska zapomnělo?
Svaté Máří Magdaléně bolest chví se v hlase:
Jistě někde Jezulátko ztratilo se.
A to hned se andělíčci přihlašují s chutí,
do všech koutů že se vznesou, rychle na peruti
a když někde najdou Božské smavé dítě,
v náručí je vezmou, přiletí s ním hbitě.
A již jako vánek v lese šumot křídel dál se nese,
Svatí trnou plni zmatku: co se stalo Jezulátku?
Světicím se v tváři teskné křišťálová slza leskne,
svatý Tomáš moudrá hlava, velkolepý návrh dává:
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Ptejme se dle abecedy, kdo ho viděl naposledy.
Svatý Alfons, který v nebi advokáta dělá,
jal se všechny vyslýchati počav od Abela,
avšak svatí smutně zraky k zemi klopí,
po Ježíšku není nikde ani stopy.
Dohořely dávno na stromečku svíčky,
když má začít výslech svaté Terezičky.
Ale marně Alfons po svatých se dívá,
Terezičku volá, ta se neozývá, udiveně ptá se:
Terezička nám schází. V tom však andělíček zděšen dovnitř vrazí,
s čela pot mu stéká, potůčky mu tvoří,
běžte všichni honem, u Terezičky hoří….
Ztajil dech se Petru, ránu stíhá rána,….
v tom je slyšet povel světce Floriána:
„Za mnou!“ Ihned všichni běží, Terezčin kde domek leží….
Vskutku, hrůza mrazí v těle, pomoz Hospodine,
ze všech oken světlo v černou noc se line.
Florián již skočil v síňku, přeskakuje schody,
v ruce nese na hašení putnu plnou vody.
Teď se dveře otevřely v jednom okamžiku,
oči jeho oslnila záře z pokojíku….
Ale ku podivu, jaká to s ním změna,
putnu z ruky pouští, klesá na kolena,
za ním všichni svatí do prachu se chýlí,
v zraky se jim vpíjí obraz roztomilý.
V koutku na stoličce sedí Terezička,
Jezulátko Božské na kolenou hýčká.
Písničky mu zpívá, k dítěti se shýbá,
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hlavičku mu hladí, kadeře mu líbá.
Ježíškovi úsměv hraje v boubelaté tváři,
všechno kolem hýří světlem, tone v jasné záři.
První Petr přišel k sobě, budiž Bohu chvála,
ale víš Ty Terezičko, Tys nám dneska dala.
To je nápad, o Vánocích Ježíška vzít k sobě,
štěstí, že Tě máme rádi, zle by bylo Tobě.
Petr byl by pokračoval dále v hubování,
ale ústa Jezulátko zakrylo mu dlaní,
„Nebruč milý Petře, znějí Božská slova,
cožpak Terezička není Ježíškova?
Proč by také jednou, mile špulí rtíčky,
nemohl být Ježíš u své Terezičky?“
Na to Terezička: „Odpusťte mi svatí,
Ježíška jsem chtěla trochu pochovati,
a má duše slastí se tak rozechvěla,
že jsem na vše kolem sebe zapomněla.“
Petrovi již z toho vlhnou víčka:
„Inu Ty jsi zkrátka malá Terezička.“
A teď vzhůru andělíčci, znovu hrajte hezky,
Jezulátko uvítáme tady u Terezky.
Svatí nesou dárky, andělíčci hrají,
ze všech vánoc nejkrásnější
byly tyhle v ráji.

Viď, že na mne nezlobíš se Terezčko milá,
že to moje povídavá ústa prozradila?
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Vánoční dárek pro občany
a návštěvníky Valašského Klobucka
Mikroregion Valašské Klobucko
připravil nový web, který představuje zdejší nádhernou přírodu, živé
tradice a poutavou historii.
Co a jak Vám web přináší? Na
adrese http://valasskeklobucko.cz/
najdete tipy na výlety s atraktivními
fotografiemi, informace o přírodních,
historických a architektonických zajímavostech, rozhlednách, naučných
stezkách či muzeích. Dozvíte se, jaké
se na Valašském Klobucku konají
akce, a jakým sportům a dalším aktivitám se tu můžete věnovat. Web
slouží nejen místním obyvatelům, ale
i návštěvníkům, jsou zde totiž i informace o ubytovacích a restauračních
Web:
FB:
Instagram:
E-mail:

zařízeních.
Webové stránky budou dále doplňovány, mj. přibydou detailnější
informace o jednotlivých obcích. Pokud máte jakýkoli podnět, dejte vědět na níže uvedený e-mail.
Na webu se představuje nové
logo mikroregionu znázorňující zdejší oblíbenou starou odrůdu ovoce –
jabloň Jaderničku moravskou. Navrhli
ho mladí výtvarníci Kristýna Fuksová
a Jan Zainer, v souvislosti s novým
názvem Valašské Klobucko, který si
mikroregion zvolil v roce 2018.
Chcete vědět, co se aktuálně na
Valašském Klobucku děje? Přehled
akcí v obcích a městech, novinky i fo-

tografie najdete také na Facebooku
a Instagramu Mikroregionu Valašské
Klobucko. Sledujte nás!
Eliška Olšáková
předsedkyně mikroregionu

http://valasskeklobucko.cz/
https://www.facebook.com/mikroregionvalasskeklobucko
https://www.instagram.com/klobucko/
tesarova@valasskeklobucko.cz

Zveme Vás
• 22. 12. 2019

Vánoční koncert s Valaškou

• 25. 12. 2018

Živý betlém

• 18. 01. 2020

KOUZELNÝ KARNEVAL 2020

• CESTA DO VESMÍRU Autorský projekt populárního kouzelníka Jiřího Hadaše s názvem KOUZELNÝ
KARNEVAL je velmi oblíbený mezi dětmi i jejich rodiči. Každoročně si pro malé kamarády připravujeme
nový zábavný animační pořad, který startuje začátkem roku zimním karnevalovým turné po celé České
republice.
• Pro rok 2020 jsme si pro kluky a holky připravili nový animační pořad CESTA DO VESMÍRU. Čeká
nás kouzelné cestování a podivuhodné dobrodružství. Kapitánem vesmírné lodi bude oblíbený
kouzelník a kamarád všech dětí Jirka Hadaš.
• 23. 01. 2020 Setkání seniorů V KULTURNÍM DOMĚ (vystoupení dětí, přednáška PhDr. Aleš Naňák, Zlatá léta
šedesátá – písničkový program, volná zábava, posezení, občerstvení, promítání).
• 8. 2. 2019 -

odpoledne divadlo pro děti Povídání o pejskovi a kočičce
večer divadlo pro dospělé komedie Ani o den dýl!,

• Francouzská konverzační komedie o tom, jak se jeden muž, za pomoci svého kamaráda, chce zbavit své
přítelkyně. (možná změna termínu)
• 15. 02. 2020

PLES ZŠ

• 13. 03. 2020

BAZÁREK

• 14. 03. 2020

BAZÁREK

• 26. 04. 2020

DIVADLO PRO DĚTI - O KOUZELNÉM SEMÍNKU
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Informace z oddělení matriky a evidence obyvatel
Strom života našich občanů
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Průměrný věk muži 39 let, ženy 41 let

Rok
narození

Věk

Žijící muži

Žijící ženy

1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972

94
93
92
91
90
89
88
87
86
85
84
83
82
81
80
79
78
77
76
75
74
73
72
71
70
69
68
67
66
65
64
63
62
61
60
59
58
57
56
55
54
53
52
51
50
49
48
47

0
0
0
0
0
1
1
0
1
2
0
2
3
1
0
1
0
1
3
0
3
5
2
5
6
10
6
7
7
13
7
12
9
10
6
9
7
9
14
15
7
11
14
9
9
13
8
13

1
0
0
0
1
0
2
2
1
2
5
4
3
1
4
4
5
3
4
5
1
10
3
5
8
7
9
6
6
12
7
11
6
2
6
8
12
5
7
14
8
6
6
7
6
11
8

Rok
narození
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

Věk

Žijící muži

Žijící ženy

47
46
45
44
43
42
41
40
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

13
7
12
9
12
7
18
11
8
10
9
9
8
10
16
12
15
12
12
10
7
10
11
4
9
8
15
7
7
9
13
5
1
7
6
9
5
11
8
9
5
14
9
8
9
12
11
7

10
8
7
7
10
8
8
8
7
5
9
4
9
12
6
14
4
12
9
13
12
9
11
13
3
9
5
6
10
6
11
3
9
9
5
9
9
7
10
10
6
8
8
8
8
9
4
10
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Demografický vývoj - narození, úmrtí
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Poměr chlapců a dívek u narozených dětí
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Pohyb obyvatel v letech 2012 - 2019
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Zpracovala: Ivana Cíchová, matrikářka
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Veřejná doprava v kraji dozná změn
Každoročně dochází v prosinci ke změně jízdních
řádů. Hlavní změnou ve Zlínském kraji však bude
zavedení nového tarifního systému. Zjištění faktického stavu bylo mimo jiné náplní schůzky zástupců
Krajského předsednictva Sdružení místních samospráv České republiky (SMS ČR) – předsedkyně Mgr.
Elišky Olšákové, Mgr. Tomáše Chmely a Josefa Zichy
– s náměstkem hejtmana pro dopravu Ing. Pavlem
Botkem. Náměstek Botek se zavázal, že všem obcím
budou co nejdříve zaslány platné jízdní řády a do
každé domácnosti by měly být doručeny přehledné
letáčky se základními informacemi.
Ceník
Díky novému tarifnímu systému cestující výrazně ušetří. Ceník jízdného bude určovat Zlínský kraj
a bude nastaven jednotně pro autobusovou a železniční dopravu: k pevné nástupní sazbě 9 korun se
připočte za každý kilometr na trase koruna. Například za cestu dlouhou 20 kilometrů zaplatí cestující 29 korun. Jelikož v rámci kraje nebude zaveden
integrovaný systém dopravy, budou si muset cestující kupovat jízdenky zvlášť u autobusů i u vlaků.
Ceník je stanoven na úrovni IN25: oproti současným
cenám základního jízdného u Českých drah budou
ceny v rámci nového tarifu Zlínského kraje nižší o
celou čtvrtinu.
Autobusy
Zůstávají zachovány dálkové spoje Valašské Klobouky–Brno.
Veřejná osobní linková doprava bude zajištěna
následujícími dopravci:
Krodos Bus, a. s. – provozující veřejnou osobní
linkovou dopravu v provozní oblasti Kroměříž,
ČSAD Bus Uherské Hradiště, a. s. – provozující ve-

řejnou osobní linkovou dopravu v provozní oblasti
Uherské Hradiště,
Arriva Morava, a. s. – provozující veřejnou
osobní linkovou dopravu červenými autobusy
v provozní oblasti Valašské Klobouky,
ČSAD Vsetín, a. s. – provozující veřejnou osobní
linkovou dopravu v provozních oblastech Valašské
Meziříčí, Vsetín a Zlín.
V autobusové dopravě bude krajský tarif platit u
všech linek a zároveň také u spojů za hranice kraje, kterých je kraj objednavatelem. V autobusové
dopravě nebudou k dispozici časové jízdenky a ani
přestupné jízdenky, to znamená, že u přestupů si
cestující bude muset koupit stále dvě jízdenky jako
doposud.
V autobusech bohužel nebude možné platit
platebními kartami, elektronické peněženky budou moci být stále využívány, to tedy znamená, že
o nahrané peníze na kartách cestující nepřijdou a
budou je moci dále využívat.
Výjimka je u dopravce Arriva Morava. Z důvodu modernějšího odbavovacího zařízení u autobusového dopravce bude třeba pořídit si ještě jednu odbavovací elektronickou peněženku
(plastovou kartu). Pokud budou cestující používat jen a pouze autobusy Arrivy, stačí jim pouze
tato karta. Pokud budou přestupovat na autobusy
jiných dopravců (ČSAD Vsetín, ČSAD Bus Uherské
Hradiště, Krodos Bus), budou muset mít karty dvě.
Prodej karet bude zabezpečovat Arriva na valašskoklobouckém infocentru a na nádražích, kde má
Arriva pokladnu (tj. Horní Lideč, Brumov-Bylnice a
Luhačovice). Karta bude za poplatek 50 Kč (zahájení
prodeje se předpokládá od 9. 12. 2019).

Milí spoluobčané,
čas velmi rychle ubíhá a opět se blíží doba vánoční. Proto vás opět zveme na představení „Živého
Betléma“, které se uskuteční ve středu 25. prosince 2019 před Obecním domem.
…neboť tak je psáno u proroka: „A ty, Betléme
v judské zemi, nejsi vůbec nejmenší
mezi judskými předními městy,
protože z tebe vyjde vládce,
který bude panovat mému izraelskému lidu“.
Přeji vám všem krásný, požehnaný a ve zdraví prožitý zbytek adventní doby, radostné prožití vánočních svátků a do nového roku 2020 pokoj a Boží požehnání.
Za všechny členy souboru Závršan Nedašov - Vladimír Káňa
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Zprávy ze Základní a Mateřské školy
Rok se s rokem sešel a máme tu zase bilancování. Školní rok běží jako každý jiný, opustili
nás deváťáci, kterých bylo letos v červnu 26 a
po prázdninách přišli prvňáčci. Těch je letos 35
ve dvou třídách. Škola má nyní 264 žáků v 15 třídách. Mateřská škola je naplněna na 43 dětí. Těší
nás, že máme žáky, kteří dokáží reprezentovat
naši školu jak v soutěžích vědomostních jako
olympiády, soutěž Bible a my, matematická soutěž Klokan, Mladý cyklista, Mladý chemik, ale
také sportovních, dopravních i výtvarných. Za
velký úspěch považujeme 1. místo našich děvčat v celostátní soutěži mažoretek. Aktuální je
nyní postup dvou děvčat do celostátního kola
soutěže Bible a my, které se uskuteční v březnu.
Úspěšně proběhla také květnová Školní akademie. Deváťáci absolvovali výlet s přednáškou na
Ploštinu a horu Klášťov. Již dlouholetou zavedenou sportovní akcí je Valašská sportovní liga,
kde se naši žáci aktivně zapojili a zdárně reprezentovali naši školu ať už se jednalo o míčové
hry jako je florbal, vybíjená, ale také přespolní
běh, atletika nebo plavání. Za to jim patří naše
poděkování. Od začátku školního roku máme
k dispozici nový sportovní areál s umělým povrchem, takže věřím že sportovní výkony, především atletické, se dostanou na vyšší úroveň.
Lyžařský výcvik 7. tříd letos bude ve středisku na
Trojáku.
Od září 2019 jsme zapojeni v projektu Šablony pro MŠ a ZŠ II. v rámci kterých žákům nabízíme doučování
či možnost navštěvovat čtenářské kluby či kluby logických her.
V rámci tohoto projektu bude
pořízení učebních pomůcek a
také realizovány projektové dny
a to v základní i mateřské škole.
Jsme zapojeni do projektu Mléko a ovoce do škol.
O velkých prázdninách proběhla kompletní rekonstrukce
fyzikálně- chemické učebny s
celkovými náklady cca 600 tisíc
Kč. Také šatny pro žáky doznaly
změn, byla provedena oprava
podhledové části s LED osvětlením, stejně jako v jiných prostorách např. školní družiny,
8

relaxační místnosti a vestibulu školy. Všechny prostředky byly vlastní, tedy od obce nebo z fondu, který je tvořen hospodářskou činností. V letošním roce
plánuji výměnu podlahových krytin na chodbách,
doplnění zahrady MŠ o další pískoviště, případně
jiné herní prvky. Na konci listopadu se uskutečnila
u nás exkurze starostů a ředitelů škol sdružení MAS
Ploština, prohlídka naší školy za účelem výměny
zkušeností a příkladů dobré praxe. Dle jejich reakcí
se jim u nás líbilo.
V adventním čase připravujeme Vánoční akademii našich žáků v kulturním domě v Nedašově
pro širokou veřejnost. Společně pak žáci 9.ročníku
s žáky 1.stupně, v předvánočním čase, uskuteční
akci :“Vánoční malování a vánoční radování“. Děti
z mateřské školy vystoupí také při rozsvěcování vánočního stromu v obci. Pěvecký sbor vystupuje i v
předvánočním čase v Návojné a Nedašově Lhotě.
Naše škola spolupracuje s Poradenským centrem
R-EGO Slavičín,, Unií Kompas, policií ČR, s PPP Slavičín. Tradičně jsme se zapojili do humanitárních sbírek jako je Světluška, Bílá pastelka, Vánoční hvězda
apod. Spolupracujeme se sdružením Šance a Sidus.
Z Mateřské školy....
Jako každý rok jsme společně za zpěvu jarních
písní a tanečků postavili na školní zahradě májku a
přivítali krásné sluníčkové počasí. Další vydařenou
akcí bylo vystoupení na květnové Školní akademii.
Starší děti ze Soviček vystupovaly se svým pásmem
v KD také pro Seniorklub Nedašov. Den Dětí jsme
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oslavili s žáky ZŠ, kteří pro naše děti připravili
různé soutěže a úkoly na stanovištích na školní
zahradě. Také pro děti z mateřské školy jsme využili nabídku na vzdělávací akci Zdravá pětka, kde
byly děti seznámeny se základy zdravého stravování a životního stylu. Zážitkem byl školní výlet
dětí a rodičů do Rožnova pod Radhoštěm se zajímavým programem. Díky příznivému počasí jsme
mohli pasování našich předškoláků na školáky
zorganizovat na školní zahradě. Celoročně zařazujeme ekologické vycházky, kde děti seznamujeme s okolní přírodou. Hledáme s dětmi možnosti,
jak přispět vlastními silami k ochraně životního
prostředí. Organizujeme také tematické sportovní dny a cesty za dobrodružstvím s plněním úkolů
a hledáním pokladů. Příroda je pro děti přirozeným
zdrojem inspirace a bádání. Daří se nám při těchto
společných aktivitách mladších a starších dětí docílit
jejich vzájemné spolupráce. Zajišťujeme také kulturní
akce – např. divadelní představení ve třídě MŠ nebo
v KD Brumově-Bylnici. Vydařila se nám podzimní drakiáda s rodiči u Dubínka - těší nás, že mají zájem o společné akce s dětmi. Podnětná byla také canisterapie s
Tesinkou. Tradičně chystáme oblíbené Vánoční a také
Velikonoční tvoření s rodiči, které přispívá k příjemné
atmosféře svátků.
Všichni se ve škole a školce těšíme na adventní čas
s návštěvou sv. Mikuláše a na vánoční nadílku, kdy děti
s nadšením obdivují stromeček a třídu plnou her a
očekávaných dárků.
Milan Mužík, ředitel ZŠ a MŠ Nedašov
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Úspěch podnikatelů z Nedašova
Dva podnikatelé z Nedašova převzali dne 19. listopadu ocenění za svou činnost při čtvrtém ročníku
akce Business Dinner
kterou spolupořádá město Valašské Klobouky
společně s CzechInvestem
Živnostníkem roku se stal Karel Kolínek, včelař a výrobce medu a včelích produktů. Cenu za
inovaci roku 2019 si zasloužila firma ELCOMAT
SERVICE, s. r. o.
Cenu Živnostník roku 2019 obdržel Karel Kolínek
z Nedašova, jehož včelí med a další včelí produkty
jsou vyhlášené daleko za hranicemi regionu.
Cenu Inovace roku 2019 získala firma ELCOMAT
SERVICE, s. r. o., která rozjela výrobu dřevěné modulární architektury.
Více informací na stránkách:
http://www.valasskeklobouky.cz/business-dinner-podnikatele-prevzali-oceneni-za-svou-cinnost/d-470492

http://www.valasskeklobouky.cz/business-dinner-19-11-2019/gs-15522/p1=35912
GRATULUJEME A PŘEJEME DALŠÍ ÚSPĚCHY V PODNIKÁNÍ
Alena Nováková, starostka

Nedašov první zmínka
Nedašov: první písemná zmínka o naší obci byla doposud uváděna v roce 1422. Bohužel tento
rok je zpochybňován a na základě
nového prověřování v historických
dokumentech je podložena první
zmínka až v roce 1424.

Kdy Nedašov vznikl, nevíme.
První zpráva o obci přichází z hloubi husitských válek. Král Zikmund
opíral svou moc mimo jiné také o
brumovský hrad, hrad střežící důležitou cestu z Uher na Moravu. K

roku 1424 odevzdal značnou část
hradního panství do zástavního
držení pana Miroslava z Cimburka.
V edici zbytků královských register
čteme, že „od zámku Brumov tyto
vsi Bilence s clem, Štítná, Lačnov,
Lidče větší a menší, Poteč, Sčudlov,
Nedušov se vším příslušenstvím
zapsány jsou a zastaveny“. Viz Sedláček, Augustin (ed.): Zbytky register králův římských a českých z let
1361–1480. Praha 1914, č. 860.

Publikace
Zlínsko. Brno – Zlín 1995, s. 533:
„První písemná zpráva o Nedašově pochází z roku 1424.“ Totéž Bylnice, viz tamtéž, s. 406.
Budeme dále pátrat, který rok
první zmínky o obci je tedy prokazatelně platný. Zatím historici
potvrzují rok 1424. Pokud bude
vydána nějaká další brožura o historii, začneme uvádět rok 1424.
Bc. Alena Nováková, starostka

AKTIVITY SENIOR KLUBU NEDAŠOV
Náš spolek je zaměřený na volnočasové aktivity a
tak se snažíme naše členy klubu stále něčím zajímavým zabavit ve svém volném čase. Proto máme každý měsíc pravidelné besedy, organizujeme různé
zájezdy, navštěvujeme různá poutní místa, kulturní
a sportovní akce. Rovněž zástupci klubu se zúčastňují různých seminářů pro seniory, pořádaných Zlínským krajem v projektu „Aktivní senioři ve Zlínském
kraji 2019“. Tyto semináře jsou pro nás vždy velkým
přínosem. Velmi zajímavé a užitečné přednášky od10

borníků z MSPV, lékařů, nebo sociálních pracovníků a dobrovolníků v sociálních službách. Dozvěděli
jsme se o novém projektu „Seniorská obálka“, která
vlastně slouží RZS, pokud jste nuceni si záchranku
zavolat.
Co se týká spolupráce s JDS Tuchyňa, tak v červenci jsme byli pozváni na Anenské hody a v srpnu
se Tuchyňané zúčastnili nedašovských dožínek. V
září jsme se zúčastnili třídenního pobytu v termálních lázních Chocholowá v Polsku a na Oravské
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přehradě. V prosinci plánujeme v Nedašově u příležitosti 10.výročí příhraniční spolupráce s JDS Tuchyňa, slavnostní posezení s kulturním programem
za účasti starostů obou obcí.
Jinak ,co se týká zájezdů,tak v říjnu jsme uspořádali zájezd na Svatý Hostýn, na „svatohubertskou
pouť“ a na nákupy do Polského Těšína. Oba zájezdy
se vydařily ke spokojenosti všech. V listopadu již tradiční termální lázně Velký Meděr a Gyór, opět bez
chyby. Na všechny zájezdy s námi jezdí i občané
z Nedašova a okolí,protože naši členové všichni nejezdí z různých důvodů, ať už zdravotních, či jiných.
Děkujeme za podporu těm, kteří ještě nejsou v seniorském věku a rádi s námi jezdí. A důvod? Říkají, že
se jim tyto zájezdy líbí. Na závěr jen krátká informace
o zájezdu Chocholowskie termy v Polsku v termínu
20.4. -22.4. 2020 pro ty, kteří by měli zájem. Jedná se
o dva dny v termálech s ubytováním na Slovensku a
polopenzí v hotelu Gobor. Třetí den po snídani odjezd se zastávkou na tržišti v Jablonce – Polsko. Vše
je zatím v jednání,tak doufám,že to vyjde .
Chtěla bych ještě touto cestou popřát dvěma
členům výboru, kteří nedávno oslavili své kulatiny
a to Marušce Novákové k 70. narozeninám a Zdeňku Svozilovi k 60. narozeninám, hodně zdraví, štěstí
, hodně nápadů a elánu do dalších let a moc děkuji
za obětavost a vše,co pro klub děláte.
Blíží se vánoce, prožíváme adventní dobu, tak
vám všem, kteří čtete tyto řádky přeji v klidu prožitý advent, svátky vánoční prožité ve spokojenosti
se svými nejbližšími a nejdražšími, hodně zdraví a
Božího požehnání v roce 2020.
Ludmila Dubčáková
předsedkyně Senior klubu

Činnost a výsledky MS CHPH Bylnice
MS CHPH (Místní spolek chovatelů poštovních holubů) Bylnice sdružuje aktivní chovatele
poštovních holubů, jejichž činnost je orientována především do
sportovní části – závodů poštovních holubů a v zimní části roku
do výstavní činnosti. V tomto MS
je registrováno 28 členů z regionu Nedašova, Brumova-Bylnice
a Valašských Klobouk. Sportovní
činnost organizujeme v Oblastním sdružení Uherské Hradištěě,
kde máme potřebné přepravní

kapacity (nadstavba, vlek, boxy
na holuby) pro cca 5 000 holubů
a dále u dlouhých tratí (nad 700
km) ve vyšší konkurenci v Moravskoslezském sdružení CHPH.
Jak je organizován výcvik a
závody poštovních holubů?
Základní výcvik se provádí u
holoubat počínaje ve třech měsících věku, postupným vyvážením
na krátké nácviky již od 5 km do 30
km a holoubata se vracejí na rodný holubník. Tyto nácviky si provádějí chovatelé samostatně.

Společné nácviky organizované
OS Uherské Hradiště jsou asi od
90 km. Prvním závodem bývá Velké Meziříčí, následují další závody.
Na holoubata ve věku 4-5 měsíců
jsou již kladeny požadavky návratu i z Plzně, případně Chebu.
V následujícím roku uvedená holoubata, již jako roční, absolvují
s ostatními staršími holuby hlavní závodní sezónu. Tato začíná
nácviky (Brno) koncem dubna a
navazuje na závody z vypouštěcích míst Benešov, Plzeň, Tachov,
11
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Cheb, dále ze startovacích míst v
Německu a Belgii. Závodů bývá
18-20 a tyto končí v závěru července nejdelším závodem z Belgie – Oostende, což je do Nedašova vzdušnou čarou cca 1100 km..
Poštovní holub je k absolvování závodu připravován svým
majitelem po stránce kondiční
- prolety kolem holubníku i jeho
motivací k rychlému návratu na
holubník. Základní podmínkou
úspěchů v závodech je bezvadný zdravotní stav holubů, což je
celoroční práce chovatele. Na
jednotlivé závody jsou holubi
nasazováni v klubovně MS Bylnice. Vše musí probíhat podle Závodního řádu. Holubi, kteří mají
na nohách čip, jsou evidování
k účasti na daném závodě, čímž
se stává čip pro určený závod aktivní. Následně jsou holubi umístěni do připravených boxů, následuje svoz přepravcem a cesta
na místo startu. Zde je další den
v ranních hodinách proveden
start registrovaným startérem.
O času startu závodu jsme infor-
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mováni na webových stránkách
OS Uherské Hradiště. Po propočtu předpokládané rychlosti letu
jsou již závodníci očekáváni svými majiteli na jejich holubnících.
Průměrná rychlost letu je cca
70 km / hodinu, při příhodných
podmínkách to může být až 110
km za hodinu (vítr ve směru závodu). Po příletu závodníka na
holubník tento prochází turniketem přes anténu, jeho čipem je
v EKS (elektronický konstatovací
systém) zaznamenán přesný čas
příletu. Po ukončení závodu je
v klubovně provedeno protokolární vyhodnocení závodu včetně vytištění výsledkových sestav
jednotlivých chovatelů. Celkové
výsledky závodu OS Uherské Hradiště jsou propočítány centrálně
výpočtářem v PC programu, kde
je výsledně spočítána rychlost
holubů v m/minutu a sestaveno
pořadí závodu
(každý chovatel má stanoveny souřadnice na
holubník k propočítání vzdálenosti). Vždy je vyhodnoceno jen
prvních 20% přiletěných holubů.

Výsledky ze závodu jsou do 3
dnů již umístěny ke kontrole na
webových stránkách OS. Za holuby umístěné v uvedených 20%
jsou přidělovány body. Součtem
všech závodů a dosažených bodů
je pak výsledná konečná tabulka
Mistrovství OS Uherské Hradiště
a následně MS Bylnice. Jednotlivci – holubi jsou pak při super
výsledcích vyhodnocováni až na
úrovni ČR nebo i FCI – Světové
sdružení CHPH.
Chov závodních poštovních
holubů je časově i finančně značně náročný. Dosažené výsledky
jsou pravidelně vyhodnocovány
na výstavách poštovních holubů
na úrovních ZO, Oblastních sdružení, Moravskoslezského svazu,
ČR i FCI – Olympiáda PH. Mimo
sportovních výsledků je na výstavách vyhodnocován i vzhled –
Standard poštovních holubů.
MS CHPH Bylnice byla založena v roce 1971. Za dobu trvání její
chovatelé dosáhli mnoha špičkových umístění i na úrovni ČR až po
účast na Olympiádách FCI.

V letošním roce 2019 bylo dosaženo velmi pěkných výsledků stejně jako tomu bylo v předchozích
letech. Mezi nejvýznamnější patří:
2.místo Mistrovství ročních holubů 2019 (proti 145 chovatelům)
Macháč Marek
3.místo Mistrovství ročních holubů 2019 (proti 145 chovatelům)
Macháč Patrik
3.místo Mistrovství holubic 2019 (proti 130 chovatelům)
Macháč Patrik
10.místo ze závodu Plzeň 340 km (8.5.2019) z 4188 nas.holubů
Macháč Patrik
8.místo ze závodu Mayen 789 km (15.6.2019) z 720 nas.holubů
Macháč Patrik
9.místo ze závodu Mayen 789 km (15.6.2019) z 720 nas.holubů
Macháč Patrik
4.místo ze závodu Plzeň 340 km (15.6.2019) z 3185 nas.holubů
Macháč Marek
21.místo ze závodu Tachov 400 km (7.7.2019) z 2786 nas.holubů
Machů Petr
18.místo ze závodu Duisburg 842 km (14.7.2019) z 410 nas.holubů
Macháč Patrik
8.místo ze závodu Benešov 255 km (22.9.2019) z 3296 nas.holubů
Machů Petr
9.místo ze závodu Benešov 255 km (22.9.2019) z 3296 nas.holubů
Machů Petr
8.místo ze závodu Rokycany 332 km (29.9.2019) z 2253 nas.holubů
Mikuška Ladislav
10.místo ze závodu Rokycany 332 km (29.9.2019) z 2253 nas.holubů
Machů Petr
16. místo ze závodu Rokycany 332 km (29.9.2019) z 2253 nas.holubů
Kolínek Jarolím
Vyhodnocení závodní sezóny 2019 proběhne v klubovně Místního spolku v Bylnici dne 7.12.2019 a
vyhodnocení Oblastního spolku 14.12.2019 v Babicích u Napajedel. V lednu ve dnech 24.-25.1.2020 proběhne v Brně na výstavišti velmi významná výstava – Středoevropská výstava poštovních holubů.
V Nedašově dne 25.11.2019
Macháč Patrik
12
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Víceúčelové hřiště
V letošním roce jsme v Nedašově otevřeli nové víceúčelové
hřiště, dle uživatelů s nejlepším
povrchem v okolí. Nebyla to
malá investice a byl bych rád,
kdyby sloužilo základní škole,
tělovýchovné jednotě a veřejnosti k volnočasovým aktivitám
co nejdéle v takovém stavu v jakém se nám ho daří udržovat
doposud. Chtěl bych poděkovat
těm návštěvníkům, kteří dodržují provozní řád hřiště a kteří
po sobě taky uklízejí. Bohužel
se najde i pár jedinců, kteří provozní řád občas nedodržují a vybavení hřiště dokonce úmyslně
poškozují. Bylo by dobré, aby
si převážně mládež uvědomila,
že povrch a sítě jsou z plastu a
např. cigaretový popel je může

nevratně poškodit (proto platí
v areálu přísný zákaz kouření).
Taky zbytky jídla (rozsypané a
rozšlapané brambůrky, tyčinky
apod.) a žvýkačky z umělého
trávníku v podstatě nelze odstranit. Na odkládání potravin
není určena běžecká dráha, ale
stolek pod přístřeškem. Jako jediné hřiště na okolí s umělým
povrchem je zatím volně přístupné, mimo vyhrazené hodiny pro TJ a to i pro návštěvníky
ze sousedních obcí a zdarma.
Věřím, že se nám ve spolupráci
se slušnou částí návštěvníků podaří těch pár jedinců přesvědčit,
že volný přístup na hřiště by neměli zneužívat k jiným aktivitám, než ke kterým je určeno
(ale to už si musí návštěvníci po-

hlídat sami mezi sebou) a že nebude nutné areál uzavřít a oplotit. Bylo by škoda, kdyby na pár
nezodpovědných jedinců měla
doplatit většina těch slušných,
ale jak se říká: „Jeden za všechny, všichni za jednoho“. Věřím,
že nově zbudovaný kamerový
systém s nočním viděním výrazně přispěje k dodržování provozního řádu hřiště.
Pokud bude zájem, je možno volnou kapacitu hřiště (běžecký ovál) využívat po dohodě
se správcem areálu i k tréninku
jednotlivců a k rekreačnímu běhání. Je totiž značně rizikové,
zejména v podvečerních hodinách užívat k běhání veřejné
komunikace.
Slaběňák Jiří - správce areálu.

HC TARANTULE NEDAŠOV
Valašská hokejová liga- skupina B
SEZÓNU 2018/2019 jsme zakončili na krásném
druhém místě, kdy jsme se ztrátou čtyř bodů nestačili pouze na vítěze skupiny B. HK Lavina Záriečie A

si tak zaslouženě vybojovalo postup do vyšší skupiny A. Se závěrem sezóny jsme byli nadmíru spokojeni, jelikož naše skupina byla velmi vyrovnaná a
bojovalo se až do posledních sekund.

Celková tabulka
zápasy

výhry

v - náj.

remízy

p - náj.

prohry

skóre

body

1.

HK Lavina Záriečie A

24

17

2

0

0

5

185:99

55

2.

HC Tarantule Nedašov

24

17

0

0

0

7

170:113

51

3.

HC Bílí Orli

24

16

0

0

2

6

150:97

50

4.

HC Svatý Štěpán

24

13

1

0

0

10

155:135

41

5.

Tučňáci Horní Lideč

24

11

2

0

1

10

111:132

38

6.

Thirsty Team

24

8

0

0

2

14

142:151

26

7.

AHC Bojkovice A

24

5

2

0

5

12

115:166

24

8.

HC Vlachovice

24

6

2

0

0

16

96:167

22

9.

HC Francova Lhota

24

4

2

0

1

17

115:179

17
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Novou sezónu 2019/2020 jsme zahájili první sobotu v září a hned na úvod nás čekal nováček soutěže, který nás překvapil, když prokázal své kvality a
přestřílel nás výsledkem 8:5. Porážku jsme vzali jako
ponaučení, v dalších zápasech jsme zabrali a nastar-

tovali tak sérii tří výher po sobě. Do týmu tuto sezónu
přibilo mnoho nových hráčů, kteří se rychle zapojili
do hry a sžili se s týmem. Nyní se pohybujeme průběžně na třetím místě, ale ještě máme před sebou
spoustu zápasů, na které nás můžete přijít podpořit:

8.12.

14:30

HC Tučňáci Horní Lideč

14.12.

19:45

HC Tučňáci Horní Lideč

20.12.

22:30

HC Bojkovice

4.1.

16:30

HC Thirsty Team

11.1.

22:45

HC Spartans

18.1.

19:45

HK Klobucké Laviny

Odehrané zápasy: HC Tarantule Nedašov- HC Spartans
5:8 , HC Klobucké Laviny- HC Tarantule Nedašov 1:13 ,
HC Tarantule Nedašov- HC Bílí Orli 4:3 , HC Svatý Štěpán
– HC Tarantule Nedašov 4:9 , Thirsty Team- HC Tarantule Nedašov 13:8 , HC Tarantule Nedašov- AHC Bojkovice
A 8:4, HC Vlachovice – HC Tarantule Nedašov 3:12, HC
Spartans- HC Tarantule Nedašov 12:5, HC Tarantule Nedašov- HC Klobucké Laviny 7:2, HC Bílí Orli- HC Tarantule Nedašov 7:6, HC Tarantule Nedašov- HC Svatý Štěpán

4:3, HC Tarantule Nedašov – HC Vlachovice 5:0
Výsledky a tabulku můžete sledovat na www.vhlbrumov.cz
Velké díky patří našim sponzorům, vážíme si toho.
Jmenovitě obec Nedašov, Cebes a.s, Pohostinství Josef
Fojtík, Hostinci U Ivánků
Hráči HC Tarantule Nedašov přejí všem VESELÉ VÁNOCE a ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2020.
Za tým HC Tarantule Nedašov Marek Holba

SDH Nedašov
Letošní rok jsme začali 2.3. fašankovým průvodem,
při které nám v hojném počtu pomáhali hasičky a hasiči
z Kvašova.
Zúčastnili jsme se mše svaté k uctění památky našeho patrona sv. Floriana. Mše svatá s průvodem proběhla
k svátku Božího Těla.
Dva členové JSDH obce zasahovali 18.10. společně
s profesionály z Valašských Klobouk při požáru kůlny v
Nedašově.
Soutěžní družstva muži a muži nad 35 let se v tomto roce zúčastnily soutěží Zlínské ligy požárního sportu
(ZLPS) a Jihovalašské ligy nočních soutěží (JLNS).
Muži se v ZLPS umístili na 15. místě a v JLNS na 7.
místě.
Muži nad 35 let se v ZLPS umístili na 3. místě a v JLNS
na 1. místě.
Naši sbírku pohárů jsme rozšířili celkem o 13 pohárů,
z toho 8 za první místo.
První neděli v září jsme uspořádali 19. ročník pohárové soutěže O putovní pohár SDH Nedašov.
Soutěže se zúčastnilo:
33 týmů mužů – zvítězila Zbora s časem 14,47 s; 2.
místo Vrbětice s časem 14,64 s; 3. místo GOGO C s časem 14,82 s;
11 týmů žen – zvítězil Kvašov s časem 17,39 s; 2. místo Nedašova Lhota s časem 17,47 s; 3. místo Bojkovice s
časem 17,90 s;
14

9 týmů mužů nad 35 let - zvítězily Louky s časem
16,49 s; 2. místo Pozděchov 16,51 s; 3. místo Nedašov
s časem 16,56 s;
8 týmů dorostenek - zvítězily Bílovice s časem
18,70 s; 2. místo Pohořelice 20,06 s; 3. místo Bratřejov
20,84 s;
12 týmů dorostenců - zvítězily Hradčovice s časem 15,02 s; 2. místo Nevšová 16,62 s; 3. místo Racteč
17,21 s;
U mužů získala nejrychlejšího proudaře Zbora s
časem 14,17 s; u žen Nedašova Lhota s časem 16,92 s;
a u mužů nad 35 let Nedašov s časem 15,96 s.
Děkujeme TJ Nedašov za půjčení hřiště a Obecnímu zastupitelstvu za finanční podporu.
Všem občanům přejeme klidné prožití vánočních
svátků v kruhu svých blízkých a úspěšný nový rok
2020.

www.nedasov.cz
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TJ NEDAŠOV
Letní přestávka se v našem klubu nesla ve znamení radosti. Naše
„áčko“ vybojovalo díky mohutnému závěrečnému finiši nakonec
2. místo a dostalo tak dodatečně
vstupenku mezi elitní týmy Krajského přeboru, kterou s nadšením
přijalo. A aby toho nebylo málo,
tak se do Krajské soutěže probo-

jovali i naši dorostenci, kteří taktéž
postupovali z druhé příčky.
Na konci června jsme uspořádali tradiční Turnaj rodů společně
s dětským dnem, který se díky
velké účasti rozhodně povedl. V
prestižním nedašovském turnaji
se nakonec radovalo mužstvo Nováků před celky Kolínků, Holbů a

„Zbytku světa“. Zklamáním bylo
určitě nenastoupení mužstva Fojtíků. Dále jsme uspořádali 5. ročník
Memoriálu Josefů Kolínků pro dorostence a 47. ročník Memoriálu
Josefa Švacha pro muže. Koncem
listopadu jsme uskutečnili již 3.
ročník Kateřinského plesu za účasti kapel Dúbravanka a Manewr.

MUŽI A – Krajský přebor
Po 7 strávených sezónách v I.
A třídě naše mužstvo vybojovalo v jarní části celkové 2. místo,
které nakonec znamenalo postup o třídu výše. Do Krajského
přeboru se tedy Nedašov vrátil
přesně po 10 letech! Svěřenci
trenéra Tomáše Kolínka nijak
nezaháleli a do přípravy se vrhli
již zkraje července. To se ukázalo jako důležité, protože mužstva v Krajském přeboru mají

svou kvalitu, což se potvrdilo
v každém utkání. Zisk podzimních 15 bodů je hodně důležitý
do jarních odvet. Někomu se to
může zdát málo, ale při kvalitě
všech mužstev, byť mohlo být o
pár bodů víc, je to dobrý počin.
V této soutěži Nedašov dokázal,
že se dá hrát se svými hráči a
menším finančním rozpočtem
i proti klubům z velkých měst.
Trošku zklamáním určitě je, že
naše mužstvo nepřivezlo ani

jeden bod z venkovního hřiště,
na čemž budou muset kluci více
zapracovat. Hráči zahájí zimní
přípravu první lednový týden,
která se bude odehrávat v domácích podmínkách.
Nedašov startoval na podzim
i v Poháru hejtmana Zlínského
kraje, kde se dostal díky výhrám
nad Valašskými Klobouky (1:0)
a Štítnou nad Vláří (1:0) až do
čtvrtfinále. Tam bohužel podlehl Kateřinicím (0:2).
V jedné statistice je však náš
klub na prvním místě, a to v divácké návštěvnosti. Na každý
domácí zápas přišlo v průměru
úctyhodných 328 diváků! Na
druhém místě následují Kvasice
(282), na opačné straně potom
Provodov (57) a Luhačovice (66).
Jarní sezónu začneme v neděli 22. března důležitým domácím zápasem proti Provodovu
(15:00 hod.).

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

Kvasice
SK Baťov
Holešov
Luhačovice
Morkovice
Napajedla
Boršice
Provodov
Bystřice p/H.
Nedašov
Slušovice
Štítná n/Vl.
Vel. Karlovice
Nevšová

41 : 10
36 : 18
30 : 19
35 : 19
39 : 22
25 : 19
25 : 31
24 : 36
22 : 25
21 : 27
13 : 26
20 : 38
18 : 40
17 : 36

35
27
27
25
24
24
19
18
17
15
12
11
10
9

Podzimní výsledky:
Provodov – Nedašov
Nedašov – Napajedla
Nedašov – SK Baťov
Holešov – Nedašov
Nedašov – Slušovice
Vel. Karlovice – Nedašov 2:0
Nedašov – Štítná n/Vl.
Kvasice – Nedašov
Nedašov – Boršice
Bystřice p/H. – Nedašov
Nedašov – Luhačovice
Morkovice – Nedašov
Nedašov – Nevšová

2:1
2:0
4:2
3:0
1:3
2:1 PK
3:1
4:2
3:0
2:3 PK
4:2
3:0
15
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MUŽI B – III. třída sk. B
Na podzim vstoupilo naše
„béčko“ již do své historicky 5.
mistrovské sezóny. V jarní části
vybojovalo naše mužstvo konečné 5. místo, na což chtělo navázat
i v podzimní nové časti. Úvodní

Podzimní výsledky:
Nedašov B – Rokytnice
Nedašov B – Zádveřice
Štítná n/Vl. B – Nedašov
Dol. Lhota – Nedašov B
Ned. Lhota – Nedašov B
Nedašov B – Biskupice
Louky B – Nedašov B
Nedašov B – Bohuslavice
Šanov – Nedašov B
Nedašov B – Vys. Pole
Petrůvka – Nedašov B
Nedašov B – Drnovice
Rudimov – Nedašov B

10:1
2:0
B 2:5
9:2
2:0
2:3
1:0
2:1 PK
7:1
1:3
3:0
3:2
5:1

DOROST – Krajská soutěž
sk. A
Naši dorostenci se po jarní
části umístili v Okresním přeboru na 2. místě a dodatečně postoupili o třídu výše do Krajské
soutěže. Mužstvo pod vedením
trenéra Daniela Šenkeříka se v
letní pauze muselo vyrovnat s
odchody hráčů nejstaršího roč16

3 zápasy nasvědčovaly, že se rezerva Nedašova bude pohybovat
velmi vysoko. Následovala však
série 4 porážek, které vrátily naše
hráče zpátky na zem. Do konce
podzimu se podařilo posbírat ještě 5 bodů, což nestačilo na více

než průběžné 12. místo se ziskem
14 bodů. V jarních odvetách bude
naše rezerva bojovat o záchranu,
ač je jasné, že jednoduché to určitě nebude.
První zápas odehrají naši hráči
22. března v Rokytnici (15:00 hod.)

1.

Vys. Pole

46 : 22

32

2.

Dol. Lhota

41 : 21

29

3.

Drnovice

35 : 24

23

4.

Biskupice

32 : 25

23

5.

Bohuslavice

30 : 30

21

6.

Šanov

33 : 37

21

7.

Louky B

27 : 26

20

8.

Rokytnice

26 : 42

20

9.

Petrůvka

33 : 34

19

10.

Štítná n/Vl. B

31 : 35

19

11.

Rudimov

43 : 39

16

12.

Nedašov B

28 : 39

14

13.

Ned. Lhota

20 : 25

13

14.

Zádveřice

17 : 43

3

níku, a také s úzkým kádrem,
který byl často doplňován kluky z žákovské kategorie. S tímto
úkolem se nakonec hráči zhostili slušně, prozatimní 11. místo
na nováčka soutěže zase není
tak špatné. Velkým rozdílem
pro naše hráče je hrát domácí a venkovní zápasy. Na svém
hřišti dokážou dorostenci uhrát

výborné výsledky téměř s každým celkem, venku to je však o
poznání horší. Boj o záchranu
by se však našemu týmu měl
vyhnout, poslední dvě mužstva
mají už větší bodový odskok.
V prvním jarním utkání budou dorostenci zajíždět 22.
března do Kateřinic (10:00
hod.)

www.nedasov.cz

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
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Lužkovice
Holešov
Jarcová
Hulín
Vel. Karlovice
Vlachovice
Štítná n/Vl.
Malenovice
Fryšták
Kateřinice
Nedašov
Kelč
Bystřice p/H.
Chropyně

ŽÁCI – Okresní přebor sk. B
Naši žáci jsou zatím příjemným
překvapením podzimu. Přes letní
pauzu se nemuselo mužstvo vyrovnávat se žádnými odchody do
dorostu, a tak zůstal celý sehraný
tým pohromadě. V podzimní části se tak dostavily i výsledky práce

53 : 14
37 : 12
43 : 39
39 : 26
41 : 26
34 : 32
54 : 35
36 : 32
29 : 39
32 : 35
32 : 53
24 : 31
17 : 52
15 : 60

29
29
27
26
25
24
21
19
18
17
15
13
5
5

trenéra Jaroslava Fojtíka. Za celou
sezónu nepoznali naši žáci hořkost
porážky a bez ztráty bodu vedou
suverénně svoji tabulku. V jarní části budou muset hráči potvrdit své
podzimní výsledky, aby se i nadále
udrželi na špici tabulky. Jako motivace může působit i sehrání finálo-

Podzimní výsledky:
Nedašov – Kateřinice
Chropyně – Nedašov
Štítná n/Vl. – Nedašov
Nedašov – Bystřice p/H.
Holešov – Nedašov
Nedašov – Fryšták
Vel. Karlovice – Nedašov
Nedašov – Vlachovice
Kelč – Nedašov
Nedašov – Malenovice
Lužkovice – Nedašov
Nedašov – Hulín
Jarcová – Nedašov

2:1
4:3 PK
9:1
8:2
3:1
7:2
4:0
4:3
3:1
4:3 PK
8:1
0:6
6:1

vého utkání o přeborníka okresu
s mužstvem ze skupiny A, a dále i
třeba následný postup o třídu výše.
To všechno je však ještě daleko, a
tak zatím není třeba předbíhat.
Žáci zahájí jarní část 5. dubna
zápasem ve Štítné nad Vláří (13:00
hod.).

17
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1.

Nedašov

35 : 5

24

2.

Dol. Lhota

54 : 22

19

3.

Lípa

41 : 28

15

4.

Slušovice

21 : 20

14

5.

Štítná n/Vl.

22 : 18

12

6.

Vys. Pole

13 : 42

3

7.

Pozlovice

7 : 58

3

PŘÍPRAVKA –
Okresní přebor sk. D
Na
začátku
kalendářního roku přišlo naše vedení s
myšlenkou založení mužstva
přípravky s cílem rozvoje nejmladších ročníků a následného
lepšího začlenění do kategorie
žáků. Pod vedením Jana Diváckého a Lubomíra Fojtíka se v
dubnu začaly uskutečňovat první tréninky pro děti. Díky velkému zájmu kluků a holek jsme se
rozhodli přihlásit družstvo do
mistrovských utkání, což se v

průběhu podzimu ukázalo jako
výborné řešení. V soutěži přípravek se nepočítají výsledky
do celkové tabulky, tudíž každé
utkání končí „0:0“. Náš začínající tým se momentálně nemůže
srovnávat např. s Brumovem
nebo Valašskými Klobouky, takže výsledky nejsou vůbec podstatné. V dětech jde však vidět
touha bojovat a učit se novým
věcem, což je velmi pozitivní.
Nyní má přípravka zimní pauzu,
ale po vypuknutí tréninků, které
budou včas oznámeny, zveme

Na závěr patří poděkování všem sponzorům,
především firmě Cebes a.s., zastoupené panem
Ing. Josefem Švachem, a Obci Nedašov, zastoupené paní Bc. Alenou Novákovou, za jejich finanční
podporu, bez které by náš klub nedokázal fungovat. Dále děkujeme všem hráčům, trenérům, rodičům a funkcionářům za obětavou práci v našem
oddíle. Poděkování zaslouží rozhodně i naši fa18

Podzimní výsledky:
Nedašov – Vys. Pole
Lípa – Nedašov
Nedašov – Štítná n/Vl.
Slušovice – Nedašov
Nedašov – Dol. Lhota
Pozlovice – Nedašov
Vys. Pole – Nedašov
Nedašov – Lípa

5:0
1:5
4:0
1:3
4:1
0:2
0:6
6:2

všechny nové zájemce, především ročníky 2010 a níže, na
společné tréninky.
První jarní utkání odehraje
naše přípravka 11. dubna v Horní Lhotě (13:30 hod.).
Podzimní výsledky:
Nedašov – Hor. Lhota
Brumov – Nedašov
Nedašov – Luhačovice
Valašské Klobouky – Nedašov
Nedašov – Pozlovice
Bylnice – Nedašov
Nedašov – Újezd
Rokytnice – Nedašov
Nedašov – Šanov

2:13
24:2
10:9
21:2
7:7
6:2
7:13
4:4
5:13

noušci, kteří nám vždy dokáží vytvořit výbornou
kulisu a podporu, jak při domácích, tak i venkovních utkáních.
Závěrem přejeme občanům Nedašova příjemné prožití svátků vánočních, pevné zdraví, spoustu štěstí a pohodový vstup do nového roku 2020.
Budeme se na Vás opět těšit koncem března, kdy
vypukne jarní část sezóny.

www.nedasov.cz
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„Vážně, ale převážně nevážně“
Pozor na medvěda!
Lidé by se měli snažit vyhnout střetu s medvědem. Proto by se měli pohybovat pouze po vyznačených stezkách, v barevném oblečení, nejlépe s našitými rolničkami, aby barvou a hlukem
upozornili eventuálně nablízku se nacházejícího medvěda na svou přítomnost. Pro případ bližšího kontaktu s medvědem se doporučuje mít po ruce pepřový sprej. Přítomnost medvěda signalizují škrábance na kůře stromů, medvědí stopy a v neposlední řadě i medvědí trus. Trus malého
medvěda obsahuje zbytky šišek, brouků a lesních plodů, trus velkého medvěda pak cáry barevného oblečení, rolniček a výrazně páchne po pepři…

Podařilo se v roce 2019
V letošním roce jsme dokončili
opravu oplocení sochy sv. Josefa
Socha sv. Josefa byla postavena
v roce 1943. Je zpracována z hořického pískovce u firmy Semerák
v Olomouci. Základ pod sochu
zdarma vybudovali někteří občané
obce (více informací v brožuře PAMÁTKY ZÁVRŠÍ, kterou vydal Aleš
Naňák)

Zahájili jsme výstavbu tenisového kurtu. Musely se zbourat sklady, upravil se terén, provedlo se odvodnění parcely,
chystá se rozvod osvětlení. Byla postavena opěrná zeď. Dokončení se plánuje příští rok.

Posílili jsme veřejné osvětlení o 5 nových
světel v místech nové zástavby, ale i v místech, kde byly dlouhodobé požadavky občanů

Provedli jsme během posledních 10 let opravu již
třetího mostu v obci a jeden most byl postaven nový.
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