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Slovo starosty
Vážení spoluobčané, přátelé, sousedi,
musím říci, že už na jaře jsem přemýšlel jak tento,
možná můj poslední úvodník začít. Na text jsem přišel
u společného grilování v červnu na Zahájení prázdnin.
Začne PODĚKOVÁNÍM. Poděkováním všem, kteří se
v tyto nelehké čtyři roky nevzdali. Všem těm, kterým
není obec lhostejná. Ať už jde o sport, kulturu, péči
o děti, nebo starší spoluobčany, pořádek v obci a okolí,
nakládání s odpady, o zlepšování velmi pošramocených mezilidských vztahů. Je Vás takových víc a to je
jen dobře.
Prožil jsem v roli starosty krásné, ale obtížné čtyři
roky. Práce mě velmi bavila a baví a rád bych v ní pokračoval. To je ale na Vás. Já sám jsem netušil, že jen
první rok budu „normální“ starosta. Že dva roky strávíme všichni omezeními, které nám přinesl Covid, a když
už jsme se konečně začali radovat z relativního klidu,
přišla válka na Ukrajině a na ni navázána v českých zemích neřešená energetická krize. Doufám v to, že další
zastupitelstvo, které si za pár dní zvolíte, bude mít práci
jednodušší.
Mé velké poděkování patří také stávajícím kolegyním a kolegům v zastupitelstvu. Za jejich práci, pomoc
a nápady. Těm co nekandidují, přeji úspěšné a klidné
pokračování v jejich hlavní profesi, těm co kandidují, přeji ať se jim daří minimálně stejně jako doposud,
nebo ještě lépe. Pro nové zastupitelstvo jsme připravili
společně mnoho rozpracovaných projektů. Některé se
budou realizovat ještě na podzim (výměna osvětlení,
kompletně nový rozhlas, cesta na hřbitově), některé
v zimě (výměna oplocení na hřišti), jiné ihned po získání dotací (mokřady Lipina). Další projekty jsou připraveny na příští rok (chodník kolem Jednoty, řešení křižovatky a prostoru okolo OÚ, obecní dešťovka). Velké
naděje vkládáme i do získání dotace a následné stavby
třídy Dětské skupiny v létě 2023. Samostatnou kapitolu
pak tvoří stavba cyklostezky NedaBilo, dnes ve fázi finální studie a přípravy geometrického plánu a výkupu
pozemků.
V létě se na našem sále sešli starostové mikroregionu se zástupci Zlínského kraje v čele s p. hejtmanem
Holišem a jeho náměstky. Řešili jsme právě komplexní

připojení mikroregionu do Uherského Hradiště, případně do Zlína. V dnešním nastavení dotací na cyklostezky
bychom bez společné tvorby smysluplného propojení
obcí a bez podpory Zlínského kraje na žádnou nedosáhli. A stavbu za cca 25mil. (odhad ceny trasy NedaBilo srpen 2022) bychom museli odpískat. Protože se ale
podařilo celé řešení mikroregionu zapojit do koncepce
rozvoje cyklostezek Zlínského kraje, máme možnost
v budoucnu žádat o dotace. Nové zastupitelstvo pak
bude muset vykoupit pozemky, připravit finální projekt
a sehnat finance. Úkoly velmi nelehké, ale společným
úsilím zvládnutelné.
Nechám už staveb a vrátím se k děkování. Velký dík
patří pořadatelům všech společenských, kulturních,
nebo sportovních akcí. Všechny je vyjmenovávat nebudu, ale speciální, největší dík je pro dvě skupiny organizátorů. Letní Den na farmě a Traktoriáda jsou a možná
i na dlouhou dobu budou nejlepší akce obce.
Předposlední poděkování patří mým kolegům na
obci. Za čtyři roky se nám hodně podařilo. Od vyřešení krize na domově s chráněnými byty, přes změnu
systému zpracování tříděného odpadu v obci a ušetření nemalých finančních prostředků, svépomocnou
výstavbu chodníků v parku, výsadbu stromů, květin, údržbu obce. Ale i jiné drobnější práce. Neustále
zhodnocování obecního majetku, zvyšování finančního „polštáře“ pro budoucí investice, rozvoz obědů,
vedení matriky a jiných evidencí. Všichni mí spolupracovníci zaslouží díky.
A na úplný závěr nemůžu opomenout svou rodinu.
Bez podpory manželky, dětí se funkce starosty nedá
vykonávat. A nebyla to podpora jen psychická, občas
museli přiložit pěkně ruku ke společnému dílu...
Vám ostatním v obci přeji šťastnou ruku ve volbách.
Ať už budeme pokračovat v podobném složení jako
doposud, nebo nás nahradí jiní. Je to jen na Vás a Vašem úsudku. Jen Vás prosím, přijďte k volbám.
A kdyby náhodou to byl (jak jsem zmiňoval v úvodu) můj poslední úvodník. Dovolím si Vám Všem popřát
hodně zdraví, štěstí, méně problémů než doposud, rozumné ceny energií a hlavně, rozumné vedení na obci.
starosta J. Jandouš

Setkání hejtmana se starosty Mikroregionu nad cyklostezkami obcí
2

Obecní noviny Nedachlebice

3/2022

Co se dělo v létě…

Dětský den - krásné vystoupení MŠ Nedachlebice

Fotbalový letní kemp

Zelená stuha
Po dohodě se zastupiteli jsme se v dubnu
přihlásili do celostátní soutěže Vesnice roku
2022. Cílem bylo zhodnotit nebo nechat si
zhodnotit práci, kterou jsme za předcházející čtyři léta v obci uskutečnili. V druhé půlce
června, právě v době vydání obecních novin
za červen proběhlo hodnocení krajského
kola a získali jsme Zelenou stuhu jako ocenění za péči o zeleň a životní prostředí.
Není vždy vše upravené jak by si každý
z nás představoval, ale všichni pracovníci na
obci se snažili a snaží upravit jak obec, tak
okolí tak, aby bylo příjemné pro nás všechny.
Za vítězství jsme obdrželi 160.000 korun
od Zlínského kraje a od Ministerstva zemědělství právo přihlásit se do Výzvy 1/2022 :
Zelená stuha. Zde můžeme čerpat dotaci až
do výše 500.000,- na projekty spojené s přírodou.

Navíc díky vítězství krajského kola jsme
postoupili do toho celostátního. A tak byla
v pátek 2.září v Nedachlebicích komise celostátní. Tentokrát už přímo zaměřená jen
na životní prostředí, zeleň a odpady. Chci
poděkovat všem, kteří se zapojili do úklidu
obce, svých předzahrádek. Musím říci, že to
bylo vidět ! Komise nás po dvou hodinách
velmi přísně zhodnotila. Hodnotitelé byli
odborníky jak na zahradnické, tak krajinářské výsadby. Jejich reakce po obci byli jak
záporné tak kladné. Ty ale převyšovaly. Nejvíce kladných ohlasů bylo za několik krásně
upravených předzahrádek, za hřiště (lípy,
dříny, ibišky), za park ve středu obce (výsadba, kombinace růží u pomníků, mlatový
chodník), postupnou realizaci hřbitova. Velmi kladně hodnotili rybníky a lužní – neudržovaný prostor mezi nimi. K mému překva-

pení se jim líbil i způsob zajištění budoucí
výsadby (dubová školka) a výsadba lesa
v Pastvisku jako taková. Ze záporných bych
vzpomenul kmeny vysazených stromů na
biokoridoru spálené chemií, nebo vysazené
thuje a jalovce v obci, oba tyto keře nepatří
do našeho podnebí a naopak velmi škodí
– zvláště pak hrušním. Celkově jsme byli
zhodnoceni pozitivně.
Výsledek se dozvíme až 4.října. Tento den
se v Senátu České republiky budou slavnostně vyhlašovat výsledky. Máme krásnou obec
i okolí a doufám v dobré umístění. Kdyby se
stalo a dopadli jsme nadočekávání dobře,
čeká nás v příštím roce postup do celoevropské soutěže Entente Florale Europe – Evropská kvetoucí sídla. Držme tedy naší malé obci
palce !!!
starosta J.Jandouš

Společenská kronika
(červenec, srpen, září 2022)
Narození:
11.6.2022

Kovárová Sofie rodiče: Kovárová Olga
Kovár Petr

č.p. 90

Sňatek:
2. 7. 2022

Poláková Michaela
Knot Vratislav

Občané, kteří se v měsících červenci, srpnu a září dožívají významného životního jubilea:
50 let
60 let
70 let
Čumíček Petr
č.p. 39 Gregůrek Miloslav
č.p. 292 Perútková Ludmila
č.p. 54
Hořínek Rostislav
č.p. 281 Knot Pavel
č.p. 68 Kocábová Ludmila
č.p. 275
Bartošová Ilona
č.p. 86
Knot Josef
č.p. 274
65 let
Soukupová Jana
č.p. 194
55 let
Smolka Jiří
č.p 196 Janotová Anna
č.p. 271
Řešétková Soňa
č.p. 37 Macho Ján
č.p 181
Urban Jindřich
č.p. 31
75 let
Ševčíková Monika
č.p. 126
Rožnovský František
č.p. 86
Kojetínský Karel
č.p. 47

Nedachlebice č.p. 311
Nedachlebice č.p. 311

80 let
Malina Rudolf

č.p. 161

85 let
Jankůjová Anna

č.p. 160

90 let
Zlámalíková Ludmila č.p. 288
Martykánová Anežka č.p. 186
Matrika OÚ Nedachlebice
3

Obecní noviny Nedachlebice

3/2022

Obec našla partnera pro výstavbu rodinných domů v lokalitě Padělky
Územní studie pro lokalitu Padělky
z prosince 2021, kterou nechala zpracovat obec Nedachlebice, počítá s maximálně dvaceti samostatně stojícími
rodinnými domy ve dvou řadách, mezi
nimiž je navržena obslužná komunikace,
která bude napojena na stávající infrastrukturu. Nová zástavba tak přirozeně
splyne s existujícím okolím a nebude narušovat ráz obce.
Zastupitelé vidí v realizaci záměru
velký přínos pro obec, a proto aktivně
hledali zkušeného partnera, který bude
schopen dostát návrhu územní studie
a postará se o kvalitní a rychlou výstavbu. Dohodu se podařilo uzavřít se společností SM RE HOLDING s.r.o., která se
zabývá jak výstavbou, tak prodejem
rezidenčních nemovitostí převážně v Jihomoravském kraji.. Jejím úkolem bude
i navazující komunikace s aktuálními

majiteli pozemků, kteří budou mít zájem
o zhodnocení jejich majetku, čímž se
mohou nemalou měrou podílet na zvelebení a růstu obce.
Kromě výkupu stávajících pozemků
zastupitelé aktuálně jednají o konkrétním postupu provedení realizace technické infrastruktury, která je první etapou výstavby.
Nejčerstvější informace získáte přímo od zástupce developera pana Marka
Cifra na telefonu +420 728 178 301

Setkání týkající se odkupu pozemků v lokalitě Padělky
Vážení majitelé pozemků,
v návaznosti na informace v předchozím článku Obecních novin bychom Vás tímto rádi pozvali na společné setkání týkající se
odkupu Vašich pozemků v lokalitě Padělky. Setkání se bude konat v budově Hasičské zbrojnice, a to v neděli

9.10. v 15:00 hodin.
Těší se na Vás zástupce developera a představitelé obce.

Teplý, velmi teplý pátek 1.7.2022
Na telefon každou hodinu pípají zprávy
o výstrahách vysokých teplot, deště a možných bouřek. Protože se zprávy opakovaly
a výstraha už byla barvy červené, až rudé,
rozhodli jsme se a poprvé tuto zprávu předali místním, jak pomocí SMSky, e-mailu,
tak jsme ji i vyhlásili.
To co přišlo kolem deváté večerní nečekal asi nikdo.
Chtěl bych poděkovat pracovníkům
obce, kteří neváhali a hned v sobotu se

Kroupy
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dobrovolně přihlásili na pomoc s odklízením škod. Stejně tak i v době státních svátků
v úterý a ve středu v následující dny. Vyvezli
jsme přes 20 kontejnerů bioodpadu, více
jak 800kg plastů mimo klasický svoz a více
jak 2 tuny skla ze skleníků.
Jsem ale rád, že můžu říci, že jsme vlastně přestáli tuto katastrofu dobře. Škody na
majetku jsou značné, ale žádná úplně zničená střecha. Také všechny domy zůstaly stát.
A hlavně se nikdo nezranil. Nepočítám-li

jedny nalomené žebra při pádu z kuchyňských schůdků při opravě střechy.
Vedra, teplo, suché období nebo období dešťů, to tu asi bývalo vždy. Jen mi nyní
přijde, že je vše rychlejší, intenzívnější a také
s horšími následky. Věnujme, prosím, každý
aspoň chvíli péči o přírodu, krajinu. Jedna
chvilka nic nezachrání, ale když těch chvilek
budou desítky, stovky, milióny…. Krajina
nám to všem v dobrém vrátí.
starosta J. Jandouš

Zajištění ulomené koruny
stromu po bouřce
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541/2020 sb. Zákon o odpadech
Vážení podnikatelé v obci. Dovolím si Vás upozornit na následující paragraf zákona o odpadech.
§ 147 Obecní úřad kontroluje, zda právnické a podnikající fyzické osoby
b) mají zajištěno převzetí odpadu, který samy nezpracují v souladu s tímto zákonem, osobou oprávněnou k převzetí daného druhu a kategorie odpadu podle tohoto zákona.

V zákoně není jen že kontroluje, ale zároveň má tuto skutečnost
zkontrolovat. Prosím tedy všechny právnické a podnikající fyzické
osoby v obci, aby si ověřili že mají smlouvy s odběrateli/zpracovateli odpadů správně podepsané. Taktéž hlášení o odevzdání vyprodukovaného odpadu ke zpracování.
Děkuji
Starosta J. Jandouš

Z kronikářského okénka
Jak již bylo předesíláno, na letošní
podzim připravujeme výstavu o tematice
1.světové války a o legionářích z obce Nedachlebice. Rozhodně nebylo naším cílem
popisovat dějiny Velké války, ale spíše pátrat
po konkrétních dopadech na obyvatelstvo
obce. Při přípravách na výstavu jsme byli odkázáni zejména na prameny z Vojenského
ústředního archivu a ze Státního okresního
archivu Uherské Hradiště.
Musíme konstatovat, že i přes uveřejnění
záměru výstavy a výzvy občanům v obecních novinách se přihlásilo pouze ojedinělé
množství občanů, kteří jsou ochotni zapůjčit
materiály k výstavě nebo se podělit o vzpomínky, které se v rodině tradovaly. Práci ani
příliš nezjednodušoval fakt, že ve výše uvedených institucích, zejména ve vojenském
archivu, se dochovaly pouze zlomky materiálů, protože většina dokumentů ohledně vojáků z tohoto období byla v 80. letech minulého století skartována. V okresním archivu
neexistuje o 1.světové válce žádný ucelený
fond, bylo tedy nutno projít fondů několik
a důkladně, aby vůbec něco o Nedachlebicích bylo nalezeno. Jsme tak opět odkázáni
na Paměti Josefa Šuranského a na školní kroniku z tohoto období, kterou v té době vedl
nadučitel Jan Vítek. Tyto prameny však zachycují přímo konkrétní informace, jsou tak
velmi cenné. Protentokrát jsem tedy vybrala
úryvek z Pamětí Jos. Šuranského I. díl., kde
k roku 1914 píše na stranách 175- 177 a dále
následující.
Smutně památný rok 1914
Začínal jako každý předcházející a ani
jsme se nenadáli, jak bude končit.
V továrně zase ve starých kolejích, já
jako tovaryš od 1.11.1913 měl už své výplaty
a dostával jsem od 11 do 14 korun a pracoval
jsem stále na parních lokomotivách. Koncem
zimy se dodělaly, pak zkoušely a pak jsme
připravovali stroje na výstavu, která se měla
konati v červnu v Holešově. Parťák Vrána
mně dal na starost připravit stroj tak, aby se
mohla firma řádnými stroji reprezentovat.
Rovněž na jiných odděleních se připravovaly
stroje na výstavu.

… Doma rovněž stále stejně, na jaře polní práce, příprava a pak ke žním. Já byl potřetí u odvodu, 5.6.1914 v Uherském Brodě
a opět jsem byl uznán za nehodna sloužit
císaři pánu za 6 krejcarů na deň. … Bratr měl
děvče v Březolupech a pomýšlel na změnu
stavu a najednou přišel osudný den 28.červen. Z továrny jsme měli odvezené stroje
v Holešově v prvním týdnu července, desátého pak byl jsem poslán s dělníkem už starším
na výstaviště k obsluze strojů naší exposice.
A na té výstavě už to bylo poznat, že se stahují mraky na politickém nebi po atentátu
Sarajevském. V úterý 28. července byla výstava ukončena, správce přijel do Holešova a do
neděle nám dal dovolenou k rodině. Já pobyl
tedy těch pár dní a po neděli zase do Holešova, tam už byli dělníci připraveni a za pět
dní byly všechny stroje na dráhu odvezeny
a odeslány do továrny. A mě jako jiné poslali
na neplacenou dovolenou.
Naši mě s radostí přivítali, ale radost nebyla, jak by měla být. Byla mobilizace. My
sice žádný nebyl aktivním vojákem, ale protáhne-li se válka, tak nás to také nemine. Žně
jsme hezky odbyli, vymlátili a já ve volných
chvílích zušlechťoval bejvák. Natíral jsem
okna a dvéře a co se dalo přivést do vzhlednějšího stavu. Už jsme začli v září obírat ovoce, už i lízačka z kotlů voněla, ale zpěv při tom
nešel už tak od srdce jako jindá. Chasa, která
byla doma ještě, nepřecházela s harmonikou
od kotla ke kotlu a děvčata nebylo slyšet
venku se smít a zpívat s chlapcama u kotlu.
Dusilo nás, jak se patří. A tu najednou 10.
září přišlel rozkaz na obecní úřad, aby opatřil
do týdňa deset povozů s konima kočíma, že
pojedou na fořhou do Vídně. (To, že Rusové
se dali k Srbům proti Rakousku a už byli v tu
dobu v Haliči a chystali se do Karpat.) Ve Vídni
měli páni už obavy o hlavní město, tak rychle
jej od východu opevňovali a tam měly být
kolony selských vozů a kočích odeslány.
To byl ale týden příprav. Sešel se výbor
a navrhovali a také provedli to tak. Jeden
hospodář dá koně, druhý jiného koně, třetí
dá vůz a kočí se najde z kteréhokoli domu,
bude-li trochu doma postradatelný. Takovým způsobem byly za týden koně okuty,

vozy opraveny a boudy z plachet na vůz přidělány a kočí rovněž připraveni. Také já jsem
byl jedním kočím ustanoven. Jednoho koně
jsem měl od Blahového Josefa z č.19, druhého od Blahového Janka z čís. 22 a vůz jsem
měl od Skráčků čís. 94. Hospodář právě ležel
v tu dobu už na smrtelné posteli (na tuberu).
A rovněž ostatní tak byli vypraveni. Z dědiny
bylo vypraveno devět povozů a desátý dodá
velkostatek v Uherském Brodě, kde máme
přijet se představit.
Zde jména vozků připravených k odjezdu na ten fořhou.
1. Hladiš Josef z čís. 14, ženatý, dal i koně
svého jednoho
2. Dovrtěl Ludvík z čís.13, taktéž
3. Dovrtěl František z čís. 48, taktéž
4. Minařík Josef z čís.2, svobodný, selský jinoch 24 roků stár
5. Dostálek Jan z čís. 51, ženatý teprv asi rok
6. Petřík Ignác z čís.27, ženatý, starší hospodář, dal i jednoho koně svého
7. Juřena František, v nájmu, zedník, ženatý
8. Vávruš Josef z čís. 88, dělník, ženatý
9. Šuranský Josef, z čís. 57, strojník, svobodný, 23 let stár
10. Fuchs Václav, kočí v Horním Brodě, druhý
den přidělený
Večer v úterý před odjezdem jsem se
s Josefem Minaříkovým, jinak druhý bratranec, sami svobodni, podíval se večer k několika kotlům, rozloučit se s děvčatama. Zašli
jsme i k Dostálkům vedle Krejčů, také tam
vařily. Děvčata jejich už měly chlapce pryč,
ale kamarádka Mařenky, Krejčová Irena ještě
čekala, že se s ní přijde její chlapec rozloučit.
Jinak všude klid, žádný zpěv.
Brzy šli jsme spát a ráno v 9 hodin řada
vozů na silnici k Částkovu obrácená a u každého nářku a pláče a poslední S Bohem a jelo
se 16. září 1914 ve středu.
…
Text pokračuje dál. Jste- li zvědavi, přijďte se podívat 26.listopadu 2022 na výstavu,
dozvíte se více.
Ukázku vybrala Z. Hrňáková, zveřejňováno se souhlasem potomků J. Šuranského.
5
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Slavnosti vína

Mateřská škola zahajuje nový školní rok
Konec nádherného letního prázdninového období a čas dovolených je nenávratně za námi.
Dveře naší školky se znovu otevřely
a děti zase o rok starší téměř v plném počtu
vstoupily do nového školního roku.
Ještě stále se nám v živých vzpomínkách
vybavuje loučení s našimi pěti předškoláky,
kteří nás letos po prázdninách opustili a zasedli do školních lavic. Den ,,pasování“na
školáky za účasti p.starosty Jandouše a rodičů v mateřské škole v závěru školního roku
bylo slavnostní událostí, ale také dnem plným emocí, kdy jsme si všichni uvědomili,
jak čas rychle plyne, jak se mění chod života
a tím pro nás nastávají změny…
Stejně jako pro školáky, tak i pro naše
nejmladší, nově nastupující děti do mateřské školy není začátek docházky nic snadného! Je to přelomová událost v životě dítěte doprovázená značnou změnou. Bývá
pro dítě náročné na psychickou odolnost.
Musí si zvykat na nové prostředí, nové sociální kontakty, časový režim školky, přizpůsobit se stravovacímu programu, seznámit
se s novými pravidly…. Kolektiv a autorita
učitelek je pro ně zcela nová zkušenost.
Některé děti zvládnou vstup do školky bez
problémů, jiní si to,,odtrpí“. Je to opravdu
velice individuální, značnou roli zde hra6

je také připravenost dítěte na tuto změnu k úctě a k ochraně přírody a okolního životz domova. Jak dítě podpořit a ulehčit mu ního prostředí. Chceme připravit děti po
nelehké adaptační období? V první řadě je stránce vědomostní a dovednostní, neboť
třeba společně se spolupracujícími rodiči víme, že to, co dítě v prvních letech života
zvolit trpělivý, citlivý a respektující přístup přijme z okolních podnětů, je trvalé. Vzděv atmosféře láskyplného prostředí a tím po- lávání v naší mateřské škole prolíná všemi
sílit jeho sebedůvěru a sebevědomí, že to ve činnostmi a situacemi během dne a zakláškolce zvládne!
dá se na aktivní účasti dětí s důrazem na
Přejeme si a budeme celý školní rok smyslové, prožitkové a kooperativní učení.
společně usilovat o to, aby mateřská ško- Všechny činnosti motivujeme hravými prvla v naší krásné obci v rámci předškolního ky a klademe důraz na tvořivost, založenou
vzdělávání byla místem, kde je stále slyšet na zážitcích dětí.
smích spokojených a šťastných dětí. MísNové výzvy, nové cíle, předsevzetí, nová
tem, kde jsou respektovány a rozvíjeny in- přání….. to je nový školní rok…!
dividuální potřeby a zájmy dětí, kde vládne
Uvidíme, co nám letos přinese! Změn se
pohoda, přátelství, spolupráce a tolerance. nemusíme bát, společně je zvládneme!
Cíleně a systematicky budeme pokračovat
A. Krhovská, ředitelka MŠ
v rozvíjení komunikačních a jazykových dovedností dětí ve spolupráci
s rodiči. Pohybem a hrou
podpoříme socializaci
dítěte a jeho osobnostní
vlastnosti, jako je sebepojetí, odvaha, odpovědnost nebo vůle. Výchova
ke zdraví a zdravému
životnímu stylu je naší
dlouholetou prioritou
Pasování předškoláků
stejně jako vedení dětí
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Nedachlebjanky
Dostáváme se do rytmu
Vrátím se na konec loňského roku, kdy
jsem kromě přání všeho dobrého psala
o novém elánu ze zpívání. Ten se pomalu,díky Petru Kleinovi, našemu novému „kouči“,
daří. Ale nemalou měrou přispívají k našemu dobrému rozjezdu i nové hlasy. Po kratší
odmlce začala opět zpívat Denisa Čumíčková. Takovou malou odměnou za snahu
o rozšíření sboru bylo, když mě oslovily se
zájmem s námi zpívat bývalé členky Včela-

ranu - Vendula Lapčíková, Ivana Bezdíčková,
Katka Zajícová a Daniela Hubáčková.
Naše první vystoupení bylo 26.6. v bílovském zámeckém parku na Mezifarním
dnu.
Ani přes letní prázdniny jsme nezahálely a poctivě nacvičovaly na Slavnosti vína.
Po třech letech jsme 10. září 2022 opět vystoupily ve Smetanových sadech s pásmem
písniček z Dolního Němčí a Bílovic. Jedinou

vadou na kráse, byla malá průtrž mračen,
která začala s našimi prvními tóny. Tímto
velmi děkujeme všem fanouškům, kteří vydrželi a poslechli si nás i přes tuto nepřízeň
počasí.
Na další setkání se těšíme při našem
společném vystoupení se skupinou Spirituál kvartet a to v adventní době - 10. prosince
v nedachlebském kostele.
J. Jandoušová

Křesťanské okénko
Slovo kaplana
Léto pomalu končí, na polích a v zahradách dozrává úroda a všichni už žijeme
novým školním rokem a blížícím se podzimem. A co pro mě znamená škola? V první
řadě jsou to krásné vzpomínky na úžasné
roky studií nejen na základní a střední škole, ale hlavně pak na studiích teologie. Pět
let na univerzitě mi dalo základ pro další
zkoumání bible, pro studium liturgiky a pastorální teologie, ale hlavně přineslo spoustu
podnětů, které využívám ve svém každodenním životě. Možná si teď řeknete: „no
fajn to se mu řekne, vždyť je knězem, a tak
to má jednoduché“. Ale opak je možná pravdou. Člověk nemusí být hned teologem,
aby měl vztah k Bohu a k náboženství. To je
spíš záležitost osobního nastavení každého
člověka a každý to má ve svém životě jinak.
Ať jste věřící nebo hledající máte určitě nějaké představy o životě, o své budoucnosti,

o práci, kterou děláte, o věcech, které řešíte.
Náš život je jako mozaika složená z malých
kamínků, které postupně skládáme k sobě.
Kamínek ke kamínku, rok k roku a vzniká
jedinečné a neopakovatelné dílo vytvořené z našich zážitků, zkušeností, vědomostí, z našich úspěchů i neúspěchů, radostí
i zklamání, prostě ze všeho, co nám život
přináší do cesty. Ale vrátím se ještě na chvíli
ke škole. Škola má a bude mít v mém životě
jedno z těch významných míst. Prožil jsem
tam roky krásného studia a taky jsem roky
působil jako učitel. No škola mého dětství
byla úplně jiná, jakou ji známe dnes. Poznamenaná dobou, ve které jsme žili a ideologií. Dávala dětem základy, na kterých se
pak stavělo dál a bylo důležité mít dobrý
posudek a kádrový profil, abyste mohli svoje nadání v určitém směru rozvíjet. Dnes je
škola mnohem víc místem, o kterém mluvil

už J. A. Komenský ve svých knihách. Dětem
a žákům nabízíme nejmodernější poznatky
z oblasti vědy, techniky, umění, přírody, života … Nabízíme jim nejmodernější technologie, které můžou využívat, aby rozvíjeli
svůj talent a svoje schopnosti. Učí se dva až
tři jazyky a předměty, které byli pro nás jen
hudbou budoucnosti. Umí ovládat počítače, tablety, mobily. Je to ale všechno? Stačí
to? Myslím, že i kdybychom nabídli všechny
vymoženosti světa, veškeré poznatky, které
lidstvo má, tak to nestačí. Dítě potřebuje zažít především pocit, že je milované a chtěné. Dítě potřebuje cítit lásku rodičů, aby
pak umělo využít všechno ostatní. Dítě potřebuje sdílet své pocity, své zážitky a touží
po tom, aby ho někdo vyslechl a pochopil.
Dnes se žije doba zážitková. Všichni se honíme za zážitky v různých směrech a oblastech. Připravujeme dětem program, jen
7
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aby měli vyplněnou každou minutu svého
volného času. Je to fajn a já nejsem proti
tomu, ale nezapomínejme při tom na dítě
samotné. Nezapomínejme na jeho potřeby,
na chvíle, kdy chce a touží být ve světě vlastní fantazie, ve světě kamarádů a obyčejných
běžných věcí. Nesnažme se děti příliš vázat
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možná někdy jen na naše představy, jen na
to, co je dobré podle nás dospělých. Nechme jim prostor, aby i ony zakusily aspoň náznak dětství, jaké jsme měli my a naši rodiče. Aby věděly, co je to hrát si venku v poli,
házet ploché kameny do vody a dělat na
hladině žabky, poslouchat zpěv ptáků a sle-

dovat krásu motýlů na rozkvetlé louce. Vidět tu nádheru kolem sebe, kterou pro nás
připravil Bůh. A myslím, že potom bude svět
alespoň o trochu lepší a škola bude hrou, jakou měl na mysli Komenský.
F. Šary, kaplan farnosti Bílovice
a Březolupy

Kostel sv. Cyrila a Metoděje
Během letních prázdnin jsme se pustili do plánované akce
- rekonstrukce klubovny pod kostelem. Vzhledem k počtu akcí,
které mají tendenci se rozrůstat, jsme delší čas toužili po modernizaci úložných prostor. Plány a nadšení bylo, ale chyběly finance. Ale i tento bod se podařilo překonat. Díky štědrosti lidí a to
jak při sbírkách, tak také osobními dary a nebo i příspěvkem při
nedělních kavárnách. První zmínky, které rozpoutaly rekonstrukci, začaly někdy v únoru, poté jsme oslovili s prosbou o pomoc
paní architektu Petru Kropáčovou a o prázdninách jsme mohli
odstartovat.
Nyní je klubovna využívána hlavně ke zkoušení schól. Setkávají
se zde k modlitbě synodní skupinky, modlitby matek. Je ale také
k dispozici pro společná setkání u kávy například spolužákům při
výročních mších nebo také k posezení a zavzpomínání na naše zemřelé při trachtě. Záběr pro setkání je tedy široký, proto věříme, že

Stará učebna

ocitne-li se tam kdokoliv z Vás, bude se zde cítit vítaný a jako doma.
I tento mini projekt dokázal stmelit farníky a věřím, že do budoucna může sloužit jako místo setkání pro věřící i hledající, třeba
farní kavárnou v nějakou netradiční dobu. Vždyť do farnosti patříme my všichni, kteří v Nedachlebicích bydlíme.
M. Huňková
V měsíci záři proběhla také výmalba kostela. Za neuvěřitelných
5 dnů se náš kostel nádherně proměnil. Stěny září čistotou bílé
barvy, vše vypadá jako zbrusu nové. Děkujeme všem pomocníkům,
kterých bylo v neděli (v Bílovicích přitom byla pouť) při vystěhovávání kostela mnoho a v pátek 9. září při úklidu ještě více, za skvěle
a rychle odvedenou práci. V interiéru kostela se téměř nic nezměnilo a přece je úplně jiný. Děkujeme.
Pastorační a kostelní rada Nedachlebice

Nová učebna pod kostelem

Rybáři
Zdravím Vás, milí spoluobčané,
my rybáři už máme téměř za sebou letní
sezónu a pomaličku přecházíme do té podzimní. Tohle léto nebylo dobré, co se týče
počtu srážek, ale co se týče úhynu ryb bylo
opravdu skvělé, protože zatím všechny ryby
přežily bez úhony. Což si myslím, že je zázrak.
Po otevírání rybníků a dospěláckých závodech jsme plánovali největší akci tohoto
roku, což byly dětské rybářské závody, které
8

se uskutečnily v sobotu 27.8. Tento rok jsme
se snažili už v předstihu zajistit sponzory
a tak si dovolím říct, že jsme celé závody posunuli zase o trošku dál. Ještě v pátek před
závody jsme měli malou brigádu na přípravu rybářských míst. Všechny místa vyřezat
a vyséct. Dětí se nám přihlásilo přes 60, ale
bohužel některé nedojely (ani je neomluvili
rodiče), nebo se nám těsně před začátkem
závodů odhlásily, ale i tak máme rekord

v počtu dětí. Rovných 50 dětí ve věku od 4
do 15 let si k nám buď samy nebo za doprovodu rodičů našly cestu. Počasí nám celkem
vyšlo, až na asi 2hodinový déšť těsně po
zahájení závodu. Dětem to vůbec nevadilo.
Každý měl buď deštník, pod který se schovali i rodiče nebo pláštěnky. Během závodů
děti dostaly zmrzliny, sladkosti a v průběhu
závodů nesměla chybět kofola, ani párky
v rohlíku. I přes to, že nám moc ryby nebraly,
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tak všichni i ve špatném počasí vydrželi po
celou dobu závodů. Tento rok se nechytil ani
jeden amur. Je pravda, že jednomu klukovi
se těsně vyháknul u podběráku, ale jinak to
bylo celou dobu o kaprech v rozmezí 40 až
55 cm. Některým dětem se dařilo nachytat
i více jak 5 kaprů, jiné bohužel kapra nechytly žádného, ale těch bylo naštěstí málo. Také
tu byly rarity v podobě krásných plotic. O jejich chycení se postarali ti nejmladší, a to
teprve 4leté děti, které to zvládly naprosto
samy. Závod byl naplánovaný na dobu od
8:00 do 14:00 skrze to, aby se některé děti
stihly přemístit na další akci, a to ve Včelíně.
Po ukončení závodu bylo na řadě vyhlášení
vítězů a každé z dětí si odneslo rybářské krmení nebo vybavení a samozřejmě sladkosti. Poté následovalo společné focení všech
zúčastněných dětí.
Výsledky byly následovné:
Starší děti
1. Jan Jančář
2. Kevin Vavřínek
3. Filip Kašný
Mladší děti
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téměř všichni postupně hlásí o práci a za to
Vám patří velké díky. Já chápu, že každý máte
i jiné zájmy a práci kolem zahrad, domů či
chat, ale bohužel práce kolem rybníků je taky
dost, a proto mě neváhejte kontaktovat, ať si
ty rybníky i nadále udržujeme.
V plánu jsou ještě podzimní závody dvojic, ale v září je mnoho akcí a tak to bude buď
první nebo druhý týden v říjnu. O tom Vás
budu informovat ve skupině, dále na nástěnkách a také na obecním webu.
V půli října by nám měli z rybářství Hodonín přivézt ryby. Objednali jsme 400 kg kapra
(K4), což je kapr výběrový a bude v rozmezí
55 cm až 65 cm. Jelikož do rybníku OL1 vysadíme kapry, bude na něm probíhat hájení,
ale to se dozvíte z cedulek kolem rybníků.
Dále máme ještě objednáno 130 kg amura
(Ab3), což je amur v rozmezí 50 až 60 cm.
Tyto amury rozdělíme na polovinu a do každého z rybníků dáme část. Bohužel jsme
museli zrušit objednávku jeseterů, jelikož
i na OL1 jsou sumci a nechceme jim kupovat
zbytečně drahé krmení.

Podařil se mi chytit další sumec na OL2
s mírami 125 cm a 14 kg. Bohužel mohl být
už chycený i z OL1, ale 2x klukům pláchnul.
Za všechny rybáře M. Pravdík ml.

1. František Kaňovský
2. Jakub Patka
3. Klárka Harkabuzíková

Tímto bych chtěl poděkovat všem sponzorům a hlavně všem, kteří my s tím, jakkoliv
pomohli.
Teď momentálně budou probíhat práce
na rybářské chatě, a to broušení a natírání
chaty, ale také čištění přepadů a vykácení ostrůvku proto, že uvažujeme nad solárním odvzdušňováním na rybníku OL1. Dále budeme
séct trávu kolem rybníků a zpevňovat břehy
kamenem. Všechny, co neměli do této chvíle
brigády jsem vypsal a hromadně označil na
naší rybářské skupině a musím uznat, že se mi

9

Obecní noviny Nedachlebice

3/2022

3. ročník Traktoriády v Nedachlebicích
3. září se naší obcí nesl opět zvuk motorů. Letošní ročník se konal zářijovou sobotu. Každý rok tuto akci navštěvuje čím dál
více lidí, za což jsme nesmírně rádi. Už jsme
věděli, do čeho jdeme a dobře jsme se připravili. Účast závodníků byla podobná jako
vloni. Kolem 30 závodníků na traktorech,
terrách nebo zahradních traktůrcích. Tentokrát bylo nejvíce závodníků z Nedachlebic.
Nutno říci, že řízení měli v rukách!
V každé z kategorií se na stupních vítězů umístil minimálně jeden nedachlebický
traktorista, a dokonce i traktoristky! Kategorii žen jsme do závodu zařadili letos vůbec
poprvé a plánujeme ji zachovat i do dalších
ročníků. Takže pánové, nejvyšší čas naučit
vaše drahé polovičky, či jakékoliv dámy ří-
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dit traktor, ať se nám tato kategorie do budoucna rozrůstá.
Bylo vidět, že si akci všichni užívají. Přípravy závodních strojů probíhaly snad ve
všech garážích. Lakovalo se, umývalo, vysávalo v kabině. Zkrátka všechny práce potřebné k tomu, aby se traktor všem líbil. Naleštěný vydržel pouze do projetí bahenního
příkopu, poté už nezůstal ani jeden traktor
suchý a čistý tak, jak přijel. Příkop jsme letos
prohloubili, aby bylo náročnější jej překonat. Někteří ze závodníků měli nemalé problémy, ale všichni dojeli zdárně do cíle.
Rád bych jménem všech pořadatelů
poděkoval všem sponzorům, dobrovolnickému sdružení Rescue SAR Morava za zajištění akce z bezpečnostní stránky a vození

dětí na čtyřkolkách, dobrovolným hasičům
z Bílovic a Obci Nedachlebice, která nám ve
všem vyšla vstříc.
Velké díky patří dobrovolníkům, kteří
nám s organizací pomohli, a to hlavně ve
stánku. Stát na nohou celý den od šesté
hodiny ranní až do osmé večerní je náročné, ale vše s přehledem zvládli. Stejně tak
děkujeme všem, kteří přispěli na dobrovolné vstupné, vybralo se krásných 41 664 Kč,
které poputují na účet u Konta Bariéry Matýskovi Kaňovskému, kterého určitě většina
čtenářů zná.
Za nás se akce opět podařila a těšíme se
na Vás zase za rok.
Za tým traktoriády,
J. Rous
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Třetí Traktoriáda měla charitativní rozměr
aneb report jedné obyčejné mámy
Když se na nás obrátil Jakub Rous z organizačního týmu Traktoriády s tím, že by
letos chtěli darovat dobrovolné vstupné
Matýskovi, byli jsme překvapeni a zároveň
moc vděční za tento nápad. Věděli jsme,
o jakou akci se jedná, vloni jsme si ji s oběma kluky moc užili. Letos se to povedlo snad
ještě lépe.
V pořadí třetí ročník Traktoriády začal
v sobotu 3. září 2022 stejně jako v minulosti
spanilou jízdou po vesnici a končil závody
jednotlivých vozů na louce za Nedachlebicemi. Počasí vyšlo na jedničku, nebylo ani
moc horko, ani velká zima. Nejdřív jsme
proto zamávali projíždějícím traktorům při
jízdě vesnicí a pak jsme hned po obědě vyrazili na louku.
Kluci nejdřív prozkoumali hasičské auto,
ten mladší vylezl po schůdkách sám a nakonec i Matýska jsme nahoru vysadili. Z kabiny auta byl pěkný výhled na celý prostor
Traktoriády. Pak jsme šli obdivovat jednotlivé zaparkované vozy, které teprve čekaly na
svůj závod. I Matýska jsme do pár traktorů

posadili, v jednom si dokonce „zařídil“. Pak
za námi přišel pán od čtyřkolek a nabídl
klukům svezení. Původně jsme měli v plánu Máťu povozit jen po rovině, ale protože
jel s tatínkem, který ho pevně držel, vyjel
s nimi pan řidič nakonec i na kopec a Matěj
tak měl parádní zážitek! Mladší brácha o jízdu čtyřkolkou nemohl přijít, a tak si táta dal
jízdu ještě jednou, tentokrát o fous rychleji.
Občerstvení samozřejmě nemohlo chybět
– ochutnali jsme bramborák, párek v rohlíku, cigáro, zmrzlinu i cukrovou vatu, tatínka
osvěžilo pivo a pro zbytek smečky byla točená malinovka. Všechno bylo výborné!
Nakonec jsme se přesunuli k dráze, abychom sledovali, jak si traktory poradí s jámou plnou bláta. Tam už ale kluky zmohla
únava, a tak jsme se po třech hodinách vydali domů si odpočinout. K naší velké lítosti
jsme kvůli tomu nestihli vyhlašování výsledků závodu, ani jsme neměli možnost veřejně poděkovat za podporu.
Nevíme, kolik se v sobotu 3. září 2022 sešlo na Traktoriádě dobrých lidí, ale bylo jich

opravdu hodně. Na dobrovolném vstupném se vybralo 41.664 Kč, které poputují
na Matýskův účet u Konta Bariéry. Moc děkujeme všem lidem z organizačního týmu
i všem, kteří přispěli do kasičky!
A komu jste pomohli? Matýsek je osmiletý kluk, který se narodil se vzácnou
vrozenou vadou. Zjednodušeně řečeno má
od narození ztuhlé téměř všechny klouby,
některými nemůže hýbat vůbec, některými v omezeném rozsahu. Aby toho nebylo
málo, má zdeformovanou i páteř, proto
nosí korzet. Neudrží se sám vsedě, nemůže
chodit, sám se nenají ani nenapije. Přes svá
omezení chce ale dělat a zažívat všechno
co jeho mladší brácha a kamarádi, proto si
neskutečně vážíme všech lidí, kteří nám pomáhají mu to umožnit. Z jeho účtu u Konta bariéry hradíme rehabilitace i pomůcky,
které mu pomáhají v běžném životě (a nespadají do úhrad pojišťovnou).
Jménem Matýska ze srdce děkujeme za
podporu!
Alžběta Sošková a Martin Kaňovský, rodiče

Tým Traktoriády
11

Obecní noviny Nedachlebice

3/2022

TJ Nedachlebice
A máme tu nejen nový školní rok…
Jako každoročně na konci léta začíná nejen nový školní rok, ale
letos už i v polovině srpna byly zahájeny soutěže nového soutěžního fotbalového ročníku 2022/23. Po loňské ne zcela úspěšné sezóně našich hráčů „A“ týmu a jimi předváděné hře se mužstvo začalo
připravovat na novou sezónu s trenérem Ondřejem Čtvrtníčkem
a vedoucím mužstva Cyrilem Řezníčkem. Došlo k výrazné obměně
hráčského kádru mužstva. Museli jsme nastoupit cestu generační obměny týmu a tomu formulovat odpovídající cíle v umístění
v krajské soutěži. Na hostování přišli hráči Hubáček Jindřich a Hubáček Pavel ze sousedních Březolup, Pummer Michal z Uh. Brodu,
Machala Miroslav z Ostrožské Lhoty a Štolba Radek.z Jarošova.
Z Rakouska se vrátil Michal Hána. Naopak odešel Ondřej Šuranský
do Huštěnovic a Michal Bartoš do Topolné. Oběma posledně jmenovaným bych chtěl touto cestou poděkovat za odvedenou práci
a reprezentaci Nedachlebic na krajské úrovni a popřát jim hodně
úspěchů v nových působištích. Výrazně obměněné a hlavně omlazené mužstvo by chtělo předvádět pěkný fotbal,
okořeněný góly. Jistě to nepůjde v tak náročné
soutěži samo. Bude to vyžadovat čas, trpělivost
a podporu od Vás fanoušků.
Pro všechny hráče dorostenecké kategorie,
kteří mají zájem si fotbal zahrát jsme vytvořili tzv.
sdružený tým se Sokolem Březolupy. Pomoc rodičů
s dopravou je vždy vítána.Finančně se také budeme podílet na nákladech a chodu tohoto mužstva.
V létě u žáků došlo k ještě razantnější generační výměně. A tak před novým realizačním týmem
v čele s Jaromírem Šuranským stojí velmi náročný
úkol - dát dohromady takřka zcela nové mužstvo.
Zvládnutí základních fotbalových návyků, techniky
práce s míčem a radost ze vstřeleného gólu bude
tou nejlepší odměnou za čas a úsilí, které fotbalu
věnují oni, trenéři, ale i rodiče.
Přijďte naše týmy povzbudit v co nejhojnějším
počtu.
Z dalších sportovních a společenských akcí:
DĚTSKÝ DEN 2022
Znovu se vracím k již komentované akci. Poprvé v době pocovidové výbor TJ zorganizoval dne
4. 6. 2022 tradiční Dětský den. Přišlo se pobavit na
různých atrakcích více než 150 dětí. Bohatá tombola a radost z cen završila příjemně strávené odpoledne. Vyvádění na parketu a úsměvy dětí byly tou
nejlepší odměnou pro organizátory akce. Poděkování patří všem sponzorům, kteří se na této akci
finančně či věcně podíleli.
KONEC FOTBALOVÉ SEZÓNY 2021/22
Další společenskou akcí tohoto roku nejen pro
nás sportovce byla zábava na ukončení fotbalové
sezóny pořádaná 18.6.2022se skvělou hudební
skupinou Scarlet Rose. Pobavit se přišli nejen sportovci, ale i Ti, kterým se už nechce doma vysedávat.
TURNAJ STARÝCH PÁNU
Náš tým „Starých pánů“ se zúčastnil tradičního turnaje letos organizovaného TJ Bílovice a to
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pro sousední oddíly Nedachlebic, Kněžpole, Březolup, Topolné, ale
bohužel bez pozvaných Mistřic. Vítězem kvalitního turnaje se letos stalo mužstvo Březolup. Naši borci obsadili skvělé druhé místo.
Upřímně gratulujeme.
DÁVÁM ZNOVU K ZAMYŠLENÍ
Myslíte si, že se toho v dědině děje málo? Přesto s nízkou účastí
na svých akcích se potýkají všechny spolky v obci a to nejen letos.
Je mně líto nejen času organizátorů akcí, vynaložených prostředků, ale především těch z Vás, kteří nikdy nepřijdou akci podpořit
i kdyby bylo sebekrásnější počasí. Nepřijdou se navzájem pobavit,
setkat se. Nemyslím si, že je lepší sedět doma. Naopak je třeba se
dát dohromady, ať nás televize, jiné sdělovací prostředky a počítače úplně neodcizí. Dědina je, podle mě, bohatá tím, jak bohatý je
její spolkový život.
Za TJ Nedachlebice J.Šuranský
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Zahrádkáři vám radí
Zeleninová zahrada v říjnu.
Na zelí, kapustě, růžičkové kapustě a třeba ředkvičkách vidíme, že ještě trochu přirůstají. Tam, kde je opravdu teplo, bez srážek, ranních mrazíků, mohou na rostlinách
venku být ještě rajčata, papriky, možná okurky, tykve.
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Sklízíme kořenovou zeleninu na uskladnění.
Sklízíme košťáloviny, listovou zeleninu.
Třídíme, připravujeme a ukládáme zeleninu na uskladnění.
Zpracováváme nedokonalou zeleninu.
Vysazujeme a sejeme zeleninu na jaro.
Sesazujeme zeleninu ponechávanou
v zimě venku.
Zarýváme komposty, hnůj, zelené hnojení, používáme hnojiva na zásobní hnojení.
Chystáme pozemek na výsadbu cibule,
česnek.
Připravujeme zeleninu na rychlení
v zimě.

Ovocná zahrada v listopadu.
Pranostika: „V listopadu příliš mnoho
sněhu a vody, to známka příští neúrody. “
„Říkám vám, smrt není, není ani spánek.

Rosteme jenom z doby do doby. Musíme mít
s životem trpělivost, neboť je věčný. “
•

•
•

•

•

•
•

•

•

Ve výsadbě drobného ovoce rozhodíme
na odplevelenou půdu dobře vyzrálý
kompost.
Trsy jahodníku přihrneme proti vymrzání.
Zakládáme komposty z dostupných organických materiálů, které se rychle rozkládají. Listí a trávu nepálíme ani nedáváme do odpadních kontejnerů.
Půdu pod nízkokmennými stromy bychom neměli hlouběji přerývat. Stačí nakypřit povrchovou vrstvu a lehce nastlat
mulčovací materiál.
Mulč nesmí být příliš utužený, neprodyšný, ani nesmí sahat vysoko kolem kmene,
aby neposkytoval útočiště pro hraboše.
Na jaře se pak může mulčovací vrstva
opět zvýšit.
Dokud nezamrzne půda, můžeme stále
vysazovat stromy a keře.
Upravíme chrániče kolem stromů a včasnou opravou plotu bráníme vstupu zvěře
na zahradu.
Kontrolujeme ovoce uložené v dobře vydezinfikovaných sklepích či chlazených
boxech.
Za chladnější nocí otevíráme okno do

sklepa a snažíme se tak snížit teplotu
ve skladovacích prostorech a udržovat
vzdušnou vlhkost na trvale vysoké hodnotě ( nad 90% ).
Ovocná zahrada v prosinci
Pranostika: „ Mnoho sněhu v prosinci –
mnoho ovoce a trávy. “ nebo „ Když v prosinci mrzne a sněží, úrodný rok na to běží“
•

•

•

•

Protože pracovní aktivita na zahradě
slábne, důkladně očistíme a zakonzervujeme všechno nářadí.
Ze sadu či zahrady odstraníme všechny
suché, prosychající a značně nemocné
stromy. Hubíme hraboše a myši v sadech
i ve skládkách ovoce. Ve sklepě na ně nastražíme raději pastičky.
Nastupující zima nás nabádá k bilancování, zamýšlíme se nad příčinami svých
úspěchů a neúspěchů.
V tomto období se snažíme také aktivně
odpočívat, abychom nabrali novou energii a inspiraci pro další dny.

Radost a spokojenost s Vašimi výpěstky na
Vašich zahrádkách a polích přeje výbor ČZS.
Zdroj časopisu Zahrádkář
Vypracoval Vojta Lysoněk

PODÍVEJTE SE NA NOVÉ WEBOVÉ STRÁNKY WWW.NEDACHLEBICE.CZ
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