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Vážení spoluobčané
Vážení spoluobčané,
i když už nějakou dobu prožíváme parné léto, to astronomické léto
k nám teprve oficiálně přichází.
S ním jako vždy dostáváte do svých
schránek další vydání Obecních novin, prostřednictvím kterých vás chci
pozdravit a informovat o dění v obci
za uplynulé tři měsíce.
V březnovém vydání jsem vás informoval o spoustě chystaných úkolů.
Řadu z nich se nám již podařilo dokončit, na některých se stále ještě pracuje. Zde bych chtěl zmínit alespoň
výčet těch nejdůležitějších. Konečně
se nám podařilo vyměnit zchátralý
a rezavý plot kolem kluziště, postavit
opěrnou zídku a dodláždit navazující
zpevněné plochy, jako podklad pro
nové pískoviště a pergolu, čímž jsme
kompletně dokončili zázemí multifunkčních hřišť ve sportovním areálu. Dále jsme tak trochu neplánovaně
museli zainvestovat do rekonstrukce
některých místností obecního úřadu.
V původním plánu sice byla jen postupná výměna staré hliníkové elektřiny
tři v budově obecního úřadu. Ale

jak už to v takových případech bývá,
když se hrábne do staré elektriky, tak
už to jde ráz na ráz a nakonec musíte vyměnit úplně všechno. A když
už bouráte zdi a malujete, tak je to
příhodná příležitost vyměnit rezavé
radiátory, potřísněné koberce, rozvrzané stoly, židle atd. A tak se stalo, že
jsme díky výměně elektřiny neplánovaně zrekonstruovali zasedací místnost, obřadní síň a administrativní
kancelář obecního úřadu. Všechny
tyto úkoly se již podařilo dokončit.
Zbývá jen dodělat některé úseky
rozvodu elektřiny, včetně vnitřního rozvaděče a tímto bude elektřina
v budově OÚ kompletně vyměněna.
Jistě jste si také všimli, že od začátku
června probíhá v naší obci předem
avizovaná rekonstrukce chodníků na
Horním konci, která bude dokončena nejpozději do konce srpna. Z pracovního nasazení firmy, která práce
provádí, lze usuzovat, že by chodníky mohly být dokončeny už ke konci
července. Ale nechejme se překvapit.
Naše obec však během jarních
a letních měsíců nežije jen realiza-

cí investičních akcí, ale také akcemi
kulturními. A těch bylo na jaře a ještě
je v letošním létě naplánováno nespočet. Některé již proběhly, jiné jsou
teprve před námi. Ať už se jednalo
o posezení u rybníků, Den Matek, či
Dětský den, akce se povedly a byly
úspěšné. V jejich výčtu je letos třeba
vyzvednout především 20. výročí posvěcení kostela sv. Cyrila a Metoděje
v Nedachlebicích. I když ne všichni
občané chodí do kostela, skutečností
je, že kostel je již 20 let neodmyslitelnou součástí a hlavní dominantou
naší obce. Je třeba si vážit toho, že
zdejší dominantu postavili místní dobrovolníci. A oslavy, které byly
s tímto výročím spojené, byly výborně zorganizovány a hodné významu
této akce. Důkazem byla i spousta
významných hostů v čele s hejtmanem Zlínského kraje.
Závěrem mi, milí spoluobčané,
dovolte popřát vám krásné slunečné
léto plné zážitků, příjemně strávenou
dovolenou, ať už budete doma nebo
v zahraničí, a dětem hezké prázdniny.
Robert Křenek, starosta
sta obce

Společenská kronika
duben, květen, červen 2018
Narození:
9.12.2017
Řezníčková Šárka
14.3.2018
Harkabuzíková Klára
18.4.2018
Huňka Samuel
24.4.2018
Kadlčíková Tereza
26.4.2018
Hubík Mikuláš
Sňatek:
2.6.2018

†
†
†
†

Řešetka Tomáš
Reinberková Eva

Úmrtí:
13. 3. 2018
18. 4. 2018
30. 4. 2018
20. 5. 2018
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rodiče: Řezníček Zdeněk, Machová Veronika
rodiče: Harkabuzík Tomáš, Harkabuzíková Hana
rodiče: Huňka Miroslav, Huňková Marie
rodiče: Kadlčík Libor, Škráčková Jana
rodiče: Hubík Jakub, Hubíková Tereza

Nedachlebice č.p. 233
Nedachlebice č.p. 306
Nedachlebice č.p. 79
Nedachlebice č.p. 94
Nedachlebice č.p. 242

Nedachlebice č.p. 234
Nedachlebice č.p. 234

Knot Vladimír
Jurča Jaroslav
Kelíšková Marie
Jánošová Ludmila

Nedachlebice
Nedachlebice
Nedachlebice
Nedachlebice

č.p. 229
č.p. 259
č.p. 86
č.p. 208
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Občané, kteří se v měsících dubnu, květnu, červnu dožívají významného životního jubilea:
55 let
Knotová Jarmila
Ondrašík Ladislav
Černý Miroslav
Sládek Bronislav
Hlavica Vladimír
Laszczewská Zdenka
Šuranský Zdeněk

č.p. 243
č.p. 250
č.p. 250
č.p. 202
č.p. 148
č.p. 157
č.p. 87

60 let
Ševčík Miroslav
Řešétková Marta
Harkabuzík Pavol

č.p. 291
č.p. 276
č.p. 289

65 let
Hoferková Jarmila
Blahová Božena
Němečková Ludmila

č.p. 232
č.p. 191
č.p. 17

70 let
Dvořáková Marie
Nádeníčková Alena

č.p. 257
č.p. 153

75 let
Němeček Miloslav
Duda Alois
Řezníčková Marie

č.p. 86
č.p. 173
č.p. 78

80 let
Bartošová Helena
Solíková Viktorie

č.p. 92
č.p. 263

90 let
Cvrčková Bohumila

č.p. 86

Ukliďme si Nedachlebice - ukliďme si Česko
8. dubna proběhla v naší obci akce
„ Ukliďme si Česko – ukliďme si Nedachlebice“. Je milé, že se akce zúčastnilo o něco více rodičů s dětmi než
v letech minulých, přesto to bylo jen
kolem 20 nadšenců. Když nepočítám
rybáře, sportovce a myslivce, kteří
se vzorně starají o své rybníky, hřiště
a lesy pak je zde ještě spousta dalších,
kteří by mohli pomoci. Je
to škoda, protože práce
by se stihlo mnohem více
a naše vesnice by byla ještě
hezčí a čistší. Ale někteří
nám říkají – a příští rok už
přijdu taky a to je fajn :)
Nicméně my všichni,
kteří jsme se při úklidu sešli, jsme udělali kus práce.
Uklidili jsme prostranství
a parkoviště u hřiště TJ,
parčík za Obecním úřadem, celé prostranství
na obecní návsi, u školky
a také hřiště Na Hliníkách.
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Posbírali jsme odpadky cestou z Podbůdí až ke studánce Pod Lipou v Pastvisku. A odpadků byla spousta......
Všechny děti, které nám pomáhaly
byly odměněny diplomem, sladkostí
a špekáčkem. A zbylo něco i na rodiče
:) Ale nejdůležitější pro všechny byl
jistě výborný pocit ze skvělé práce.
Věřím, že děti, které sbíraly odpadky

si velmi rozmyslí, zda obal od svačiny
vyhodí na zem nebo do odpadkového
koše. Jejich nadšení a pracovitost nás
moc potěšila a je velkým příslibem do
budoucna.
Vzhledem k nepříliš velkému počtu účastníků se nám nepodařilo vyčistit okolí studánky Pod Větřákem
(Hájky). V minulém týdnu ale obec
odebrala ze studánky vzoTáborák po úklidu obce rek vody, který byl zhodnocen laboratoří SvaK Uh.
Hradiště. Voda ze studánky
bohužel není pitná,jsou v ní
přítomny koliformní bakterie, Escherichia Coli. Obec
Nedachlebice tedy studánku
čistit a uvádět do provozu
nebude. Je to škoda, ale s těmito fakty se nedá nic dělat.
Už teď se všichni těšíme
na příští jaro a další společný úklid naší vesnice.
Lenka Závodná
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Fara
Stěhování nemám rád, ale přece
jen má své výhody: umožňuje udělat
si pořádek v životě – ohledně věcí,
vztahů i zvyků. Co po stěhování? Ne
vždy je to změna k lepšímu, ale vždy
se jedná o nějaký vývoj.
K nevýhodám stěhování patří balení, ale i u toho může člověk získat

nějakou odměnu: například objevit
poklad, dávno zapomenutý v krabici
na půdě.
Mojí odměnou byl text „Desiderata“, který mě před lety něčím silně
zaujal, dal jsem si ho zarámovat, visel
mi nad postelí, při stěhování skončil
v krabici a pak ležel na půdě – teď se

vrátil s novou inspirací.
Ta báseň vznikla jako vánoční
přání v roce 1927, dnes vám ji chci
dát jako přání na prázdniny a zároveň jako rozloučení po čtyřech letech
společného života na Slovácku. Možná zaujme i vás, podepisuji se téměř
pod vše, co je v ní řečeno:

„Desiderata“
Jdi klidně uprostřed rozruchu a spěchu
a vzpomeň si, jaký mír může být v tichu.
Pokud je to možné bez ztráty tváře, vycházej dobře se všemi
lidmi.
Říkej svou pravdu tiše a jasně a naslouchej ostatním, třeba i
omezeným a nevědomým, také oni mají svůj příběh.
Vyhýbej se hlučným a svárlivým osobám, otravují ducha.
Jestliže se budeš srovnávat s jinými,
můžeš se stát domýšlivým či zahořklým,
neboť vždy se najdou lidé větší nebo menší než jsi ty.
Raduj se stejně z toho, čeho jsi dosáhl, jako ze svých plánů.
Udržuj zájem o svoji vlastní životní cestu, jakkoliv skromnou,
je to skutečné bohatství v proměnlivém osudu.
Buď opatrný ve svých záležitostech, neboť svět je plný nepravostí.
Ale nenech se tím zaslepit k dobru,
mnoho lidí zápasí o velké ideály a všude je život plný hrdinství.
Buď sám sebou.
Zvláště nepředstírej city,
ani se nestav cynicky k lásce,

neboť tváří v tvář vší vyprahlosti a rozčarování je věčně svěží
jako tráva.
Přijímej klidně, co ti radí léta, a až přijde čas,
s půvabem se vzdej toho, co náleží mládí.
Rozvíjej sílu ducha, aby tě ochránila v nenadálém neštěstí.
Ale netrap se představami.
Mnoho obav se rodí z únavy a osamělosti.
Při zachování rozumné disciplíny, buď k sobě laskavý.
Jsi dítětem vesmíru, neméně než stromy a hvězdy, máš právo
být zde.
Ať ti to je jasné či ne, vesmír se nepochybně rozvíjí tak, jak má.
Žij proto v míru s Bohem, jakkoli si ho představuješ.
Ať je tvé usilování v hlučném zmatku života jakékoliv, udržuj
mír ve své duši.
Se vší jeho nepravostí, dřinou a rozbitými sny je to přesto krásný svět.
Buď veselý.
Usiluj o to, abys byl šťastný.
kaplan – P. Artur Kozik

Muzikál „Až na smrt“ s P. Arturem Kozikem v hlavní roli
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Mateřská školka
Blíží se konec školního roku a u nás v mateřské škole
to hučí jako v úle. Třída je denně plná dětí, každé má potřebu něco vyprávět, sdělovat své představy, myšlenky,
prožitky nebo svá přání v souvislosti s nadcházejícími
prázdninami, lákavými výlety a cestováním.
Za ten rok se celý dětský kolektiv dokonale stmelil.
Mladší děti si našly své nové kamarády, z těch starších
předškoláků vyrostli ochotní pomocníci, kteří se pro nás
stali oporou. Zanedlouho budou slavnostně pasováni na
školáky za účasti pana starosty a po prázdninách odejdou
do základní školy. Aby přechod do školního prostředí nebyl násilný, snažíme se děti cílevědomě vést k co největší
samostatnosti a odpovědnosti za své chování a zároveň
jim přibližovat okolní svět lidí, přírody, kultury i umění
přiměřenou formou. Naší snahou je nabízet jim co nejvíce prožitkových aktivit, podporovat jejich zájem o učení
a objevování nových věcí a rozvíjet jejich svět fantazie
a tvořivosti.
Nové poznatky a příjemné zážitky děti získaly například v nedávné době návštěvou Knihovny B.B.Buchlovana v Uh.Hradišti. Ujala se nás milá paní knihovnice, která
děti seznámila poutavým vyprávěním s dětským oddělením knihovny a některými knihami. Do místní knihovny
v Nedachlebicích nás týden poté pozvala paní Křenková.
V mnohem menších prostorách dětem vytvořila útulné prostředí a zavedla je do kouzel pohádkového světa.
Děti řešily hádanky, hledaly známé postavičky z pohádek, poslechly si pohádku a k tomu všemu si pochutnaly na voňavých perníčcích. Na přístupu paní Křenkové
je znát, že má práci s knihami ráda a ví, jak nové vděčné čtenáře získat. Chceme jí za to i my velmi poděkovat.
Děti se účastní veřejných vystoupení v naší vesnici a právě
letos byl náš kulturní život opravdu bohatý. V květnu jsme
udělali radost našim maminkám pásmem veršů, písní a tanečků s jarní tématikou.
Při příležitosti oslavy Dne dětí si na hřišti děti zacvičily v tělovýchovném vystoupení jako správní sportovci
a ukázaly své pohybové dovednosti v rytmické ,,rozcvičce“. Celé vystoupení bylo velmi bezprostřední, radostné
a bylo vidět, že děti baví a že si je užívají.
Svůj svátek si však pořádně prožily již předem v mateřské škole. V té době byla u nás na pedagogické praxi studentka SPgŠ ve Zlíně Petra Šiková, která nám pomohla pro
děti zorganizovat a připravit cestu za pokladem. Naším
cílem byl rybník Olšovec, u kterého pro nás vodník Pentlička ukryl své překvapení. Vyrazili jsme brzy ráno. Během
putování přírodou děti plnily zajímavé motivované úkoly,
překonávaly překážky v terénu, osvojovaly si dovednosti poznávací, pohybové, procvičovaly si zručnost, odvahu,
vytrvalost a utužovaly vzájemnou spolupráci a kamarádské vztahy. Nejlákavější úkol ovšem čekal u rybníka - najít

Číslo 2/2018

Střípky ze školky…

vodníkův poklad! Veškerá únava v tu chvíli z dětí spadla
a přímo prošmejdily na značeném místě kdejaké křoví, aby
poklad našly první! Radost z nalezené odměny byla převeliká! U rybníka nám bylo velmi příjemně. Kapři sebou mrskali, nad vodou poletovaly vážky a voda v horkém letním dni
lákala ke koupání. Po odpočinku a chutné svačině jsme se
vydali na zpáteční cestu. V mateřské škole si děti zasloužený
poklad - sladkosti, medaile a magnetické berušky spravedlivě rozdělily. Domů si kromě odměny odnášely zejména bohaté nevšední zážitky.
Poslední červnový týden pojedeme společně s rodiči
a dětmi tradičně do ZOO Lešná a už se moc těšíme
a zpíváme zvesela: ,,Těšíme se do zahrady zoologické…,“
Přejeme vám všem za celý kolektiv mateřské školy
a za všechny naše milé děti příjemně prožitou dovolenou a krásné prázdniny plné sluníčka a odpočinku!
učitelky MŠ
Soutěže při výletu

Výlet dětí
Děti z MŠ u Huberta
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Křesťanské okénko
Jen krátké ohlédnutí za minulými
událostmi. Od Velkého pátku do soboty naši kluci zodpovědně vrkáním
nahrazovali zvony, které se na tři dny
odmlčely.
Někteří z nás využili příležitosti
a odjeli na pouť do Polska do okolí Krakova. Tři dny byly nabité náročným, ale
velmi zajímavým a pestrým programem a tak byli všichni nadmíru spokojeni. Proto moc děkujeme panu faráři
otci Pavlovi.
V neděli 3. června jsme v kostele
měli možnost vidět muzikál „O umučení a vzkříšení Ježíše Krista“, v hlavní
roli byl náš kaplan P. Artur Kozik.
Rád bych se však více věnoval našemu filiálnímu kostelu sv. Cyrila a Metoděje. Kostel se začal stavět po mnoha
odkladech (už v roce 1936 byl přípravným výborem zakoupen pozemek pro
kostel Sv. Rodiny). Více si můžete přečíst
v knize Nedachlebice dříve a dnes, vydané v r. 2009.
Až v roce 1994 jsme zakoupili nový
pozemek a na podzim začali připravovat terén, kopat základy a stavět zdi
dolního podlaží. Velmi se nám vyda-

řila spolupráce se stavební firmou, ale
tíha práce přes týden ležela na našich
seniorech a o sobotách na pracovitých
mužích. Každý vložil do díla všechny
své znalosti, sílu a zkušenosti, na odpočinek byl čas až v neděli. A na jaře
r. 1998 začaly všechny práce gradovat,
od ledna jsme i v silných mrazech dokončovali vnitřní prostory prvního
podlaží (učebnu a okolní místnosti),
pak jsme dostali možnost získat darem
jak sochy patronů kostela, tak i nádherný svatostánek z arcibiskupského zámku
v Kroměříži. Naši chlapi tehdy dokázali
nemožné, vždyť svatostánek se převážel
v posledním týdnu před svěcením a ještě
v sobotu večer byl očištěn, a teprve potom ho mohly ženy náležitě ozdobit.
Rozepisuji se tak podrobně proto, že
naše lidská paměť je nedokonalá, mnohé zapomínáme. Když si však nějakou
událost vybavíme, hned si vzpomeneme i na ty spoluobčany, kteří už jsou na
pravdě Boží.
Už loni jsme se začali připravovat
na slavnostní připomenutí jeho dokončení. Je to už neuvěřitelných dvacet let,
kdy byl posvěcen a stal se i novou do-

Naše schola

Přivítání olomouckého biskupa panem starostou
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minantou obce.
Hlavními úkoly byla jak oprava
omítek obvodových zdí, tak i nátěry
všech dřevěných prvků a nátěr venkovních omítek odolnou fasádní barvou.
Jak je našim zvykem tak vlastními silami a za minimálních nákladů. Jen jeden
příklad, na nátěr věže jsme místo lešení
použili jeřáb, náklady byly šestinové!
A zařídili to všechno naši chlapi – veliké díky za vynalézavost a ochotu vždy
dělat to, co je potřeba.
A tak jsme společně připravovali
i výroční oslavu. Stačilo říci – budou
potřeba vdolečky, a hned se hlásily naše
kuchařky, že je upečou a nakonec jich
bylo mnohem víc, ale snědly se všechny. A proč? Protože byly připraveny
s láskou a tak všem velmi chutnaly, ovšem i hosté si něco odvezli pro své rodiny a známé. Stejně tak vinaři věnovali
vína, kdo ještě má, tak slivovici a tak to
bylo pořád. Šéfkuchař s pomocnicemi připravil vynikající bohatý a pestrý
raut, také výčepní s pivem i kofolou ho
doplnili. Ženy (ale i muži) prováděly
úklid, dokonale udělaly slavnostní květinovou výzdobu. Mladá umělkyně pak

Chrámový sbor Březolupy

Součástí oslav bylo pořízení nového zvonu
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konečně vytvořila sv. Metodějovi malovaný štít.
Třídenní slavnost byla pojata jako
společná akce farnosti a obce. Takže
jsme začali s bohatým programem už
v pátek. Vystoupily Nedachlebjanky
i chrámový sbor z Březolup, mohli jsme
si prohlédnout věž kostela, matriky, křížovou cestu od Františka Foltýna, rodáka z Kněžpole, děti využily skákací hrad
a ostatní hry okolo kostela. Sobota byla
určena dětem na dětském dnu na hřišti.
No a neděle byla vyhrazena mši sv. v
kostele za účasti otce biskupa Josefa Nuzíka a pozváni byli i všichni kněží, kteří
zde v minulosti působili. Součástí slavnostní mše svaté bylo i svěcení dalšího
zvonu, nese jméno sv. Františka Tento
byl přivezen až o půlnoci v sobotu, tedy
doslova za minutu dvanáct. Všichni se
shodují, že má krásný zvuk a doplní celkový počet našich zvonů na čtyři.
Bylo pěkné, že si vzájemně naši farníci poděkovali – ženy mužům a muži
ženám. Za to, jak se vzájemně při společné péči o Boží dům doplňují, aby
byl vždy vyzdoben a zval k návštěvě

Děti děkují otci biskupovi Josefovi

Zleva: P. Martin Bauer z Rakouska
s naším děkanem P. Josefem Říhou
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a k modlitbě.
Před odchodem do kulturního
domu jsme ještě šli na hřbitov uctít památku našich spolupracovníků, přátel
a spoluobčanů, kteří se na vybudování
kostela osobně prací a finančně podíleli
a už odešli na věčnost.
Pak se pokračovalo besedou v kulturním domě, k dobré náladě přispěla
kapela Topolanka a Nedachlebjanky.
Naši práci, snahu a obětavost pak i slovy
a hlavně svou účastí projevovali vzácní
hosté – náš senátor Patrik Kunčar, senátor a hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek, starostové okolních obcí a mnozí
další hosté, přijeli i přátelé z Rakouska.
Velký dík zaslouží všichni, kteří
tuto slavnost připravovali organizačně,
zvláště pan farář otec Pavel a každý, kdo
jak před oslavou, na ní i po skončení,
jak v sále, tak v kostele pomáhal všechny prostory nachystat a potom uvést do
původního stavu. Také děkujeme našemu panu starostovi za vysoký podíl
obce na této významné události.
No a co nás čeká v nejbližším období? Když tato slova budete číst, bude už

farní den konaný tradičně v zámeckém
parku minulostí. Tam jsme se rozloučili
s naším kaplanem otcem Arturem Kozikem, který se rozhodl odejít na misie.
Koncem června pojedeme do Olomouce na kněžské svěcení, nyní už P.
Jana Svozilka a na jeho primice. Pak následuje 4. červenec a večer poutní mše
sv. s P. Rudolfem Repkou z litoměřické
diecéze a následující den zase mše sv.
v našem kostele právě na svátek našich
patronů. Potom si někteří z nás pojedou

Odvlhčení obvodových zdí kostela

Naše parta chlapů se při práci nezastaví

Ženy děkují mužům za zvelebování kostela
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odpočinout do Dolomit, abychom byli
svěží a mohli odjet na pracovní pouť
do Srbské Kamenice obnovovat kostely
a vůbec celé farnosti.

V srpnu to budou další dvě akce – včelíně, přijďte opravdu všichni, místa
pěší pouť z Nedachlebic na Velehrad je tam pro všechny, děti i dospělé, dost!
v sobotu 25. srpna a pak pro děti roz- A pozvěte i své známé a kamarády.
loučení s prázdninami v Olšovci a na
František Dostálek

František Karel Foltýn v Nedachlebicích
František Karel Foltýn, autor
křížové cesty, kterou můžete v těchto dnech vidět v kostele sv. Cyrila
a Metoděje v Nedachlebicích, se narodil 8. 10. 1937 v Kněžpoli. Absolvoval SUPŠ v Uherském Hradišti.
Jeho touha živit se uměním jej po
vojně zavedla do Kolína, kde začínal jako malíř kulis. Nemaloval jen
kulisy a obrazy, maloval i leporela
pro děti, obrázky do encyklopedií,
ale maloval například také pro časopis Čtyřlístek. Již v jeho rané tvorbě
vidíme jeho vztah k symbolismu.
Svým dílem si tento malíř získal
ohlas nejen v České republice, ale
i ve světě. Vystavoval mimo jiné například v Hollywoodu, Jakartě, jeho
obrazy jsou v Národní galerii. Jeho
poslední výstavu jsme mohli vidět

loni v sálech uherskohradišťského
Slováckého muzea. Tak jako u každého umělce jeho dílo procházelo
určitým vývojem a časem jeho malby rozzářily pastelové barvy.
Asi dnes těžko zjistíme, co jej vedlo v roce 1996 k namalování křížové
cesty. Křížová cesta, jak ji František
Foltýn namaloval, nás nutí k přemýšlení. Na jednotlivých obrazech
křížové cesty vidíme ptáky přinášející ratolest jako symbol znovuzrození, ale i biblické výjevy, jako je hlava
Jana Křtitele, rozsévač, nebo Jidáš
prchající s měšcem. Na některých
obrazech se prolínají starozákonní
výjevy, ukřižovaní Ježíše, ale i postavy ze současného světa. Nalezneme
zde třeba jablko a včelu, symboly
plodnosti a pracovitosti. Když se pak

dostaneme ke 14. zastavení, zjistíme, že na tomto obraze jako jediném
chybí krvavě červená barva utrpení.
Je na každém, kdo si tuto křížovou cestu prohlíží, aby na ní viděl
a vnímal různé symboly a vysvětloval si je podle své momentální nálady a současného rozpoložení. Každý
strom, květina, osoba, ale i neživé
věci si v našich myslích dokážou najít to správné odůvodnění, proč je
tam autor namaloval a co tím chtěl
světu říct. Nezbývá mi nic jiného,
než doporučit, aby si každý, kdo si
chce toto dílo prohlédnout, vzal do
ruky nějakou publikaci moderní křížové cesty a v rozjímání postupoval
od jednoho zastavení křížové cesty
k druhému.
Petr Švehla

Noc s Cyrilem a Metodějem
Když jsme se s panem farářem
P. Pavlem a několika rodinami zamýšleli, jak oslavit 20. výročí posvěcení našeho milovaného kostela, padlo několik
návrhů.
Nakonec se podařilo uskutečnit
je všechny v jeden večer, a to v pátek
8.června.
Jsme různí a každý máme své priority. Díky skloubení originality a představy každého z nás vzniklo krásné dílo:
O. Pavel vyhověl našemu přání
a přesunul slavnostní mši Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, která připadla na
den oslav, mimořádně do Nedachlebic.
Jako bonus byla mše komentovaná, kdy
kněz vysvětluje její jednotlivé části.
Následoval zpěv naší obecní chlouby, pěveckého sboru Nedachlebjanky,
v jejichž podání jsme vyslechli několik
mariánských písní.
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Poté následoval výklad k netradiční
křížové cestě Františka Karla Foltýna,
která je nyní instalována v našem kostele.
Chrámový sbor z Březolup pod vedením Míly Provazníkové opět nezklamal a potěšil posluchačovo ucho libými
tóny svých skladeb.
Program otce Pavla s názvem
,,Vůně kadidla„ vytáhl zúčastněné z
lavic a mohli tak přivonět a trochu se
i poučit o rozdílnosti těchto pryskyřic
z různých koutů světa. Nejvzácnější pocházelo z Ománu.
Celý hlavní program podbarvovala prezentace fotografií z dob výstavby
kostela, jejichž projekci si připravil pan
Antonín Jurča.
Jako třešnička na dortu vystoupila
Nedachlebská schola, která doprovodila svým zpěvem i závěrečnou adoraci.

A abychom uspokojili i děti, byla
možnost výstupu na věž nebo se zúčastnit vědomostního kvízu, jehož vyplněním se prokousaly až ke skákacímu
hradu, umístěnému před kostelem a
následně k sladkým odměnám.
Kdo měl zájem, mohl nahlédnout
do starých matrik a kdo žízeň, ochutnat v zázemí kostela vína našich vinařů, která výborně korespondovala s
dobrůtkami místních hospodyněk.
Co říci závěrem? Díky vám, kteří
jste jakýmkoli způsobem přispěli, aby
se tenhle večer uskutečnil. Velké poděkování patří všem, kteří jste pozvání
přijali, zvláště rodinám s dětmi, z jejichž přítomnosti jsme měli největší
radost.
Za organizační tým,
Gabriela Běhůnková
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Převezení ostatků kardinála Berana
Ve čtvrtek 19. dubna přistál na římském vojenském letišti
Ciampino český vládní speciál, který přivezl delegaci vedenou ministrem kultury Iljou Šmídem. Ten přijel doprovodit zpět do vlasti po téměř půl století od smrti ostatky
kardinála Josefa Berana. Vedle zástupců státu přijeli doprovodit kardinála zpět do vlasti zástupci církve: Mons. Tomáš
Holub, plzeňský biskup; Mons. Jan Vokál, královehradecký
biskup; Mons. Zdeněk Wasserbauer, v tom čase nově jmenovaný pomocný biskup pražský. Dalším členem delegace
byl hlavní kaplan AČR plk. gšt. Jaroslav Knichal.
Tentýž den v podvečer se uskutečnil v podzemí baziliky sv. Petra slavnostní obřad, během kterého byla rakev
s ostatky kardinála přenesena k nejposvátnějšímu místu
celé baziliky, k oltáři u hrobky sv. Petra, kde generální vikář Vatikánu kardinál Angelo Comastri vedl liturgii. Po
ukončení ceremonie se vydala kolona, v jejímž čele jel
pohřební vůz, do místa, kde kardinál Beran žil a zemřel,
do Papežské koleje Nepomucenum. Zde nepomucenští
bohoslovci přenesli rakev do kaple, kde se s kardinálem
přišli rozloučit čeští krajané. Slavnostní mši sloužil slovenský kardinál Jozef Tomko.
O den později byly kardinálovy ostatky přepraveny leteckým speciálem zpět do vlasti. Během přistání na kbelském letišti v Praze bylo slyšet vyzvánění zvonů, které
symbolicky přivítaly kardinála Berana po téměř 50 letech v jeho vlasti. Na letištní ploše byl kardinál přivítán
se všemi státními poctami. Po vynesení rakve z letadla
a uložení na katafalk zazněla píseň Čechy krásné, Čechy
mé, která provázela také Beranův návrat z koncentračního tábora. Na samotném začátku hlavní kaplan plk. gšt.
Jaroslav Knichal vyslovil modlitbu za kardinála Berana.
U Boha je má spása a sláva, má pevná skála: mé
útočiště je v Bohu. Lidé, doufejte v něho v každé době,
před ním vylejte své srdce, Bůh je naše útočiště!“ (Ž 62)
Všemohoucí, dobrotivý a laskavý Bože,
ve své nevýslovné dobrotě si stále povoláváš nové
apoštoly, aby světu zpřítomňovali tvoji lásku. Chválíme Tě,
že jsi nám ve své prozřetelnosti dal pastýře - Josefa kardinála
Berana. Pohleď na náš národ, který dnešní
den jej vítá v jeho domově. Tys ho vyvolil, aby šel po
stopách Tvého Syna a v dobách pronásledování byl
oporou církve v naší vlasti.

Řím - kaple Papežské koleje
Nepomucenum
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Shlédni na jeho hrdinnou víru, na úplné darování se
Tobě. Nezapomínej, jak velmi miloval církev, svou vlast,
jak věrně miloval každého člověka, bránil jeho
důstojnost a práva, odpouštěl nepřátelům, dobrem
přemáhal zlo.
Kéž je pro nás vzorem, inspirací, abychom v zásadních
otázkách zůstali pevní, oddaní své víře, svému svědomí
i své vlasti. Jeho život, ať je pro nás vzácným
svědectvím věrnosti Kristu, církvi a lásky k vlasti a to na
přímluvu sv. Vojtěcha, sv. Anežky České a všech našich
zemských patronů. Amen.
Ministryně obrany Karla Šlechtová uctila jeho památku
položením červené růže na rakev a za český stát přivítal
kardinála Berana předseda Senátu Milan Štěch. Připomněl, že Beran na svou vlast nezapomněl ani v nejtěžších chvílích, věznili ho nacisté a komunisté ho drželi
v internaci. Po společném zpěvu státní hymny byla rakev
naložena do pohřebního vozu a odjela směrem do Dejvic
a na Strahov.
A jakou měl kardinál Beran spojitost s armádou a s vojenskými kaplany? Kardinál Beran byl dekretem papeže
Pia XII. z listopadu 1947 jmenován armádním ordinářem. Na základě této pravomoci Beran podle kánonu
197 Kodexu kanonického práva z roku 1917 obdržel
řádnou jurisdikci nad katolickým vojenským duchovenstvem a nad všemi římskokatolickými a řeckokatolickými příslušníky Československé branné moci. Svým
generálním vikářem pro výkon této funkce ustanovil
13. ledna 1948 generála duchovní služby Jaroslava Janáka. Ten se také stal přednostou 6. (duchovního) oddělení
I. odboru MNO a zároveň vedoucím katolické skupiny
vojenských duchovních. Krátce po Beranově jmenování
obdrželi všichni katoličtí vojenští duchovní jurisdikční
dekrety, kterými jim odevzdal pravomoc k výkonu vojenské duchovní správy. Konkrétně jsou vyjmenovány
následující práva a povinnosti: konat pravidelně v neděli
a ve sváteční dny bohoslužby a kázat, konat bohoslužby i mimo kostel na každém vhodném místě a na oltáři
zřízeném podle liturgických předpisů, žehnat bohoslužebná roucha určená pro vojenské kostely a kaple. Podle dekretů byl každý vojenský duchovní v místě svého
působení vlastním farářem všech vojenských osob, které
mu byly svěřeny.
Jaroslav Knichal

Vatikán - kaple, kde byl uložen sarkofág
s ostatky kardinála Berana

Návrat na letiště v Praze Kbelích
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Informace z knihovny
• 23. 5. 2018 přijaly mé pozvání paní učitelky a děti z místní mateřské školy a navštívily
naši knihovnu. Pro děti byl připraven program, kdy se střídalo čtení pohádek, řešení hádanek,
ověřování jejich znalostí z pohádkového prostředí, ale i znalostí z prostředí knihovny. V rámci
„hlavní“ pohádky O perníkové chaloupce, měly děti možnost vyzkoušet si převlek Ježibaby
a pochutnat si na perníku. Setkání s dětmi z MŠ pro mě bylo moc příjemné. Doufám, že mnozí
budou v budoucnu knihovnu navštěvovat pravidelně.
• Upozornění pro čtenáře – prosím ty, kteří mají vypůjčené knihy již delší dobu, navštivte
knihovnu a vypůjčené vraťte. Pro připomenutí - výpůjční doba knih je 1 měsíc, výpůjčku si lze
po návštěvě knihovny prodloužit.
• Provoz knihovny o prázdninách bude tradičně omezen. Knihovna bude otevřena v těchto dnech: úterý 3. 7. 2018, úterý 24. 7. 2018, úterý 14. 8. 2018, úterý 4. 9. 2018 v době od 17,00
do 18,00 hod. Rozpis bude uveden také na webových stránkách knihovny, rovněž na vstupních
dveřích knihovny.
Michaela Křenková

Nedachlebjanky
Módní „Retro“ přehlídka, kterou
jsme v březnu zpestřili „Setkání důchodců“, nám ukázala, že náš talent
má široký rozptyl. Ale znáte rčení
„Ševče, drž se svého kopyta“. Přece
jen zpívání je to co nás baví a dělá
nám radost.
Jako každý rok se v páteční květnový večer otevřely kostely na mnoha
místech naší republiky,
kde probíhaly „Noci kostelů“. Také
my jsme dostaly pozvání si zazpívat a
to v kostele Nanebevzetí Panny Marie
v Březolupech. Byla to moc příjemná
noc, plná modliteb, rozjímání a krásné muziky.
Naše další účinkování mělo opět
duchovní charakter. Byly jsme součástí programu oslav k 20.výročí od
posvěcení našeho kostela sv. Cyrila
a Metoděje. Za snahu odvést co nejlepší výkon děkuji všem ženám a taky
hudebním doprovodům, Terezce Travencové a Marušce Jandoušové.
Rády bychom Vás všechny, co nejsrdečněji pozvaly na druhý ročník
soutěžního setkání pěveckých sborů „Nedachlebský džbánek“. Těšíme
se na vás v sobotu 21.července 2018
v areálu TJ Nedachlebice.
Pozvání přijali ženský pěvecký
sbor Babčice ze Spytihněvi, mužský pěvecký sbor Chlapčiska ze
Spytinova, MPS Stoprounští vinaři
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z Boršic u Buchlovic, Slovácký krúžek „Charvatčané“ ŽS z Charvatské
Nové Vsi, ŽPS Cérky z Tečovic, MPS
Štabarc z Tečovic, ŽPS Nedakoňské
srnky a ŽPS Nedachlebjanky. Doprovázet bude CM Bálešáci. Celým programem nás uvede herec Slováckého
divadla pan Pavel Hromádka. V porotě zasedne opět jako před pěti lety,
což nás nesmírně těší, paní Vlasta
Grycová a pan ing. Jaroslav Šuranský.
Změnou proti minulému džbánku

bude třetí člen poroty, pan Pavel Štěpančík, starosta obce Částkov.
Pokud by nám nepřálo počasí, sejdeme se v místním kulturním domě.
Pestrost regionů našich účinkujících zaručuje i pestrost písniček,
které zazní. Věřím, že 2.ročník Nedachlebského džbánku bude příjemně stráveným sobotním odpolednem.
Těšíme se na Vás
Za ŽS Nedachlebjanky
Jana Jandoušová

Nedachlebjanky
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Pro rybáře
Od července bude na horním rybníku opět umožněno víkendové chytání ryb, letos prodloužené až do konce září.
Na své si tak přijdou zejména lovci amurů. Podmínkou k lovu je povolenka na Olšovec II s dodatkem rybářského řádu.
Toto oprávnění si mohou zájemci opatřit na Obecním úřadě od 27.června.
Co se týká zarybňování, pak spodní rybník bude začátkem prázdnin doplněn obsádkou již mírových kaprů.
Radek Křenek

SINGULÁRNÍ SPOLEK NEDACHLEBICE
Počátkem letošního roku jsme
prostřednictvím dodavatelské firmy
provedli poměrně výraznou probírku
dubového porostu v místní části Skalka. Tato akce navazovala na loňské těžební aktivity v této lokalitě, celkem
jsme za dva po sobě jdoucí roky vytěžili cca 250 plnometrů dřevní hmoty
v různém kvalitativním sortimentu.
V tomto množství ještě není započítán objem ze samovýroby palivového
dříví, kdy členové spolku a zároveň
podílníci singulárních lesů zpracovávají již ležící vrchy pokácených
stromů. V tuto chvíli jsou všechny
dubové vrchy rozděleny s tím, že
nejzazší termín zpracování je stanoven na konec června. Proto žádám
všechny spoluvlastníky, kteří ještě svá
přidělená místa po těžbě nevyčistili,
aby tak učinili nejpozději do začátku
prázdnin, jak bylo dohodnuto.
Nezřídka se stává, že se na nás
obracejí zájemci o samovýrobu dříví
na otop, kteří nemají na singulárních
pozemcích podíl. Je možné, že pokud
nebude v budoucnu ze strany členů

spolku o toto zpracování zájem, budeme dříví ke zpracování přidělovat
i nečlenům, toto by však musela odsouhlasit členská schůze. V současné
době je to tak, že zájem ze strany členů je stále velký a naopak bývá někdy
obtížné všechny zájemce uspokojit.
Počátkem letošního jara jsme se
při odvozu dubové kulatiny ze Skalky dostali do problému s odvozovou trasou. K tomuto účelu jsme na
naše náklady se souhlasem obecního
úřadu Nedachlebice nechali upravit
terén u kritického místa mezi nedachlebským a březolupským katastrem (směrem k motokrosové dráze)
tak, že mohla kladovka zákazníka po
břehu potůčku bezpečně přejet. I tak
se řidič dostal na dráze do problémů
a nakonec kmeny složil přímo na
trati, rozměklý terén pod zmrzlou
krustou nedovolil jinak. Díky obětavé
pomoci zaměstnance obecního úřadu pana Gregůrka i podpory pana
starosty Křenka jsme situaci v následující dny nakonec zvládli a zákazník
mohl kulatinu opět naložit a odjet.

S lesním hospodářem na Pašovské
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V neposlední řadě bych rád poděkoval i provozovatelům motokrosové
trati - Technickým sportům Březolupy za jejich vstřícnost a nezištnou
pomoc při řešení vzniklé situace, za
všechny můžu jmenovat pana Pančochu. Díky patří i členům výboru
Singulárního spolku, kteří obětavě
a na úkor svých pracovních povinností pomáhali přibližovat kmeny na
zpevněný povrch.
Může se zdát, že v letních měsících nás čeká okurková sezona - ovšem les nikdy nespí. Na našich nově
zalesněných pozemcích je třeba vyžínat trávu a především likvidovat
buřeň, jinak nám mladý porost uhyne. Rovněž je třeba hlídat a opravovat poničené oplocení proti vniknutí
zvěře, vhodnými zásahy předcházet
situacím, které jsou příznivé pro šíření kůrovce ve smrkovém porostu, připravit plán na další hospodářský rok
atd. Ale o tom všem zas třeba někdy
příště.
Za Singulární spolek Nedachlebice
Radovan Lukšík

Předávání kulatiny odběrateli
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Zahrádkáři radí a informují
Červenec:
V měsíci červenci sklízíme rané
broskve a meruňky. Asi čtrnáct dnů
před dosažením zralosti plodů broskví je dobré stromy pravidelně zalévat.
Tyčková rajčata vyvazujeme, veďte jen
dva výhony a přihnojte (cererit), okurkám zaštípněte hlavní výhon, aby se
vinuly postranní. Jakmile začne žloutnout nať cibule, začněte sklízet.
Je třeba kontrolovat zdravotní
stavy cibule, rajčat, okurků, brambor
a podle potřeby stříkat proti plísni.
Doporučené prostředky: Kuprikol
50, Akrobat MZ, Ridomil Gold. Do
poloviny měsíce je možné vysévat
některé luskoviny – keříčkové fazole
a hrášek pro sklizeň v září.

Srpen:
Do konce měsíce prořežte broskvoně – zkraťte o polovinu výhony,
které nebudou plodit. Třešně a višně
můžeme zmladit hlouběji. V měsíci
srpnu se sklízí cibule a česnek. Stále
ještě můžeme vysévat špenát a ředkvičku k pozdní sklizni.
Září: U maliníku odstraňte oplozené výhony do poloviny měsíce.
Nejpozději do konce měsíce vysázejte
podzimní česnek. Ze starých stromů
odřežte suché větve. Do konce měsíce
je možno vysévat zelené hnojení vikev a hořčici. V měsíci září vysazujeme
dvouletky macešky, pomněnky a sedmikrásky.

RECEPTY
Recept z černé ředkve:
Oloupanou ředkev nastrouháme
na nudličky, přidáme nakrájenou cibuli, okurku a jemně nasekanou pažitku. Vše spojíme majonézou nebo
zalijeme marinádou ze 3 lžic oleje,
1 lžíce citrónové šťávy, soli a cukru.
Ovocné špízy:
Budeme potřebovat: letní ovoce
a špejle.
Co nejpestřejší ovoce nakrájíme
na přibližně 2cm kousky a napícháme
na špejle po 5-8 kouscích. Děti budou
mít takovou mňamku určitě rády.

Zahrádkáři Vás zvou
na tradiční posezení u dobrého vína a to v sobotu 25. srpna v kulturním areálu TJ. K poslechu a tanci bude hrát velmi
oblíbená skupina Kabrňáci. Na Vaši účast se těší zahrádkáři.
Výbor ČZS přeje Vám všem příjemnou slunnou a odpočinkovou dovolenou.
Dětem hezké a radostné prožití prázdnin.
Za výbor ČZS vypracoval Lysoněk Vojtěch

TJ Nedachlebice
Sezóna Jaro 2018
Toto číslo obecních novin vychází těsně po ukončení jarní části fotbalové sezóny 2017/18. Konečné tabulky
v tomto vydání už najdete, ale na seriózní hodnocení výsledků jsme měli
málo času vzhledem k termínu uzávěrky podkladů.
„A“ tým se i v jarní sezóně krajské
soutěže 1.A třídy skupiny B potýkal se
spoustou zranění a bylo málo zápasů,
ve kterých mohl nastupovat kompletní.
Za zraněné hráče A mužstva M. Bartoše, P. Faldynu, F. Brzicu, M. Hánu a další, nastupovali dorostenci, kteří se úloh
zhostili se ctí. Do mužstva dospělých
tak měli příležitost nakouknout mladí,
především R. Kafka, F. Novák a D. Hoferek. Umístění v polovině tabulky odpovídá úrovni předváděné hry a kvalitě
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A mužstvo
horní řada : Ing. Šuranský Jaroslav - prezident klubu, Polášek Petr - trenér, Faldyna Petr,
Hubáček Robert, Hájek Adam, Brzica Filip, Hančík Dominik, Hladiš Martin, Lapčík Martin, Ryška Jiří, Řezníček Cyril - vedoucí mužstva
dolní řada : Bartoš Michal, Pisklák Tomáš, Kafka René, Kadlčák Ondřej, Šuranský Ondřej,
Klvaňa Tomáš, Hoferek David, Hána Michal

ležící : Mačuda Jakub
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omlazeného týmu. Děkujeme všem
hráčům, trenérovi Petrovi Poláškovi
a vedoucímu mužstva Cyrilovi Řezníčkovi za náročnou, mnohdy stresující
poctivě odvedenou práci.
Co naši dorostenci? Sdružené mužstvo TJ Kněžpole a Nedachlebic produkovalo celou letošní sezónu kvalitní
kopanou. Pod skvělým vedením Filipa
Hančíka se jeví reálně dosažitelné už
před posledním utkáním umístění na

druhém nejhůře třetím místě této náročné krajské soutěži. Na tomto skvělém výsledku se podílelo i sedm našich
odchovanců. Byli to R. Kafka, D. Hoferek, F. Šik, M. Kuběna, O. Běhůnek,
R. Hubáček a M. Šuranský.
Naši nejmladší si zaslouží obrovské
uznání za odvedené výkony v kategorii
fyzicky mnohem zdatnějších mužstev.
Získané zkušenosti zcela jistě uplatní
tito šikovní kluci ve své další fotbalové

kariéře. Na jejich přípravě a fotbalovém
růstu se letos podíleli trenéři M. Váňa
a Jaromír Šuranský.
Chtěl bych touto cestou poděkovat
za podporu především všem sponzorům a obecnímu zastupitelstvu bez jejich finanční a jiné materiální pomoci
by naše mužstva nemohla reprezentovat obec. Náš dík patří také naším věrným fanouškům a ostatním příznivcům,
pro které se fotbal především hraje.

Dětský den
Jako každoročně, i letos se na začátku června konal v areálu TJ Nedachlebice Den dětí. Letos tato akce byla součástí
oslav 20.výročí vysvěcení kostela sv. Cyrila a Metoděje. Tentokrát pro přibližně170 dětí, rodiče a ostatní návštěvníky
byla připravena vystoupení tanečně-sportovního kroužku ze škol z Březolup a Bílovic, milé vystoupení dětí z místní
školky, malování dětem na obličej R. Bilavčíkem a jako zlatý hřeb celého odpoledne byl zábavný program skupiny pana
Hadaše „Možná přijde i kouzelník“.
V průběhu odpoledne se prodávala bohatá tombola. Chtěl bych při této příležitosti poděkovat všem sponzorům za
finanční a věcnou podporu této akce. A věřím, že se už nyní děti těší na setkání v příštím roce.

Vystoupení dětí z MŠ na Dětském dni

Dětský den v sobotu na hřišti

Výsledné tabulky
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Akce TJ Nedachlebice
v létě a na podzim
I pro zbytek tohoto roku si pro Vás výbor TJ Nedachlebice připravil akce, které se uskuteční ve sportovním areálu.
Zapište si, prosím, do svých kalendářů :
Sportovní den o pohár starosty obce Nedachlebice
sobota 14.7. 2017
(soutěže 6členných týmů v disciplínách mini fotbal, hokejbal a nohejbal)
Hodnocené budou jednotlivé disciplíny a také celkový
vítěz turnaje
Nový ročník fotbalových soutěží všech našich mužstev
Sezóna začne dne 12.8.2018
Pohodové prázdniny dětem a Vám dospělým příjemnou
dovolenou.
Ing. Jaroslav Šuranský
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Nedachlebice
pro Vás na konec prázdnin připravil divadelní představení
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