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Vážení spoluobčané
Vážení spoluobčané,
zdá se, že zima končí a už k nám
přichází očekávané jaro. Původně
to vypadalo, že letos ani žádná zima
nepřijde. Ovšem příroda nás opět
překvapila na konci února v podobě
silných mrazů, na toto období netypických. Přestože do té doby byla
zima mírná, poměrně často padal
sníh. Díky vysokým teplotám se však
neudržel a místo radosti nám působil
spíše komplikace a problémy. I když
nám končící zima může ještě nějaké to
překvapení připravit, věřím, že teploty
už budou po většinu dní jarní a počasí
nás bude zase naplňovat optimismem.
Po zimních měsících útlumu se
také většina z nás začíná probouzet
do pracovní aktivity. Obecní zastupitelstvo vstoupilo do poslední fáze
svého funkčního období. Zbývá nám
posledních pár měsíců mandátu do
říjnových komunálních voleb, a tak
chceme dokončit poslední úkoly, které
jsme si předsevzali.
Na přelomu měsíců únor a březen
jsme z důvodu úspory energií provedli výměnu všech plastových oken
a dveří v budově fotbalových kabin ve
sportovním areálu. Tato výměna vyšla
na částku 180.000,- Kč vč. DPH. Mo-
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mentálně připravujeme rekonstrukci
400 m dlouhého úseku chodníku na
Horním konci. V posledním vydání
Obecních novin jsem Vás o tomto záměru informoval. Nyní jsme se posunuli až do fáze, kdy probíhá výběrové
řízení. Rozpočtová cena je 1.900.000,Kč vč. DPH. Na tuto akci chceme také
získat dotaci, která by však byla získána pravděpodobně až v příštím roce.
Dodavatel akce zatím nebyl vybrán,
ale chceme, aby realizace probíhala ve
třech etapách v průběhu měsíců červen – srpen r. 2018. Občané, kterých
se rekonstrukce dotkne, budou o přesném termínu s předstihem informováni.
Dále bychom v jarních měsících
chtěli dokončit výměnu zchátralého
a prorezlého plotu kolem kluziště, jehož výměnu se nám už na podzim
nepodařilo dotáhnout do konce. Ve
sportovním areálu bychom pak rádi
ještě dodělali pískoviště pro nejmenší děti a posezení u multifunkčních
hřišť. V letních měsících máme rovněž
v plánu upravit alespoň drtí, či recyklátem některé úseky cest, které obzvláště
v deštivých dnech působí komplikace
občanům, kteří v jejich blízkosti bydlí. V plánu je také řada menších oprav

a úprav, které jsou spojeny s běžným
provozem a údržbou, a jejichž výčet
by se na tyto stránky ani nevešel, ale
stojí také nemalé finanční prostředky.
Rád bych se zde také zmínil o kulturních akcích v obci. Od konce loňského roku, kdy jsme otevřeli náš nový
Kulturní dům, se v něm uskutečnila
již spousta kulturních akcí. Je vidět, že
dům slouží účelu, pro který byl zbudován. A je především pozitivní, že na
všech akcích se výrazně zvedla účast.
Ukazuje se, že občanům takový objekt
skutečně chyběl. Důkazem byla i zatím poslední akce ,, Setkání důchodců
s trvalým bydlištěm v obci Nedachlebice“, které zde proběhlo v neděli
11. března. Této akce, která byla navíc vyplněna kvalitním programem,
se zúčastnilo 130 seniorů a musím
říct, že se velmi vydařila. Vzhledem
k velkému zájmu a omezené kapacitě
kulturního sálu jsme museli stanovit
věkovou hranici od 65 let. Proto se
omlouvám těm, kteří už jsou v důchodu, ale této hranice ještě nedosáhli. Na
řadu z nich se dostane již v příštím
roce. Doufám, že jsme tady založili
hezkou tradici, na kterou nově zvolené
zastupitelstvo naváže. Kulturní akce
v obci tvoří takové světlé body v našich uspěchaných životech. A je
jen dobře, pokud se jich lidé budou v hojném počtu rádi zúčastňovat i nadále. I letos se v naší
obci uskuteční řada kulturních
akcí. A nejen v kulturním domě.
O jejich termínech se budete dozvídat postupně v průběhu roku.
Následující akcí, na kterou bych
Vás chtěl pozvat, bude v měsíci
květnu posezení u rybníka, které bychom rádi po roční odmlce
opět uskutečnili. Přesný termín
bude závislý na počasí, a proto
bude upřesněn až těsně před jejím uskutečnění.
Závěrem bych Vám chtěl popřát příjemně strávené velikonoční svátky a hezké jarní dny.
Robert Křenek
Děti na vystoupení
starosta obce
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Společenská kronika
Leden, Únor, Březen 2018
Narození: 5.2.2018 Pavlačková Emílie

Úmrtí: † 7. 12. 2017
† 8. 12. 2017
† 10. 12. 2017
† 27. 1. 2018
† 20. 2. 2018

rodiče: Jančarová Lucie
Pavlačka Zdeněk

Běhůnek Josef
Laszczewski Karel
Hubáčková Božena
Kopecká Jarmila
Jančarová Irena
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Nedachlebice
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Nedachlebice č.p. 108
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V prosincovém čísle Obecních novin jsme nedopatřením otiskli špatně informaci o narozených dětech.
Tímto se Lence a Ivovi Vlčnovským omlouváme, gratulujeme a uvádíme správné údaje:
17.11.2017 Vlčnovský Filip a Vlčnovský Ivo - rodiče: Vlčnovská Lenka, Vlčnovský Ivo Nedachlebice č.p. 240

Občané, kteří se v měsících lednu, únoru a březnu doží
dožívají významného životního jubilea:
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„Haló, pane Karnevale….!“
Únor již od dob našich prababiček patří masopustu. Dnes
se již na většině míst neslaví masopust v takovém rozsahu,
jako tomu bylo dříve, ale většina z nás se v této době zúčastní
nějakého karnevalu nebo průvodu maškar.
Veselé oslavy konce zimy v pojetí karnevalu, který organizujeme každoročně jedno dopoledne u nás v mateřské
škole, se líbí nejvíce dětem, které se na něj již nedočkavě těší.
Všetečné otázky typu : ,,Paní učitelky…a za co půjdete na
karneval?“ předcházely celé akci stejně jako velké přípravy
v podobě veselé výzdoby tříd a prostor školky dětskými výtvory, nafouklými a rozvěšenými balónky, papírovými maskami a karnevalovými dekoracemi. Oceňujeme především
rodiče za jejich snahu a píli při výrobě jedinečných kostýmů
a rekvizit svým dětem. Děkujeme!
Také školní kuchyně se zhostila příprav s nadšením
a s notnou dávkou fantazie. Nechybělo lákavé občerstvení
a dobroty, ani dětské kouzelné nápoje, díky kterým děti zahnaly nadměrnou žízeň po intenzivních pohybových výkonech.
Úvodní průvod masek v rytmu ,,Haló, pane Karnevale,
račte dále,…“ zahajovaly dvě malé berušky, následovala pohádková skupina princezen, kouzelníků, pirátů, kovbojů a vojáků, ale také originální zvířecí masky. Každá postava se nám
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náležitě představila a předvedla v rytmu a pohybu v tanečním
kole nebo v následujících soutěživých disciplínách, které organizoval šašek ,,Kostkáč“ spolu s Ferdou Mravencem.
Přivítali jsme mezi námi také malá batolata
s maminkami na mateřské dovolené. Nejmladší
děti si to užívaly po svém, některé odvážně pobíhaly v prostoru herny mezi maskami, ale z nezvyklého ruchu a prostředí hledaly většinou nakonec zázemí a bezpečí u své maminky.
Ve druhé části programu čekalo děti velké překvapení v podání karnevalového klauna, herce
Taraby, který k nám dorazil až z dalekého Vsetína.
Legrácky, hry, cvičení, tanec a soutěže doprovázely celý jeho program. A co teprve kouzlení s balónky, ze kterých vznikaly zvířátka a nejrůznější
předměty? To byla teprve podívaná! Pan Taraba
v závěru vystoupení každému dítěti dle jeho přání
a zájmu vykouzlil balónkové zvířátko, které si děti
odnášely domů.
Tento den byl opravdu zážitkový nejen pro
děti, ale jejich prostřednictvím i pro nás, dospělé!!

Den plný kouzel, her, tance, hudby a hlavně neopakovatelných dojmů a bezprostředního veselí a nadšení.
Mateřská škola

Děti z MŠ u jesliček

Místní poplatky ze psů a za odpady / popelnice
(od 26.3.2018 do 6.4.2018)
Na konci měsíce března se budou v obci Nedachlebice
platit místní poplatky ze psů a za sběr, shromažďování a třídění komunálních odpadů.
Platbu proveďte v kanceláři OÚ v tyto úřední dny.
v pondělí 26. 3.2018 v době od
8:00 – 12:00
13:00 – 17:00 hodin
ve středu 28. 3.2018 v době od
8:00 – 12:00
13:00 – 17:00 hodin
ve středu 4. 4.2018 v době od
8:00 – 12:00
13:00 – 17:00 hodin
V roce 2015 zastupitelstvo Obce Nedachlebice schválilo
novou obecně závaznou vyhlášku č. 2/2015 podle které platí
následující pravidla pro výběr místních poplatků:
Sazba poplatku za psa za kalendářní rok činí:
a) za prvního psa
100Kč
b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 200Kč
c) za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho
jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu
50 Kč
d) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, poživatele invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu,
anebo poživatele sirotčího důchodu
50 Kč.
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Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je
osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním
postižením, která je držitelem průkazu ZTP/P podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek
zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy nebo osoba,
které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis.
Sazba poplatku za popelnice (provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů) činí 400,- Kč za kalendářní rok / každý trvale žijící občan obce či za 1 rekreační objekt.
Poplatky můžete uhradit přímo v kanceláři obecního
úřadu v úředních hodinách (viz vývěska obecního úřadu,
www.nedachlebice.cz) nebo bezhotovostní platbou přímo
na účet Obce Nedachlebice. Při bezhotovostní platbě uveďte
ve zprávě pro příjemce jméno plátce a variabilní symbol číslo
popisné. Dále je nutné se po zaplacení zastavit na Obecním
úřadě pro plastové pytle na pravidelný měsíční sběr plast
a majitelům psů budou vydány nové identifikační známky.
Občané, kteří mají v nájmu některé obecní pozemky, ať provedou platbu nájemného přímo na obecním úřadě.
Číslo účtu obec Nedachlebice: 9822721/0100, V.S: číslo
popisné zpráva pro příjemce: jméno plátce
Děkujeme Vám za uhrazení místních poplatků.
Obec Nedachlebice
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Co přináší novela stavebního zákona pro běžného
občana aneb co by měl každý občan vědět.
Od 1.1.2018 vešel v platnost novelizační zákon č. 225/2017 Sb., kterým
byl novelizován mimo jiné zákon č.
183/2006 Sb. o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon).
Chtěli bychom Vás tímto informovat o novinkách, které novela přinesla
a současně alespoň trochu osvětlit povinnosti občanů vyplývajících ze stavebního zákona.
Jedna pro občany z pozitivních
změn je v povolovacím procesu pro
stavbu oplocení, jako každý zákon,
i zde jsou určitá, ALE. Nově dle §79
odst. 2 písm. f) nevyžadují rozhodnutí
o umístění ani územní souhlas (tzn. lze
je provést bez opatření stavebního úřadu) stavby opěrných zdí do 1m výšky
nebo oplocení do výšky 2m, které nehraničí s veřejně přístupnými pozemními komunikacemi nebo s veřejným
prostranstvím a které se nachází
v zastavěném území či zastavitelné
ploše. To znamená, pokud chce stavebník provést oplocení do 2m výšky
např. mezi dvěma domy (zahradami)
v zastavěném území nebo zastavitelné ploše, nevyžaduje takové oplocení
žádné povolení, a to ani pokud jedním
bodem hraničí s veřejně přístupnou
komunikací, takzvané kolmé napojení plotu. Pokud si však chce stavebník
oplotit např. předzahrádku, vedle které je komunikace nebo chodník (nebo
jiné veřejné prostranství), tak i přesto,
že výška oplocení bude do 2m a plocha
je v zastavěném území vyžaduje takové oplocení povolení stavebního úřadu
a to minimálně vydání územního souhlasu. Dalším případem jsou oplocení
mimo zastavěné nebo zastavitelné území (extravilán obce), jedná se většinou
o zemědělskou půdu, zde je potřeba
řešit dvě základní věci. První, zda daná
stavba oplocení v daném ploše vůbec
může být, je dáno územním plánem
každé obce. Územní plány jsou zveřejněny na stránkách příslušné obce, k dispozici na stavebním úřadě v Bílovicích,
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nebo na webových stránkách Města
Uherské Hradiště. Druhou věcí je povolovací proces, zde není možno použít zjednodušených postupů a na dané
oplocení (pokud je v souladu s UP) je
třeba vydání územního rozhodnutí. U
oplocením jako takovým je nutno ještě
upozornit na to, že i stavby která sice
nevyžaduje opatření stavebního úřadu,
musí splnit požadavky jiných právních
předpisů, např. požadavky ochranných
pásem infrastruktury nebo např. vodních toků, atd...
Další často diskutovanou stavbou
je stavba bazénů do 40m2 zastavěné
plochy, dle §79 odst. 2 písm. p) se jedná o stavbu, nevyžadující rozhodnutí
o umístění ani územní souhlas (tzn. lze
je provést bez opatření stavebního úřadu), opět máme, ALE. Jsou tím myšleny podmínky, za jakých okolností povolení není třeba. Aby bazén do 40m2
nevyžadoval vydání povolení musí být
na zastavěném stavebním pozemku
rodinného domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci v zastavěném území
nebo v zastavitelné ploše a umístěný
ve vzdálenosti nejméně 2m od hranice
pozemku. Pokud tedy není dodržena
vzdálenost 2m od hranice se sousedním pozemkem, jedná se již o stavbu,
která vyžaduje povolení nebo opatření
stavebního úřadu. Z daného také vyplývá, že bazén, který není u rodinného domu nebo objektu pro rodinnou
rekreaci dané kritéria nesplňuje. Nově
je novelou doplněno také to, že nejen
stavba bazénu, ale i jeho související
technické zařízení nevyžaduje opatření
stavebního úřadu. Souvisejícím technickým zařízením jsou myšleny např.
přípojná vedení vody, elektřiny, filtrační zařízení apod. Zastřešení však není
technické zařízení. Je tedy nutné rozlišit, o jaké zastřešení jde, pokud se jedná
o zastřešení výrobkem, který je součástí
bazénu, posuzuje se celek a nepodléhá také povolovacímu režimu a to bez
ohledu na to, zda byl instalován součas-

ně se stavbou bazénu nebo dodatečně.
Pokud se však jedná o zastřešení, které
je stavbou (konstrukce, přístřešek) zastřešení např. i volné plochy navazující
na bazén, tuto stavbu nelze brát jakou
součást bazénu a je tedy nutné ji posuzovat samostatně.
Stavby na pozemcích rodinných
domů nebo staveb pro rodinnou rekreaci. Každý rodinný dům jak víme,
vyžaduje i určité zázemí a případné
„doplňkové stavby“, stavebním zákonem jsou dány stavby na pozemcích
rodinných domů a objektů pro rodinou
rekreaci, které opět nevyžadují opatření
ani povolení stavebního úřadu. Jedná se
o stavby do 25m2 zastavěné plochy, do
5m výšky s jedním nadzemním podlažím, podsklepené nejvýše do hloubky 3m, které souvisí nebo podmiňují
bydlení nebo rodinnou rekreaci, neslouží k výrobě nebo skladování hořlavých látek nebo výbušnin, nejedná
se o úložiště radioaktivních odpadů
obsahující výlučně přírodní radionuklidy nebo jaderné zařízení, nejedená se
o stavbu pro podnikatelskou činnost.
Dále musí být v souladu s územně plánovací dokumentací obce a musí být
umístěna v odstupové vzdálenosti od
hranic pozemků nejméně 2m, současně musí po jejím umístění zůstat plocha
pozemku schopná vsakování dešťových
vod nejméně 50% z celkové plochy pozemku rodinného domu nebo stavby
pro rodinnou rekreaci. Co nám z daného plyne: Parametry stavby jsou jasně
dány, nejčastějším prohřeškem a nevědomostí je, že daná stavba sice splňuje rozměrová kritéria, ale je umístěna
blíže jak 2m od hranice s pozemkem.
V případě, že je blíže jak 2m již vyžaduje opatření nebo povolení stavebního
úřadu. Dalším úskalím je, že nedodržením vzdálenosti 2m dochází k porušení
požadavku vyhlášky č. 501/2006 Sb., z
odstupových vzdáleností daných touto
vyhláškou je sice možné udělit výjimku,
ale pouze ve výjimečných případech
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a daná výjimka není nároková. Pozor
na stavby pro chovatelství, ty do této kategorie nespadají.
Stavba pro chovatelství. Naše území se skládá z menších obcí, kde je ještě
běžný chov drobných domácích zvířat.
Stavby pro chovatelství do 16m2 zastavěné plochy, do 5m výšky a podsklepené nejvýše do 3m hloubky nevyžadují
dle § 103 odst. 1 písm. e) bodu 3 povolení ani ohlášení, neznamená to, ale, že
nevyžadují vůbec žádné opatření stavebního úřadu. Danou stavbu je nutné
v území umístit a to min. na územní
souhlas dle § 96 SZ.
Skleníky. Skleníky do 40m2 zastavěné plochy, do 5m výšky umístěné
v odstupové vzdálenosti nejméně 2m
od hranice pozemku, bez podsklepení dle §79 odst. 2 písm. n) nevyžadují rozhodnutí o umístění ani územní
souhlas (tzn. lze je provést bez opatření
stavebního úřadu), stejně tak jak bylo
uvedeno výše u staveb do 25m2, nedodržením odstupové vzdálenosti 2m se
z dané stavby stává stavba vyžadující
opatření stavebního úřadu.
Další věci na co je třeba dát si pozor
u výše uvedených staveb mimo stavby
bazénu je, že pokud chcete k doplňkové
stavbě přivést elektřinu, vodu atd., tyto
vedení nespadají do staveb nic nevyžadujících a je nutné si zajistit územní
souhlas na stavebním úřadě.
Novostavba rodinného domu, po
novele. Nově došlo k zrušení výměrového omezení pro rodinné domy vyžadující ohlášení. Před novelou na ohlá-

šení bylo možné provést pouze stavby
pro bydlení a rodinnou rekreaci do
150m2 celkové zastavěné plochy. Nově
toto omezení odpadá, je tedy možné na
ohlášení provést jakoukoliv stavbu pro
bydlení nebo rodinou rekreaci (pozn.
max. s jedním podzemním podlažím
do hloubky 3m a nejvýše dvěma nadzemními podlažími a podkrovím)., bez
omezení zastavěné plochy.
Často se setkáváme se stavebníky,
kteří se objeví ve dveřích stavebního úřadu a hlásí: “Já vám jdu ohlásit
stavbu, chci stavit to…“, bez toho aniž
by měli cokoliv v ruce. „Poslušně hlásím“ opravdu není ohlášení z pohledu
stavebního zákona. Ohlášení stavby je
zjednodušený povolovací proces a jako
takový má svá pravidla. Náležitosti
ohlášení jsou dány v §105 stavebního
zákona. Vzhledem k tomu, že jde již
o velmi specifickou záležitost nebudeme ji teď více rozvádět.
Asi nejožehavějším tématem po novele jsou kolaudace rodinných domů.
Před novelou vyžadovaly stavby rodinných domů oznámení stavebnímu
úřadu, nyní tomu již tak není. U rodinného domu (pokud se nejedná o developerský projekt) se předpokládá, že
stavebník jako budoucí uživatel může
vlastnosti stavby ovlivnit, proto je možné tuto dokončenou stavbu užívat bez
kolaudačního souhlasu nebo rozhodnutí. Co to znamená v praxi??? V současné době bude náš stavební úřad postupovat následovně. Stavebník má stále
povinnost stavebnímu úřadu ohlásit

dokončení stavby, na základě daného
ohlášení provede stavební úřad kontrolní prohlídku dokončené stavby a kontrolu dokladů (revize, atd…), v případě,
že bude stavba provedena dle schválené
dokumentace stavby a stavební úřad
neshledá na stavbě nedodělky nebo závady bránící jejímu užívání, zapíše do
systému RUIAN, atributy stavby (podlažnost, obytnou ploch atd…), v případě stavby které se přiděluje č.p. nebo č.e,
zajistí stavební úřad přidělení tohoto
čísla a stavebník může ohlásit dokončenou stavbu s čestným prohlášením na
katastrální úřad, stavební úřad mu již
žádný doklad vydávat nebude.
V případě, že si ani po přečtení
výše uvedených odstavců nevíte rady,
zda Vámi plánovaná stavba, stavební
úpravy a jiné stavební záměry vyžadují
opatření stavebního úřadu, nebojte se
nás oslovit. Rádi Vám na Vaše dotazy
odpovíme, případně Vám pomůžeme celou záležitost vyřešit v souladu
s platnou legislativou. Včasným jednáním a informovaností si můžete ušetřit případné nepříjemnosti, kterých by
jste se mohli i nevědomky dopustit. Jak
jistě všichni ví a je u nás často omíláno
„Neznalost zákona neomlouvá“.
Touto formou se budeme snažit,
alespoň trochu uvést do povědomí lidí,
jaké stavby je nutné s našim úřadem
řešit.
Bc. Markéta Hodná
Stavební úřad
Vedoucí odboru výstavby
a územního plánování

Rozšíření Úředních hodin
Podatelna Finančního úřadu pro Zlínský kraj, Územní
pracoviště v Uherském Hradišti, bude mít z důvodu podávání přiznání k daním z příjmů rozšířeny úřední hodiny takto:
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Úterý
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26.3.2018
27.3.2018
28.3.2018
29.3.2018
3.4.2018

8:00 – 17:00 hodin
8:00 – 17:00 hodin
8:00 – 17:00 hodin
8:00 – 17:00 hodin
8:00 – 18:00 hodin

Pokladna bude otevřena v uvedené dny od 8:00-12:00
a od 13:00-17:00 hodin.
Pro platbu daně je možné využít jiný způsob platby jako
např. bezhotovostní převod z účtu, poštovní poukázku A,
bezplatnou poštovní poukázku A-doklad V/DS (tzv. daňovou složenku. Podrobné informace k možnostem placení lze
nalézt na úřední desce územního pracoviště nebo internetových stránkách Finanční správy ČR www.financnisprava.cz
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Ukliďme si Česko – ukliďme si Nedachlebice
V sobotu po Velikonocích
8. dubna proběhne
v Nedachlebicích už potřetí akce Ukliďme si Česko –
Ukliďme si Nedachlebice.
Letos máme v plánu vyrazit do Hájků pod Větřák ke studánce. S majiteli pozemků, na kterých se studánka nachází
je obec již domluvená, že souhlasí s uklizením okolí studánky a také s následným rozborem vody, zda je pitná. Bylo by
skvělé, kdyby rozbor vyšel a mohli bychom v Nedachlebicích
užívat další studánku. Ale nepředbíhejme.........rozbor vody
se může udělat až v sušším období, aby byl zcela průkazný.
Také se opět vydáme od Hliníků kolem Drah podél
Lipinského potoka k panence Marii a rybníčku, kde už jsme
2 roky nebyli, ale při procházkách na podzim jsme nějaké

odpadky zahlédli. A úklid zakončíme v Pastvisku u táboráku na výletišti.
Věříme, že i letos tato akce přiláká mnoho rodičů s dětmi, ale také jejich prarodiče, kamarády a ostatní občany
Nedachlebic. Ostatně na obě místa plánovaného úklidu se
můžeme vydat jen tehdy, když nás bude dost. Jinak trasu
úklidu zkrátíme, což by byla jistě škoda.
Pokud máte chuť se zúčastnit, prosím, nahlaste se na
obecním úřadě do konce měsíce března. Musíme vědět, kolik připravit pytlů na odpadky, rukavic a hlavně špekáčků !!!
Těšíme se na vás a děkujeme Vám, že nejste lhostejní ke
svému okolí.
Lenka Závodná

Křesťanské okénko
Letošní vánoční doba se vyznačovala několika zvláštnostmi. Jednak byl
advent velmi krátký, neboť poslední
adventní neděle připadla na neděli a to
na Štědrý den, takže dopoledne 24.
prosince byla ještě doba adventní, ale
odpoledne už byly Vánoce i s půlnoční
mší svatou.
Ale těch zvláštností bylo více.
Žehnání vína na svátek Jana Evangelisty bylo ve farním kostele spojeno
s žehnáním krojů našich Nedachlebjanek, a ty pak přirozeně i ve farním
sklepě hrály prim. Vinaři ze všech obcí
farnosti tentokrát hráli druhé housle,
ale na koštu špičkových vín to znát vůbec nebylo.
Hned následujícího dne se vytrvalí
poutníci vydali na pouť po jesličkách
farností Bílovice a Březolupy. Ráno

bylo velmi nevlídné, do Mistřic šlo jen
málo poutníků. Vánoce byly na blátě,
takže se pak musela trasa přizpůsobit
a větší část vedla po pevných silnicích.
Ale do kostela v Kněžpoli dorazili i další opozdilci, kostel byl při mši svaté
plný tak, jak to má při této příležitosti
být. Po občerstvení pak všichni vyrazili do Topolné, i zde se občerstvili a šlo
se do Březolup. Také tady v kostele se
pomodlíme, pak občerstvení na faře
a jdeme dál. Jen kvůli blátu oklikou po
silnici na Zlámanec, Částkov a konečně
do Nedachlebic. I tady zpěv koled, občerstvení a odchod do cíle - farní čajovny v Bílovicích.
Nedachlebští myslivci se v poslední
den roku scházejí na lovecké pochůzce
a pak u sv. Huberta v pravé poledne při
mši svaté děkují svému patronovi za

Farní ples - kvintet Mamma mia
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všechno, co jim příroda nadělila. Letos
to mělo být poněkud jinak. Protože 31.
prosinec připadl na neděli, museli tuto
slavnost přeložit už na sobotu. A také
z důvodů velkého poklesu zvěře se tento den nemělo lovit.
Vloni se blízko nás objevilo ohnisko
nebezpečné choroby divokých prasat,
africký mor (AMP). U Zlína byly nalezeny desítky uhynulých kusů. Tato nemoc však ohrožuje i chovy domácích
prasat proto se na myslivce vztahují
i nařízení veterinářů, zvláště v povinnosti intenzívního lovu. A tak i 30. prosince museli naši myslivci do honitby
vyrazit a snažit se ulovit černou zvěř. A
podařilo se jim obojí – ulovili sele a ještě se stihli zúčastnit mše svaté v Olšovci, která byla obětována za všechny naše
živé a zemřelé myslivce.

Stavíme lešení na opravu fasády
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Potom je účastníkům bohoslužby
nabídnuto občerstvení – zvěřinový guláš, svařák nebo horký čaj.
V lednu byly ještě další akce, např.
farní zabíjačka nebo skvělý farní ples.
Ale brzy začala postní doba a ta je příležitostí i pro duchovní obnovy, kterých
bylo také několik.
Ale trochu se vraťme zpět. Tříkrálová sbírka je už neodmyslitelnou
součástí vánoční doby. Tak tomu bylo
i letos. V sobotu nejprve kněz požehnal Tříkrálovým koledníčkům předtím, než šli po naší obci zpívat koledy
a prosit o dary pro Charitu, která je
pak použije pro všechny lidi v nouzi
u nás i ve světě. Letos už bylo šest skupinek, které vybraly do pokladniček
opět vysokou částku – 35 294 Kč. A
hned v neděli byl všem štědrým dárcům v našem kostele věnován Tříkrálový koncert, tentokrát Dechové hudby Ořechovjané. Hlasitý opakovaný
potlesk patřil dětem pana kapelníka,
ale i celému souboru.
Nyní se však věnujme tomu, co nás
v tomto roce čeká. Když budete číst
tyto obecní noviny, budou před námi
největší křesťanské svátky – Velikonoce – v poslední dny března a první dva
dny dubna. Pro věřící křesťany jsou tyto
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svátky skutečně posvátné, a to včetně finance), kvalitním nátěrem ochránit
půstu na Velký pátek.
i ostatní venkovní prvky kostela, rozA obraťme pozornost na příští úko- šířit parkoviště u kostela, upravit okolí
ly. Letos v červnu si připomeneme 20. obvodových zdí kostela tak, aby bylo
výročí od posvěcení našeho kostela zabezpečeno řádné odvětrávání a nesv. Cyrila a Metoděje. K této slavnosti byla poškozována omítka. A máme ješmusíme i náš kostel, Boží dům, náležitě tě mnoho dalších úkolů, které musíme
připravit uvnitř i v jeho okolí.
také splnit. Ale nebojíme se, je u nás
V interiéru kostela bychom rádi dost obětavých a pracovitých chlapů,
upravili omítky tak, aby pohled neru- kteří to všechno zvládnou!
šily spáry, dokončili zlacení a očistu
A až to všechno uděláme, teprsvatostánku, doplnili zábradlí o dře- ve můžeme slavit. Mše svatá bude za
věná madla a provedli další technická účasti olomouckého biskupa sloužena
vylepšení.
v neděli 10. června odpoledne, potom
Ve venkovním prostoru jsme už za- se přesuneme do kulturního domu na
čali, a to seřezáním živého plotu (tújí), občerstvení a besedu, kde si jak paměttaké jsme provedli první nátěr fasády níci, tak i mladší generace připomenou
novou trvanlivou barvou ze severní roky přípravy na stavbu kostela, pak
strany a natřeli všechny dřevěné prvky i výstavby a také dlouhá léta péče o náš
na severní straně kostela.
drahý Dům Boží.
Ale ty nejtěžší úkoly práce nás teprFrantišek Dostálek
ve čekají. Chceme
přetřít kvalitní fasádní barvou celý
kostel, aby byl
chráněn nejméně
po dalších několik desítek let,
včetně věže (což
je velmi obtížný
Pouť po jesličkách - občerstvení v naší učebně
úkol, náročný na

Farní zabíjačka - U kotle je tak teplo

Konec roku u sv. Huberta

Žehnání vína

Tříkrálová - žehnání koledníčkům
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Fašanky, Fašanky,
velká noc ide,
kdo nemá kožůška,
zima mu bude….
Letos konec masopustu připadl na sobotu
10.února. Masopustem skončilo období zabíjaček, veselí a plesů a nastala postní doba před velikonocemi. Jako každý rok se dobrovolní hasiči,
coby fašanková družina, společně s medvědem
vydali na fašankovou obchůzku. Ta se samozřejmě nemohla obejít ani bez harmonikáře p.
Pravdíka a houslí, na které zahrál Petr Čumíček.
SDH Nedachlebice

Fašanková chasa s hudbou

Zimní Dolomity 2018
Po loňském létě měly Nedachlebice
zastoupení také mezi účastníky zimního pobytu v italských Dolomitech,
o jarních prázdninách 18.-24. února
2018. Naším domovem se opět stal
pastorační dům Velehrad ve vesnici
St. Martin in Gsies spravovaný Arcibiskupským kněžským seminářem
v Olomouci pod vedením P. Antonína
Hráčka. Náš zimní autobusový zájezd
organizovali stejně jako v předchozích
letech manželé Eva a Petr Bártkovi
z Újezdce u Luhačovic a mezi účastníky
převažovali milovníci lyžařského sportu z okresů Uherské Hradiště a Zlín.
Nejznámějším centrem sjezdového
lyžování je v této oblasti zřejmě Kronplatz asi 20 km západně od údolí Gsieser Tal, ve kterém leží pastorační dům
Velehrad. Naše skupina ovšem mířila 20
km na jihovýchod a sjížděla
nejčastěji svahy středisek Sexten a Moos v údolí Sextental;
rodiny s dětmi pak využívaly
příznivého prostředí střediska
Innichen. My Nedachlebjáci
jsme spolu s několika dalšími přáteli často pokračovali
ski-busem vzhůru údolím
Sextental na jihovýchod, a po
překročení sedla Monte Croce
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ratónu. Na tabuli vítězů u informačního centra ve Sv. Martinu si můžete
přečíst jméno naší biatlonistky Veroniky Vítkové, která v roce 2012 v tomto
závodě zvítězila v kategorii 30 km volnou technikou. Letos shodou okolností
Gsieser Tal Lauf končil v den našeho
příjezdu do Sv. Martina a někteří z nás
stihli navštívit ještě závěr už dost divoké
ukončovací párty.
Ze společenských událostí našeho
pobytu můžeme dále zmínit jitřní fandění zlaté snowboardistce Ester Ledecké, nešťastný hokejový zápas s Rusy,
při kterém jsme vůbec nerozbouřili
poklidnou atmosféru restaurace v Sextenu, z mimo olympijských aktivit pak
turnaj ve stolním fotbale, kde děti převálcovaly dospělé, košt vína ze vzorků
přivezených účastníky a dětský závod
ve sjezdovém lyžování. Diplomy vyhotovil pravidelný
účastník zimních Dolomit
kreslíř Ivan Křemeček ze Včelar, který také vyzdobil náš zápis do kroniky pastoračního
domu.
Pobyt v této krajině má tak
trochu podobu národopisného dobrodružství; člověk je
Lyžaři v Dolomitech
v Itálii, a přesto se pohybu-

a staré tyrolsko-italské hranice si užívali
stejně krásně upravených a téměř poloprázdných svahů střediska Padola.
Cenové podmínky ubytování na
pastoračním domě a stravování z vlastních dovezených potravin jsou velmi
příznivé. Tentokrát nám vařila paní
Alena Hlahůlková ze SŠ gastronomie,
hotelnictví a lesnictví Bzenec, a opět
nám velice chutnalo. Nejvýraznější
cenovou položkou tak zůstávala cena
skipasu, ta však nebyla nutnou podmínkou. Místní okolí skýtá totiž mnoho příležitostí k běžeckému lyžování
s upravenými stopami. Slavné jsou tratě
nedalekého Toblachu, který hostí závody světového poháru. Také přímo ve Sv.
Martinu a okolí je každoročně pořádán
Gsieser Tal Lauf, jako součást otevřeného Evropského šampionátu ve ski-ma-
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je v německém jazykovém prostředí.
Na sklonku Velké války v roce 1918,
po zhroucení italské fronty, obsadila italská vojska mj. více než polovinu rakouské korunní země Tyrolsko,
kde kromě území s obyvatelstvem
hovořícím italsky (nyní italská autonomní oblast Trento) došlo k záboru
také území s obyvatelstvem hovořícím německy. Tato okupace proběhla
na základě tajné Londýnské dohody
z roku 1915, kdy pod příslibem územních zisků na Rakousku přešla Itálie na
stranu Dohody. Vítězná Dohoda tento
příslib vzala za svůj, byť byl v rozporu

s její vlastní dikcí (resp. dikcí významného člena Dohody USA) o právu
národů na sebeurčení. Přes historické
peripetie 20. století zůstalo toto území
s německy hovořícím obyvatelstvem
součástí Itálie. Na rozdíl od dřívějšího útlaku pod Mussoliniho režimem
požívá v současnosti širokou politickou a kulturní samosprávu jako italská autonomní oblast Südtirol (Alto
Adige). Samotné místní možná těší, že
jsou občany země s tak hlubokou historickou a kulturní tradicí jako je Itálie a že současně ve svém specifickém
postavení žijí v povědomí světové ve-

řejnosti daleko více, než jakoby tomu
bylo v rámci Rakouska ve sjednocené
spolkové zemi Tyrolsko. V některých
oblastech místní lidé vynikají i v rámci
celé Itálie - např. horolezec Reinhold
Messner, nebo bronzová italská smíšená biatlonová štafeta ze Soči 2014
složená výhradně z „Tyroláků“ (Karin
Oberhofer, Dorothea Wierer, Lukas
Hofer, Dominik Windisch).
Byl to opět krásný týden strávený
v čistém a zdravém horském prostředí,
který nezbývá než doporučit.
Stanislav Dostálek, Jiří Kaňovský,
Ondřej Jurča

Nedachlebjan
Začátek roku je pro členy Nedachlebjanu vždy ve znamení příprav krojového plesu. Nejinak tomu bylo i letos
v lednu. Jedna příjemná změna tu ale
přece jen byla – odpadlo „stěhování“
příprav i celé akce do Zlámance. 9.krojový ples jsme mohli uspořádat v našem novém sále v Nedachlebicích.
Nadešel večer 20. ledna 2018 a my
jsme s napětím očekávali první návštěvníky. Byl připraven sál, obsluha, bohatá
tombola a obě tradiční kapely – Staroměstská muzika a cimbálová muzika
Mladý Včelaran. Mile nás překvapila
účast krojovaných nejen z Nedachlebic,
ale i z okolních obcí - Bílovic, Březolup,
Zlámance, Svárova… Návštěvou nás
poctili i krojovaní ze vzdálenějších Kaňovic a Dolního Němčí. Během večera
jsme přivítali na našem plese i senátora
p. Patrika Kunčara. Věříme, že se všichni hosté bavili a ples si náležitě užili – ať
už v hlavním sále či ve sklepních prostorách u cimbálu.

Na tomto místě bych ráda poděkovala jménem Nedachlebjanu všem
sponzorům, kteří nám pomohli připravit bohatou tombolu a vlastně zorganizovat celou akci.
Ples je za námi, a my už pomalu plánujeme další, jubilejní 10. krojový ples.
Na něj vás všechny pozveme v lednu
příštího roku. Místo konání ani kapely
měnit nebudeme. Věříme totiž, že jste si
u Staroměstské kapely a Mladého Včelaranu vždy dobře zatančili a pobavili

Krojované páry při slavnostním nástupu
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se. Budeme se těšit na setkání s vámi.
Na setkání nejen při akcích Nedachlebjanu, ale kterékoli složky u nás v obci.
Každý z pořadatelů vynakládá totiž
spoustu svého osobního volného času
proto, abychom se společně mohli potkávat a pobavit se.
Jménem Nedachlebjanu vám všem
přeji hezké jaro a užijte si krásné velikonoční svátky!
Blanka Sládková
Nedachlebjan, z.s.

Společná fotografie všech krojovaných na plese

Krojový ples

Číslo 1/2018
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Pro rybáře
O Velikonocích v neděli 1.dubna mohou naši rybáři po
dlouhé zimě nahodit své udice a zahájit tak další sezonu.
V té loňské se jim podařilo ulovit 150 kaprů a 19 amurů.
Chytat se bude na rybníku Olšovec 1, který je pravidelně
zarybňován a o prázdninách pak i na horním rybníku.
Ceny povolenek se ani letos nezvýší. Termín prodeje
bude oznámen na informační tabuli rybářů.
R.Křenek

První brigáda

SINGULÁRNÍ SPOLEK NEDACHLEBICE
Již od devadesátých let minulého století jsme si Singulární společnost v Nedachlebicích, od roku 2017
přejmenovanou na Singulární spolek
Nedachlebice, spojovali s osobou Ing.
Františka Dostálka, který se angažoval
v různých volených funkcích, až byl
nakonec zvolen na post ve spolku nejvyšší – tedy předsedu. Práci vykonával
ku prospěchu všech spoluvlastníků
singulárních podílů řadu let, přičemž
pozemky připadající k tomuto majetku v naší obci tvoří vesměs lesy.

František Dostálek

Číslo 1/2018

Kdo se zajímá o problematiku hospodaření na lesních pozemcích ví, že
není vůbec snadné hospodařit v rámci předepsaného trvale udržitelného rozvoje, kdy je zapotřebí na jedné
straně zachovat les pro další generace
a v kondici, na straně druhé plánovat a provádět těžbu v součinnosti
s odborným lesním hospodářem, pokud porost dosahuje mýtného věku.
Kmeny se musí roztřídit na jednotlivé
kvalitativní třídy – od výběrové kulatiny až po surové kmeny (tzv. suráky)
a poté dobře zobchodovat. Les je nutné v místě těžby vyčistit, zde je prostor
pro samovýrobu palivového dříví. Nakonec se musí zabezpečit obnova, tj.
výsadba dle doporučené a léty prověřené skladby dřevin, zabezpečení proti
okusu zvěře a další související práce,
ale o tom až někdy jindy.
Celková výměra singulárního lesa
v naší obci činí asi 77ha, nejedná se
však o ucelený lesní pozemek, naopak
jednotlivé části jsou od sebe i několik
kilometrů vzdálené. Největší lesní výměra je v místní části Pašovská, pak následuje ani ne třetinová Skalka, zhruba
stejně velké jsou Neraz spolu s Hradčovskou a nejmenší je singulární les
v části Myslačov. I díky této skutečnosti je práce členů výboru spolku a jeho
předsedy složitá a časově náročná.
Když na jedné z našich výborových schůzí v loňském roce pan před-

seda František Dostálek oznámil, že
uvažuje o rezignaci na funkci předsedy a člena výboru, asi jsme si v ten
okamžik nemysleli, že to myslí úplně
vážně. Když toto opakoval o něco
později a sdělil mi své osobní důvody, pochopil jsem, že jeho stanovisko
je neměnné. Na naší letošní výroční
členské schůzi pak oficiálně na výše
uvedené funkce rezignoval. Vzhledem k jeho dlouholetým zkušenostem jsme rádi, že přijal funkci člena
výboru a budeme se tedy nadále při
práci pro spolek setkávat.
Chtěl bych touto cestou panu Ing.
Františkovi Dostálkovi za dlouholetou a obětavou práci pro Singulární
spolek Nedachlebice ze srdce poděkovat a popřát mu do dalších let
pevné fyzické i duševní zdraví. Je
to i jeho zásluha, že hospodaříme
s minimálními provozními náklady,
máme dostatečnou finanční rezervu
na obnovu, vyžínání i další následné
činnosti spojené s výchovou lesního
porostu a naše lesy byly při inspekci
hodnoceny velmi dobře. My se tímto
zavazujeme, že v této práci budeme
podle nejlepšího svědomí pokračovat, abychom našim potomkům
uchovali singulární lesy v Nedachlebicích tak, jak se to podařilo našim
předkům.
Za Singulární spolek Nedachlebice
Radovan Lukšík
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Fialová mění barvu aneb za Velikou Nocí (Velikonocemi)
stojí někdo Veliký!
Kdo navštíví kostel během března, nemůže si nevšimnout
strohé výzdoby doplněné např. trnovou korunou, hřeby,
kameny nebo fialovým plátnem. Tóny varhan zní mollově
a střízlivě a leckterý návštěvník kostela je pohroužen do sebe.
Ano, tak vypadá postní doba, která po masopustním veselí
velí, abychom se zastavili a poctivě se podívali na svůj život
– jestli náhodou není možné a dobré přidat trochu dobrých
skutků, trochu milejšího přístupu k druhým, více díků Hospodinu za vše, čím nás v životě provází. V postě totiž jde více,
než o očistu těla, o očistu duše. Té svojí.
Vše se mění o Veliké Noci, kdy si křesťané na celém světě
připomínají nejdůležitější událost jejich víry – Zmrtvýchvstání toho, který byl ukřižován – Ježíše Krista. Nepopírám,
že to nezní zrovna logicky. Je však všechno v našem životě,
zvláště v našich vztazích, přísně logické? Už jen jeho ukřižování je z dnešního pohledu dost nepochopitelné! Odhlédněme od pohnutek tehdejší židovské víry: konal dobro, uzdravoval, udělal poměrně dost zázraků, pranýřoval pokrytectví,
vyzýval k modlitbě – to nejsou zrovna důvody pro smrt, kterou byli běžně zabíjení největší zločinci, a pouze ne-Římani!
Proč do toho šel, když věděl, co ho čeká?
Jediná motivace byla láska k lidem. Touha, abychom
měli naději, že smrtí vše nekončí. Důvěra, že člověk je schopen ze sebe vynaložit to dobré, co v něm je. Prošlapání cesty,
kterou jako první prochází přes trýznivou zkušenost smrti

až do Otcova (Božího) domu. Naděje, že se tam shledáme.
Někdo – svou podstatou – velmi Veliký, pokládá život za
druhé, za nás. Můžete se mnou nesouhlasit, polemizovat,
pokládat doplňující otázky. Myslím ale také, že můžete se
mnou i se všemi spoluobčany stejného vyznání minimálně
obdivovat jeho nasazení pro dobrou věc až k obětování se
za druhé.
A s tím máme všichni zkušenost. V tzv. „osmičkovém“
roce, kdy si připomínáme přelomové okamžiky naší země,
často obdivujeme všechny, kteří se o ni „porvali“ i s nasazením vlastního života: hrdiny války, perzekuované kvůli svému názoru či přesvědčení, ty, kteří nezradili pravdu, všechny,
kteří nezištně a s velkou obětí pomáhali, ty, kteří se nedali
zastrašit a mnoho a mnoho dalších.
Přijďte na chvíli v tomto duchu o Velkém pátku či Bílé
sobotě do ztichlého chrámu v Bílovicích. Uctít a poděkovat
tomu, který již více než 2000 let svou obětí inspiruje mnohé
k nasazení se pro dobro člověka; k vyjití ze svých ulit a škatulek k otevřenosti, dialogu a účinné pomoci. Věřím, že chvíle
strávená u tzv. „Božího hrobu“ může posunout k lepšímu
každého z nás.
Ať se Bůh, který se lidmi nechal ukřižovat a který smrt
svým vzkříšením porazil, dotkne o těchto Velikonocích každého z nás!
P. Pavel Macura

Sportovci se bavili a oceňovali
V sobotu 13.ledna proběhl tradiční Ples sportovců. Tentokrát už doma, v nově rekonstruovaném kulturním domě. Přišli Ti, kteří se bavit chtějí a umějí. O hudební produkci se postarala skupina Coktail Band - Ogaři. Zpestřením večera byla
bohatá tombola s více než 90 cenami. A tři hlavní ceny – za
slosovatelné vstupenky. Za hodnotné příspěvky i touto cestou
všem sponzorům děkuje výbor tělovýchovné jednoty. Nejdůležitější částí tohoto společenského večera bylo vyhlášení naších
nejlepších fotbalistů roku 2017 ve všech věkových kategoriích.
Z hráčů
I. Mužstva:
1. Faldyna Petr
2. Hána Michal
3. Pisklák Tomáš
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Z dorostenců:
1.Maršálek Adam
2.Večeřa Tomáš
3.Hubáček Robert

Ze žáků:
1.Tureček David
2.Štach Martin
3.Hoferek Tomáš

Hodnocení si prováděla mužstva sama, trenéři, realizační týmy a členové výboru TJ.
Blahopřejeme!!!

Nejlepší hráči týmu mužů

Číslo 1/2018
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Hodnocení TJ za rok 2017
Jako zapsaný spolek jsme dne
2.3.2018 uzavírali kalendářní rok také
ekonomickým hodnocením činnosti
na valné hromadě. Pro seznámení veřejnosti se závěry VH přikládám její
usnesení a moje závěrečné slovo.
Usnesení z valné hromady konané
dne 2. 3. 2018
1. VH schvaluje:
• zprávu o činnosti za rok 2017 a plán
činnosti na rok 2018
• zprávu o hospodaření za rok 2017
a návrh rozpočtu na rok 2018 a informaci o provedené inventarizaci
majetku a kontrole pokladny
• složení výboru a výkonného výboru TJ dle stanov ve složení Jaroslav
Šuranský, Jaroslav Řešetka, Jaromír
Šuranský, Cyril Řezníček a Josef
Jandouš
• pověření k zastupování a podepisování za oddíl pana Jaroslava Šuranského předsedu TJ
2. VH ukládá:
• výboru věnovat trvalou pozornost
zabezpečení finančních prostředků
na činnost TJ
• výboru věnovat pozornost přípravě
a materiálnímu zabezpečení všech
mužstev

• členům TJ ve spolupráci s obecním
úřadem se zaměřit na zabezpečení
oprav, vylepšení a údržbě sportovního areálu
• členům TJ podílet se na organizačním zabezpečení plánovaných společenských akcí
3. VH pověřuje:
• výkonný výbor TJ prováděním operativních úprav plánů činností a
• rozpočtu v návaznosti na nutné zabezpečení činnosti organizace.
Rok 2017 byl znovu rokem náročným. Myslím, že se dařilo přes potíže
udržet úroveň práce s mládeží, solidní
postavení a úroveň I. mužstva. Podařilo se udržovat a díky obci vylepšovat
areál k prospěchu nejen sportovců, ale
i ostatních složek a spoluobčanů, především však dětí.
Moje zvláštní poděkování patří starostovi R. Křenkovi za přístup
k fotbalu nejen z pozice jeho funkce
v obci, ale i za přístup osobní. Snad
jako největší spolek důstojně reprezentující obec najdeme pochopení
i u ostatních členů zastupitelstva.
Dovolte mně poděkovat všem členům výboru, hráčům všech mužstev
i ostatním členům TJ za odvedenou

práci v roce 2017. Zvláštní poděkování patří také všem sponzorům
především společnostem Steelmart,
Kamex, SV Correct, Mansat, Bistro
na hřišti, SPUR, Autodoprava J. Hučíka a samozřejmě Obecnímu úřadu
v Nedachlebicích bez jejich finanční
nebo materiální výpomoci by klub
nefungoval. Pro Vaši informaci uvádím, co stojí takový chod oddílu se
třemi mužstvy. Pro rok 2017 jsme
museli sponzorsky nebo vlastními
aktivitami zabezpečit částku 614 452
Kč, a to všechno mimo pomoc obce
v oblastech dopravy a energií. Největšími našimi nákladovými položkami
jsou materiálové vybavení mužstev
- dresy, tréninkovými pomůckami,
cestovné, náklady spojené s údržbou
areálu, travnatých ploch a také mzdové náklady hospodáře a trenérů.
Fotbal má v Nedachlebicích dlouholetou tradici. Myslím, že našim předchůdcům ostudu neděláme, vždyť se
u nás hrají krajské soutěže už více než
čtyřicet let. O čem to svědčí? O tom, že
práce s mládeží a organizační schopnosti členů výborů jsou na neobvyklé
úrovni ve srovnání s jinými obcemi.
Přejme si zdraví, více vzájemného pochopení a dobré vztahy. Pak se úspěch
zcela jistě dostaví.

Kulturní akce TJ
I v letošním roce nás v červnu čekají dvě akce,
na které Vás všechny srdečně zveme. První bude
9.června Dětský den, tentokrát s podtitulem:
„Možná přijde i kouzelník“. Nechejte se překvapit,
vezměte děti. A hned následující týden – 16.6.2018
- jsme ve spolupráci se starými REFLEXY připravili Červnovou noc. Snad nám letos vyjde počasí
a Vám skvělá zábava !
Za TJ Nedachlebice z.s.
Jaroslav Šuranský

Číslo 1/2018

Coktajl Band-Ogaři
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Jarní sezóna se blíží
Zabíjačky, pálení a kruté mrazy jsou už snad za námi.
Jaro se už ozývá. Až se nás zeptá co jste dělali v zimě - nevím, co každý z nás odpoví. Naše fotbalisty by však tato
otázka neměla zaskočit. Trénují totiž už od 19.ledna a sehráli několik přípravných zápasů. Dorostenci sdruženého
týmu velmi úspěšně odehráli zimní turnaj Barum Continental v Otrokovicích. Našli přemožitele pouze ve výše
hrajícím domácím mužstvu Viktorie. Poradili si přesvědčivě s dalšími čtyřmi soupeři. I naši nejmenší se nezalekli
zimního počasí a poctivě se připravovali na jaro pod vedením M. Váni a J. Šuranského. Už se všichni těšíme na
zahájení mistrovských soutěží. Program zápasů je součástí
tohoto Zpravodaje.
Zveme všechny příznivce nedachlebské kopané na tato
utkání a přejeme jim hodnotné zážitky z jednotlivých utkání. Našim hráčům všech věkových kategorií pak přejeme

hodně zdraví a kvalitní výkony na hřištích spojené s dobrou reprezentací obce v krajských i okresních soutěžích.

Zahrádkáři vám radí
A máme tu po zimě zase toužebně
očekávané jaro, které nám začalo 20.
března. Příroda se pomalu začíná probouzet, což již poznáváme na rozkvetlých jívách (kočičkách) a taky jehnědách. Je to první pastva pro včely, které
již se nemohly dočkat prvního proletu
a provádění úklidu ve svých úlech.
Hlavně aby jich co nejvíce přežilo a tak
mohly pracovat na všem co potřebujeme opylovat.
Duben: V tomto měsíci se den
výrazně prodlužuje a vzhled zahrád-
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ky se zvláště v jeho druhé polovině
mění každým dnem. Doporučujeme
výsadbu ovocných stromků. Broskvoně, které sázíme výhradně na jaře, je
dobré sázet do teplejší, prohřáté půdy.
Vysazujeme ranou zeleninu, hlávkový salát, rané zelí, květák, kapustu
a cibuli. Pro pozdní sklizeň můžeme
vysít karotku, kopr, ředkvičky, pažitku, červenou řepu a taky hrášek. Do
fóliovníku koncem měsíce vysazujeme předpěstované sazenice rajčat,
paprik a okurek.

Květen: V květnu nabývá zahrada krásného vzhledu. Pilně plejeme,
kypříme a podle potřeby vydatně zaléváme. Po 15. květnu definitivně vysadíme všechnu zbývající zeleninu, nejpozději celer a rajčata. V tomto měsíci mají
ovocné stromy dostatek mízy a proto
zahrádkáři ze zimních nenarašených
roubů peckoviny a jádroviny pře roubovávají technikou za kůru. Vysaďte
hlízy jiřinek a begonií.
Červen: Přináší první čerstvé ovoce. Již začátkem měsíce je možno sklí-

Číslo 1/2018
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zet některé nejranější jahody. Potom
nám již dozrávají rané odrůdy rybízu
a koncem měsíce i první maliny. Jako
čerstvá zelenina se začíná sklízet zelený hrášek, rané brambory, ředkvičky
a salát. Po sklizni můžeme na připra-

venou půdu zasít kopr, hrách, mrkev
a hlávkový salát. Tyčková rajčata vysázejte jen na dva výhony a přihnojte.
Po sklizni třešní, višní a meruněk je
čas na řez těchto stromů. Trpělivost,
bohatou úrodu a radost z dosažených

výsledků na vašich zahrádkách Vám
přejí zahrádkáři.
Motto: Komu se nelení, tomu se zelení.
Lysoněk Vojtěch
za výbor ČSZ

Pozvánka na závody
RC modelů
Závody RC modelů
v Nedachlebicích v letošním roce oslaví 15.výročí. Je na co vzpomínat.
Od prvního závodu na
hřišti, kde se zúčastnilo
16 modelů, až po ročník
2016, kdy se na tanečním kole postavilo před
startem do parkoviště 76
elektrický modelů aut raMarie, Josef a Marek Jandoušovi
lly měřítka 1:10.
Jak víte, závody nejen pořádám, ale sám se jich i účastním.
V poslední době jsou ale rychlejší mladší generace. Marie na začátku března vyhrála první závod Mistrovství České republiky
v RC rally kategorie Ženy. Josef skončil v celkovém pořadí na
jedenáctém místě z 86 závodníků. Do jejich týmu se přidal ještě
bratranec Marek a tak vznikl EuroOil-Invelt RC rally team.
V areálu TJ se netradičně představíme už v sobotu 26.května, abychom odjeli XV.ročník JUMP Rally Nedachlebice.
V srpnovém termínu (4.8.2018) potom přivítáme na stejném
místě závod Mistrovství České republiky kategorie 2WD – tedy
elektrických aut s poháněnou jednou nápravou. Ale o MČR až
v příštích – červnových novinách.
Zvu Vás tedy všechny (nejen děti) na XV.JUMP Rally Nedachlebice – závod nejstaršího šampionátu v RC Rally v České republice. Intercup Zlín slaví už 27 let. V sobotu 26.5.2018
v areálu TJ.
Josef Jandouš

Číslo 1/2018

NEDACHLEBICE
sobota 16.6.2018 areál TJ

strana 15

Obecní noviny Nedachlebice

OBECNÍ NOVINY NEDACHLEBICE
Vydává Obecní úřad Nedachlebice, Nedachlebice 250, 68715, Nedachlebice. IČO 00291145
Vychází čtvrtletně. Ev.číslo : MK ČR E 22494 v nákladu 350 ks.
Foto: František Dostálek, Ladislav Dostálek, Josef Jandouš, Robert Křenek,
Mateřská školka, Radovan Lukšík, Josef Vacek.
strana 16
Číslo 1/2018
Grafická úprava a tisk: Tiskárna Brázda, tel.: 608 709 602, www.TiskarnaBrazda.cz

