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Slovo starosty
Vážení spoluobčané!
Dovolte, abych Vás pozdravil v
druhém vydání našich novin.
V měsíci květnu byla provede-
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na oprava mostu u mateřské školky.
Finanční prostředky na opravu byly
zajištěny z MMR Praha. Most je opraven a opět slouží našim občanům.
Naše obec si podala žádost na

Krajský úřad Zlín o dotaci z Programu obnovy venkova na výměnu světel veřejného osvětlení obce.
Celkové finanční náklady na opraPokračování na straně 2
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Pokračování ze strany 1
vu veřejného osvětlení budou činit 425 000 kč. Vzhledem
k tomu, že dotace nám nebyla přidělena, provedeme
opravu veřejného osvětlení v tomto roce jen okolo hlavní
vozovky od Bílovic po Částkov v celkové výši cca 215 000
kč. Pokud se nám podaří získat finanční prostředky na
dokončení celkové opravy veřejného osvětlení, bude tato
rekonstrukce ihned dokončena po získání dotací.
Vážení spoluobčané , připravuje se projekt na výstavbu kanalizace a polyfunkčního kulturního domu v naší
obci.
Po schválení a vydání stavebního povolení bude obec
žádat o dotaci na tyto akce.
Kanalizace a výstavba kulturního domu si vyžádá
nemalé finanční prostředky - cca 60 miliónů korun, ale
jsem optimista a věřím, že se nám podaří tyto akce uskutečnit.
Vážení spoluobčané, v naší obci dochází ke krádežím
na obecním majetku, posledním takovým případem je
krádež měděných rýn a svodů na místním hřbitově.
Žádám Vás o pomoc při ochraně obecního majetku,
za což Vám předem děkuji.
Na konci měsíce dubna pro Vás Občanské sdružení
Nedachlebjan připravilo PÁLENÍ ČARODĚJNIC, v měsíci květnu sociální komise při obecním úřadě připravila
oslavu SVÁTKU MATEK a obec spolu s rybáři tradiční
OTVÍRÁNÍ RYBNÍKŮ. V měsíci červnu pak naši sportovci pro naše děti připravili krásný DĚTSKÝ DEN.
Všem organizátorům děkuji za zdařilé akce a věřím,
že v tomto trendu budeme pokračovat.

Vážení spoluobčané, blíží
se doba prázdnin a dovolených. Přeji našim dětem krásné vysvědčení a Vám krásnou
dovolenou.
Němeček Vratislav
starosta obce

POZVÁNKA
Obecní úřad v Nedachlebicích zve všechny občany na
veřejné zasedání zastupitelstva obce Nedachlebice,
které se koná
v pátek 17. června 2011
v 19:30 hodin
v zasedací místnosti OÚ

PROGRAM:

-

zpráva starosty obce o činnosti obecního úřadu
úprava rozpočtu obce
diskuse
usnesení

Společenská kronika
duben, květen, červen
Narození:
5.6.2011 Křenková Adéla

Občané, kteří se dožívají v měsících dubnu, květnu a červnu významného
č.p. 175 životního jubilea:
50 let
Kubičík Stanislav

č.p. 247

55 let
Juřena František
Pekárová Jarmila
Soukup Stanislav
Hnilicová Anna
Bilavčíková Libuše

č.p. 245
č.p. 292
č.p. 194
č.p. 247
č.p. 23

Úmrtí:
60 let
15.5.2011 Nováková Ludmila č.p. 125 Vlčnovská Libuše
Hoferek Jaroslav
Janošková Alena
Sedlářová Libuše
Chmelina Josef
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č.p. 240
č.p. 232
č.p. 228
č.p. 86
č.p. 131

65 let
Bartlová Marie
Šuranský Miloslav

č.p. 126
č.p. 140

70 let
Dudová Ludmila
Novák Jaromír

č.p. 25
č.p. 89

75 let
Zajícová Libuše
Sládková Božena
Jančová Marie
Červenka Josef

č.p. 207
č.p. 201
č.p. 175
č.p. 86

85 let
Melichárková Marie

č.p. 238
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HISTORIE
Vážení občané,dnes bych se vrátila
o 35 let zpět do roku 1976, abychom si
připomněli z minulých kronik několik událostí. Tento rok byl volebním.
Volby se konaly v říjnu.Do MNV
bylo tehdy navrženo 24 poslanců.
Předsedou obce byl zvolen pan František Dvořák č.p.98 a tajemníkem
pan Karel Hrňák č.p.135.Do rady
MNV bylo zvoleno devět členů. Pracovalo tehdy šest komisí.Do ONV byl
zvolen pan Miroslav Javora č.p.190.
Obecní rozpočet byl schválen ve výši
211.000,- Kčs. Mimořádná dotace od
ONV 89.000 tisíc Kčs.
TJ Družstevník slavil 30 let svého
trvání. Součástí oslav bylo i přátelské
utkání v ženské házené mezi TJ LET
Kunovice a francouzským týmem US
Vendome. Na našem hřišti byl sehrán
fotbalový zápas s internacionály
Spartakem Hradec Králové. Kulturní
program vrchoilil v červenci s dechovou hudbou Stříbrňankou s lidovým
vypravěčem Vaškem Mlýnkem z
Kuželova.
Do osmileté školy tehdy chodilo

172 žáků. Ve škole byl ředitelem pan
Josef Zajíček, zástupkyní paní Zdeňka Foltýnová. Předsedou SRPŠ byl
pan František Sládek.
Naši myslivci pořádali tři hony.
Uloveno bylo 36 bažantů - kohoutů, 7
bažantů - slepic, 79 zajíců, 13 králíků.
Byl proveden odchyt bažantů a bylo
odevzdáno 86 slepic a 18 kohoutů. V
čele společnosti tehdy stál pan František Žižka, hospodářem Josef Jankůj.
Sloučené JZD hospodařilo tehdy na 1.714 ha. půdy. Pěstovalo se
nejvíce obilovin a to na 730 ha, z
toho 435 ha ozimé pšenice. Chovalo se 1123 kusů skotu, z toho 505
krav. Prasat se chovalo 1130 kusů,
ovcí 707 a 11 koní. Vyprodukováno
bylo 7621 brojlerů ve stáří 55 dnů.
Ve sloučeném JZD pracovalo 211
pracovníků.
Obec žila klidně bez rušivých
událostí až do 1 října, kdy před 23.
hodinou se do tiché noci ozval místní
rozhlas s naléhavou výzvou k občanům. Z odpolední vycházky se nevrátil k rodičům 12 letý Zdeněk Bláha

č. 209 a stejně starý Jan Tomáštík č.
198. Ukázal se vztah občanů k neštěstí druhých. Na výzvu se přihlásilo 150
občanů z toho 50 žen. Tito občané
zahájili hledání v okolních lesích, a o
02.00 hod. 2. října spatřil pan František Šuranský č.110 a Zdeněk Kužílek
č.222 oba ztracence na mysliveckém
posedu u Lhotky. V 03.00 hod. byli
chlapci předáni rodičům.
V tomto roce se narodilo 21 dětí,
zemřelo 11 občanů, bylo uzavřeno 16
sňatků, a bylo 230 důchodců. Koncem roku 1976 žilo v naší obci celkem
971 obyvatel.
Vážení občané, dnes nás žije o
něco méně, něco přes 800 lidí. Naše
obec pracuje s finančním rozpočtem
8.800.000,-Kč. I v letošním roce budu
mít co psát. Vždyť jen za poslední čtyři týdny se v naší obci událo
mnoho událostí. Pálení čarodějnic,
oslava Dne matek, beseda s mjr. Kníchalem, který nám poutavě vyprávěl
o své misi v Afganistanu, nebo Otvírání rybníků. Mnoho dalších akcí se
chystá na letní měsíce. Tak bych vám
všem chtěla popřát pěkné léto a hezkou dovolenou.
Ondrová Zdenka, kronikářka.

Deník mého života

[Úryvky z uvedeného rukopisu
Růženy Formánkové ( † 2009) rozené Zmrzlíkové. Rukopis poskytla OÚ
její dcera Marie Porčová.
Rodina Zmrzlíkova se do
Nedachlebic přistěhovala v roce 1927
zakoupením domu č. 50 -- hospody,
která je z pozdějších let známa jako
Grublova hospoda. Její demolice proběhla v roce 1963.
Úryvky byly vybrány tak, aby popisovaly spíše život v obci a její podobu
než rozsáhlé informace o rodinném
životě. (M.N.)]
......
Našim se podařilo koupit hospodu v Nedachlebicích. Je to okres
Uherské Hradiště. Než to tam vymalovali, zařídili i novým nábytkem,
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nás nechali u staříčků. Asi pět týdnů
jsme chodili tam i do školy. Já byla
zvědavá jak to tam bude a kdy si pro
nás rodiče přijdou. Nakonec jsem se
dočkala. Hospoda byla uprostřed vesnice a bylo na ní napsáno Hospoda U
tří lip. Skutečně kolem domu byly tři
lipy vzrostlé a krásné. Tak tím si mně
naši získali, kus přírody bylo kolem
oken. Ta vůně, když rozkvetly, bzukot
včel, to bylo něco výjímečného.Obec
byla rozsáhlá, byl tam i rybník, potok
se proplétal přes celou náves a tak se
mně tam hned zalíbilo. Škola byla pár
kroků. K té hospodě patřila i trafika
a dokonce třikrát týdně tam prodával řezník. Hodně často si vzpomenu,
jak to tam vypadalo.Byla široká náves
po obou stranách domky, ale hlavně

statky se vším všudy. V těch místech,
kde byla hospoda se náves hodně rozšířila. Byla podlouhlého tvaru a mezi
sousedy byla malá ulička. Bydleli tam
Dovrtělovi a že se nazývalo tak víc
rodin, říkali jim ,, zákomorští“.
......
Byl tam sklep, kde se naráželo
pivo. Jenže to bylo jen, když tam byly
pořádané schůze nebo taneční zábavy. Ty byly veselé neb se jich zúčastnila celá vesnice. Vzpomínám, jak se
slavily hody. To byly Martinské a ty se
slavily plné tři dny. Bylo to Slovácko
se vším všudy, někdy se i při zábavě
pobili, hlavně kvůli děvčeti a tekla i
krev. Na ty slavné hody i hoši chodili v kroji a tak se stávalo, že když se
pobili, nejednou přišli do kuchyně,
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z nosu jim tekla krev. To se umývali
a navzájem se domlouvali, víš Franto, já jsem nechtěl tak moc tě uhodit,
odpusť mně to. Zase byli dál kamarádi. Stávalo se, když se bili, tak tatínek šel mezi ně, roztrhl je od sebe, a
poručil, ať se jdou prát ven.Vskutku
to pomáhalo, zastyděli se a bylo po
rvačce.
......
Já se ve škole dobře učila, nebyly
se mnou žádné problémy a tak hurá.
Sotva jsem odhodila tašku, vzala
ovečky, to už měly na krku i zvonky a
šlo se na pastvu. Nedaleko byl obecní
kopec, takzvaný pastvisko. Spousta
dětí tam chodila pásat, hlavně z těch
chudších rodin. Někdo pásl kozy, těch
byla většina, někdo husy a dokonce
i krávu. Tam se prováděly lumpárny. Vždy na střídačku byl ustanoven
jeden, co hlídal,aby se dobytek nezatoulal nebo nenadělal škodu. Vedle
už bylo pole a pěstovalo se obilí. Kluci
pouštěli draky, hráli fotbal, vymýšlely
se různé hry a my děvčata nejčastěji
si pletla košíčky z trávy. Nemohu si
vzpomenout, jak už se tráva jmenovala, já nic takového nikdy neviděla,
a tak jsem se od nich učila. Některá
děvčata si uměla uplést i boty. Od jara
do podzimu jsme tam vyváděli.
......
Hospoda by nás všechny neuživila, tak rodiče se věnovali i práci na poli.Nechávali doma nejdřív
bratra, přes den se stavil v hospodě

málokdo. Nanejvýše si vypil láhvové
pivo, sodovku nebo osminku rumu
nebo režné kořalky. Když chtěl něco
pojest, tak se prodával buřt (kabanos), kyselé ryby a tvarůžky. Ty ale
Jožka neprodával každému, řekl přijděte, až budou naši doma. Ty bývaly
pod sklem a jemu hrozně smrděly.
Hospodářské budovy byly tak asi
pět metrů od hospody. Stavěny byly
do trojúhelníka. V prvé řadě byly
chlévy, pak stodola a na konec byla
místnost, které se říkalo ledovna.
Opravdu tam byl led a vydržel po
celý rok. V zimě na rybníku se těžily,
to bývaly kusy tlusté až půl metru,
vozili to formani, kteří už to uměli. Dovedli to i ukládat, kolik fůr se
tam vešlo to nevím. Jen si pamatuji,
jak se to ucpávalo slámou. I řezník si
pak bral led na jatky. Před tím vším
byla zahrádka, tu měla na starosti
maminka. Nebyla velká, ale maminka v ní pěstovala vše, co potřebovala.
Dokola byla obstavěna laťovým dřevěným plotem.
......
Nevím, kolik jsme vlastnili našich
polí, ale vím, že jsme měli i něco pronajaté. Hlavně louku, kde maminka
jezdila s trakačem pro trávu.
Tou loukou protékal potok a tekl i
přes náves. Jednou bylo velké sucho,
ale my měli blíže potoka krásnou trávu. Potok měl málo vody, jen v místech, kde byl hlubší, se voda jakž takž
zdržela. Maminka vesměs jezdila pro

trávu s bratrem. Najednou zjistili, že
v potoku je plno ryb, krásných velkých pstruhů. Hráběmi je vytahovali
a nosili domů. Příště už si vzali sebou
i kbelík a Pepa nachytal i raky. Tam to
lidi neznali a tak když to kdosi uviděl
se rozkřiklo, že jíme štíry. Bývala to
pochoutka, o které se nám teď může
jen snít. V tu dobu začaly už jezdit
autobusy do Zlína a taky do Uherského Hradiště. Do Hradiště jezdil až z
Bílovic.
......
Jeden čas začali k nám chodit mladí chlapci z Bílovic. Někdy v sobotu
a někdy až v neděli. Dodnes si vzpomínám, jak nádherně zpívali. Tenkrát
začla být moderní písnička ,, Nikdy se
nevrátí pohádka mládí“, ,, Cikánko ty
krásná“, ale nejvíce se mně líbilo, když
zpívali „Hoši od Zborova“. To jsem
sedávala jako pěna a jen poslouchala.
......
Nastaly nám zlé časy. Maminka,
která se věnovala víc hospodářství,
neměla ponětí o tom, jak to s hospodou je. Najednou bylo všude plno
dluhů. V Napajedlech u žida, kde táta
kupoval kořalky, byla-li to pravda,
nikdy se maminka nedověděla. Ten
ale první chtěl peníze.
V Jarošově byl taky dluh za pivo.
Nikde nebyly záznamy, tak maminka
prodala pole, ale stejně to nebylo nic
platné.
......

Křesťanské okénko
V knize Nedachlebice dříve a dnes, vydané k výročí
800 let od první písemné zmínky o naší obci, je na straně
144 napsáno:
“Všichni dělníci, kteří přiložili vlastní ruce a všechny
své schopnosti k vybudování nového Domu Božího, projevili jednomyslně přání, aby byl s nimi při každé bohoslužbě přítomen v kostele jejich patron – sv. Josef dělník.
Doufejme, že se nyní přiblížila doba, kdy bude jejich přání vyslyšeno.”
Letos se tak stalo. V neděli 20. března náš pan farář,
P. Jerzy Walczak, za přítomnosti autora uměleckého
díla a také za přítomnosti mnoha Josefů – účastníků
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mše svaté, sochu sv. Josefa s dítětem Ježíšem v kostele
sv. Cyrila a Metoděje požehnal.
Kdo je tímto umělcem? Je to člověk, který od počátku
stavby nového kostela vykonal mnoho práce, patřil k nejobětavějším dělníkům, bylo na něho spolehnutí, aktivně
se podílí na stavební údržbě, na organizaci slavnostních
bohoslužeb, je členem kostelní rady. Jeho zálibou je práce
s dřevem, od zhotovování modelů, jednoduchých plastik, se postupně zdokonaloval, naučil se vytvářet i složité
obrazy, např. pohled na rodnou obec vtisknutý do reliéfu
ve dřevě a bylo jen otázkou času, kdy přejde i na zhotovení opravdových dřevěných soch. Už jeho první sochou z
lipového dřeva, sv. Petrem, nás všechny překvapil. Proto
jsme mu připomněli, že náš kostel stále čeká na patrona
budovatelů kostela, sv. Josefa. Dlouho váhal, pak se však
do tak náročného díla skutečně pustil. Ještě na sklonku
minulého roku se snažil
své dílo zdokonalit, stále
nebyl vnitřně spokojen.
Kdo je tímto umělcem?
Všichni ho dobře známe, je
to rodák a spoluobčan pan
Antonín Jurča. Člověk velmi skromný, obětavý, zodpovědný, vzorný manžel
a otec, nyní už i dědeček,
vždy ochotný pomoci a
využít k prospěchu bližních svých řemeslných
schopností a životních
zkušeností.
Po mši svaté s žehnáním
svého dosud vrcholného
uměleckého díla pak pro
své blízké a přátele, mezi
nimiž je i mnoho Josefů,
uspořádal v učebně kostela
slavnostní oběd. Toníku, toto Tvé dílo budou obdivovat
i další generace a bude trvalou ozdobou našeho kostela. Můžeš být hrdý, že dílo Tvých rukou je v sousedství
i díla italských mistrů, kteří na konci 19 století vytvořili
nádherný svatostánek z kararského mramoru, i malířů,
jejichž obrazy jsou v kostele umístěny.
Dalším uměleckým dílem, které kostel obohatilo, jsou
vitráže vložené do oken hlavního kostelního prostoru. Po
vitrážích umístěných v presbytáři v r. 2003, se naši věřící
rozhodli v díle pokračovat. I nové vitráže navrhl Ing. Václav Vrba z Ostravy a zhotovila je sklářská huť Petra a Martina Hoplíčkových ze Zábřehu. Ve vitrážích je znázorněno jak „Osmero blahoslavenství“, tak jsou zde i vyjádřeny
atributy některých důležitých činností těch věřících, kteří
do kostela pravidelně přicházejí a sem přinášejí i své starosti, ale i radosti z Božích darů. Jsou připomenuti myslivci, kteří tradičně slaví Svatohubertskou mši, při ní se k
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nim připojují i rybáři, včelaři, chovatelé a zahrádkáři, se
svými patrony sv. Hubertem, sv. Petrem, sv. Ambrožem či
sv. Isidorem.
Shodou okolností jsme navíc museli nechat provést
větší opravu věžních hodin. Obě finančně náročné akce
stály celkem 197 363 Kč. Příspěvky od Obce Nedachlebice
v roce 2010 a letos činily 80 000 Kč, věřící rodiny věnovaly
114 700 Kč, zbytek byl uhrazen z kostelní sbírky. Upřímný dík patří panu starostovi a členům obecního zastupitelstva, poděkování Pán Bůh zaplať všem rodinám, které
zcela uhradily „své“ okno.
Možná si řeknete, proč trvalo dlouhých 8 let, než byly
další vitráže pořízeny? Odpověď je jednoduchá – záleží
to na našich finančních možnostech. Napřed je nutno
uhradit náklady spojené s provozem kostela, teprve pak
můžeme uvažovat o uměleckém i duchovním zvelebení

kostela. Ostatně, už při jeho stavbě jsme tak postupovali, vždy jsme počítali s tím, že naše dílo budeme ještě po
mnoho dalších let dobudovávat a zvelebovat, vždyť si připomeňme, že až po dokončení vlastní stavby kostela jsme
do něho pořídili kostelní lavice, uměleckou mříž a dveře
oddělující vstupní chodbu od vlastního kostelního prostoru, obrazy křížové cesty a sv. Jana Sarkandra atd.
Před rokem nás poctil návštěvou a sloužením mše svaté litoměřický Otec biskup Jan Baxant. Slíbili jsme si, že to
určitě není jeho poslední návštěva u nás, takže pevně věříme, pokud mu to alespoň trochu jeho povinnosti dovolí,
že poutní mši svatou v podvečer 4. července budeme slavit
spolu a že nám při této příležitosti nové vitráže požehná.
A zbývá už jen připomínka a současně pozvání do Bílovic na farní den v neděli 26. června s celodenním programem, na kterém mj. vystoupí náš soubor Nedachlebjan.
Ing. František Dostálek
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PRÁZDNINY KLEPOU NA DVEŘE
Někdy se nám zdá, že čas neběží,
ale letí tak rychle, že s údivem
zjišťujeme, že končí další školní rok.
Ještě jsme si ani neužili tak dlouho
očekávaného jara a už nám začnou
prázdniny.
Hned po Velikonocích nás
čekala velká atrakce. Přijela k nám
POLICIE – ale my jsme se ani trochu nebáli !!! Už druhým rokem se
nám podařilo domluvit se s panem
Křenkem na zorganizování ukázky
výcviku policejních psů a besedy s
policisty. Je to součást preventivní
výchovy – pro děti nejen zábavné,
ale hlavně poučné!
Policisté dětem předvedli, jak
vypadá zásahová akce, co dokáže
dobře vycvičený policejní pes a jak
umí poslouchat. Děti se dozvěděly ,
co mají dělat v případě nebezpečí,
ale také co by dělat neměly a proč.
Touto cestou velmi děkujeme
panu Křenkovi i jeho kolegům za
velký zážitek.
Další silný zážitek jsme si s dětmi odnesli z exkurze do hasičské
zbrojnice v Uherském Hradišti.
Děti se seznámily s prostorami a zařízením, které
dosud mohly vidět pouze
v televizních seriálech o
záchranářích. Pan Čumíček,
který nám exkurzi zajistil a
patří mu velké poděkování, nám dělal spolu se svým
kolegou průvodce. Názorně
dětem předvedl, jak se při
požárním poplachu sjíždí
po tyči, jak se umí rychle
obléct do hasičské uniformy, jak se používá přístroj
na dýchání v zakouřeném
pro zdraví nebezpečném
prostředí. Děti si prohlédly
hasičské auto a vyzkoušely si
jak se ,, řídí “. Poznali jsme,
jak je práce hasičů náročná
a důležitá, že musí být nejen
rychlí a pohotoví, ale také
fyzicky zdatní,aby ji mohli
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vykonávat.
Obě akce byly pro děti o to zajímavější, že viděly , jaké zaměstnání
vykonávají tatínci jejich kamarádů.
Mezi cestováním za zábavou a
poučením jsme se s dětmi připravovali na veřejné vystoupení na oslavu
Svátku matek. Tentokrát jsme na přípravu neměli mnoho času, ale děti

nacvičovaly s chutí a s elánem jim
vlastním. I když se vystoupení uskutečnilo v náhradních prostorách
kvůli rozmaru počasí, nedopadlo to
tak nejhůře a maminky naši snahu
ocenily upřímným potleskem.
Měsíc červen jsme pro změnu
zahájili oslavou Dne dětí. Pro naše
děti jsme na školní zahradě přichystali sportovní odpoledne a za svoji
vytrvalost a sportovní výkony byly
náležitě odměněny medailemi.
Dalším dárkem pro ně byl školní výlet společně s rodiči do ZOO
Lešná. Její nádherné prostředí nás
nezklamalo. Myslím, že každý z nás
tu objevil zase něco nového a přitažlivého a dokonce i počasí nám
vyšlo jako na objednávku.
Teď nám nezbývá než si přát,
aby i poslední dny , které zbývají
do konce školního roku, jsme spolu
prožili v pohodě a veselé náladě.
Přejeme i vám, abyste prázdniny a dovolenou prožili podle svých
představ a nabrali jste síly do dalších měsíců.
Děti a kolektiv MŠ
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Nedachlebjan
Vážení občané,
Dovolte mi, abych vás seznámila s
činností OS Nedachlebjan v uplynulém čtvrtletí.
V měsíci dubnu jsme uspořádali
2. pálení čarodějnic. Akce byla připravena hlavně pro děti, ale také pro
jejich doprovod. Letošní průvod čarodějnic a čarodějů byl sice menší než
vloni, ale děti – a nejen ty v maskách
– si zahrály, zatancovaly a snad jsme

je na jedno odpoledne trochu bavili.
Další akcí bude zábava s dechovou hudbou Stříbrňanka. Tento večer
chceme pojat jako „Setkání stárků
nedachlebských hodů“. Zábava bude
na hřišti v sobotu 16. 7. 2011.
Budeme rádi, když se přijdete
pobavit s námi.
I když je teprve červen a měsíce prázdnin a dovolených jsou před
námi, je čas myslet na jeden z velkých svátků krojů a
folkloru na našem
okrese – na Slavnosti
vína 2011.
Určitě se budeme
chtít opět jako obec
prezentovat v krásném krojovém průvodu v Uh. Hradišti.
Letošní slavnosti
proběhnou v termínu 8. a 9. září a jejich
Soutěže, zasloužená odměna - špekáčky
tématem je „Do Hra-

dišťa na jarmark“. Proto – kdo půjdete
s námi – chystejte pomalu kroje!
za O.S. Nedachlebjan
Blanka Sládková

POCHOD KOLEM NEDACHLEBIC
V sobotu 11.6.2011 jsme měli
opět další část pochodu kolem hranic
Nedachlebic. Sešlo se nás 20 a k tomu 3
pejsci. Docela nás mrzelo, že se k nám
nepřidalo více obyvatel Nedachlebic,
ale i přesto jsme si to velmi užili. V
10.00 hod. jsme odcházeli od obecního
úřadu směrem k rybníkům, kde jsme
ukončili naši první část pochodu, který
se konal 30.4.2011. Abych nezapomněla
po celou dobu nám dělal skvělého průvodce pan Dostálek. Dozvěděli jsme
se hodně zajímavých informací, např.
všichni již víme, kde se nachází nejnižší a nejvyšší místo Nedachlebic. Náš
pochod nám zpestřovala hra “ Najdi
si své klíště“. Po cestě jsme si pochutnali na lesních jahodách. Cíl byl opět
u včelína pana Dostálka. Tady nás již
čekal rozdělaný ohýnek a my si mohli
opéct špekáčky. Navštívil nás tam i pan
Bartas, od kterého jsme získali hodně

Číslo 2/2011

informací o včelařství a nechyběla ani
ochutnávka medu. Děti toho měli málo
a tak proběhla ještě hra na schovávanou
a poté jsme se vydali domů. Touto cestou velmi děkuji manželům Dostálkovým, že nám vše krásně připravili a my

mohli s nimi strávit hezkou slunečnou
sobotu. Ještě nás čeká jedna část pochodu a ta proběhne v měsíci září. Tímto
Vás všechny srdečně zvu.
Martina Hrušáková
turistický oddíl mládeže „Divočáci“
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ZAHRÁDKÁŘI INFORMUJÍ:
Vážení občané.
Jak každý rok, tak i letos máme v plánu uspořádat minimálně dvě akce pro širokou veřejnost. Tou první bude tradiční BESEDA U BURČÁKU, netradičně na hasičské zbrojnici koncem měsíce září, druhou akcí VÝSTAVA OVOCE,
ZELENINY A RUČNÍCH PRACÍ koncem měsíce října.
Takže nezbývá popřát Vám všem hezké léto, bohatou úrodu a také hodně zdraví a pohodu u koštování výpěstků ve
všech podobách…
Na shledání s Vámi se těší zahrádkáři.

65 let od založení oddílu
Sezóna Jaro 2011
Toto číslo obecních novin vychází
těsně před koncem jarní části fotbalové sezóny 2010/11. Tabulky a celkové hodnocení najdete na webových
stránkách TJ Nedachlebic nebo na
naší nástěnce.
„A“ tým se v letošní sezóně stal
vícemistrem krajské soutěže 1.A třídy skupiny B. Umístění na druhém
místě je nejlepší, kterého kdy ve své
65-leté historii tělovýchovné jednoty
tým z Nedachlebic dosáhl. Gratulujeme všem hráčům, trenérovi Petrovi
Jurníkovi, vedoucímu mužstva Radku Urbanovi, výboru TJ a všem příznivcům, kteří nesou svůj díl na tomto
nedachlebském úspěchu.
Dorostenci se po slabším začátku
sezóny rozjeli k fascinující šňůře sedmi zápasů bez prohry a postupně se
vypracovali na dosah třetího místa.

Dorost
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Žáci
Ve vyrovnané tabulce krajské soutěže
skupiny B skončí zcela jistě v klidných středních vodách tabulky. Díky
svým fotbalovým schopnostem byli
ti nejlepší na konci sezóny platnými
hráči i v utkáních „A“ týmu. Zde se
rozhodně neztratili a jsou příslibem

pro další roky. Na jejich přípravě se i
letos podíleli Radek Fojtík a ing. Jaroslav Šuranský.
A žáci ? Po velké generační obměně v posledních letech se do sestavy
začínají zapracovávat naši nejmenší,
kteří si díky přístupu trenérů vštěpují základy hry. A tak i přes někdy
nepříznivé výsledky patří jejich trenérům Radkovi Balajkovi a Stanislavovi Šubardovi ml. dík za odváděnou
práci. Velmi potěšitelné je, že na tréninky těchto žáčků začali docházet a
vypomáhat i další rodiče a věříme,že
je tak o rozvoj mládežnické kopané v
Nedachlebicích postaráno i pro další
roky.
Chtěli bychom touto formou
poděkovat za podporu především
všem sponzorům, obecnímu zastupitelstvu. Bez jejich finanční a jiné
materiální pomoci by naše mužstva
nemohla s takovým úspěchem
reprezentovat obec.Náš dík patří
dále fanouškům a ostatním příznivcům, pro které se fotbal především
hraje.

Číslo 2/2011

Obecní noviny Nedachlebice

Dětský den
Jako každoročně, i letos se na
začátku června konal v areálu TJ
Nedachlebice Den dětí. Tentokrát
pro 286 dětí (největší účast, která kdy byla) byly připraveny tyto
atrakce:
Vystoupení tanečních kroužků
ze škol z Březolup a Bílovic pod
vedením paní učitelky Bernatíkové, kynologického klubu z Biskupic,
skupiny historického šermu a tance,
ukázky závodních rally aut Sparrow
Racing Teamu, vojenské techniky
pana Nádeníčka, opravdu velkého
traktoru John Deere ze ZD Částkov, zásahu Policie ČR , sportování
se psy Agility Zlechov , modelů aut
,malování dětem na obličej panem
Bilavčíkem a v neposlední řadě soutěže a hry pro děti.
V průběhu dne se prodávala
bohatá tombola a vyhodnocovala soutěž skvělých masek našich
nejmenších.
Chtěli bychom i zde poděkovat
všem sponzorům za spolupráci. A
doufáme, že v příštím roce se se
všemi sejdeme na dětském dni opět
a s početnější účastí místních.

Vystoupení Šermířské skupiny.
Agilty Zlechov

Akce TJ Nedachlebice pro rok 2011
I pro tento rok si pro Vás výbor TJ Nedachlebice připravil akce,
které se uskuteční ve sportovním areálu.
Zapište si, prosím, do svých kalendářů ...
Memoriál Karla Laszczewského
Pouliční turnaj
sobota 25.června 2011 – 14.00hod.
(Podbůdí, Holýška, Horní konec, Esmeraldy
a Babetky opět po dvou letech v akci)
taneční vystoupení ZUMBA (možná bude i waka waka)
večer zábava
Sportovní víkend k 65. výročí TJ Nedachlebice
– pořádá agentura Atlantic, Pavel Tichopádek
sobota 9.července
14.00 TJ Nedachlebice-dorost – 1.FC Slovácko ženy
16.00 TJ Nedachlebice-stará garda – TJ Slavoj Houslice
(tým včetně zázemí ze seriálu TV Nova „Okresní přebor“)
(Jirka Luňák, Jarda Kužel, Áda Větvička)
večer zábava skupiny Sory a Scarlet rose
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neděle 10. července
pořádá Josef Jandouš, Intercup Zlín ve spolupráci
s TJ Nedachlebice
Mistrovství České republiky v RC Rally 1:10
čtvrtý závod seriálu MČR s těmi nejlepšími jezdci RC modelů
aut z České republiky
VIII.ročník JUMP Rally
sobota 30.7. - 14.00 až 21.00hod.
Pravidelný akce přelomu léta
- rally rádiem řízených modelů Zlínského šampionátu
start poslední RZ ve večerních hodinách, reálné osvětlení aut,
přenos z kokpitu atp.
za TJ Nedachlebice
Josef Jandouš
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Mistrovství České republiky v Nedachlebicích
Již sedm let se na přelomu měsíců července a srpna
koná v areálu TJ Nedachlebice JUMP Rally – rally rádiem
řízených modelů aut. Po loňské úspěšné kandidatuře se
zde v letošním létě uskuteční pátý závod seriálu MČR v
RC Rally. Tedy nebude to jen regionální zlínský šampionát, ale přijedou sem ti nejlepší z celé České republiky,
aby předvedli své kvality. Pro jejich nedělní závodění je
však potřeba ještě více zkvalitnit tratě, jejich značení a
náročnost. Díky dovolení od starosty obce budeme pro
závod využívat i část obecní silnice kolem hřiště. Nedojde
ovšem k přerušení provozu, jen k drobnému omezení po
dobu závodu. Prosím tedy všechny sousedy o shovívavost,
mistrovství České republiky se v Nedachlebicích přeci tak
často nekoná. Pro Vaši informaci přikládám plánek, kudy
povedou rychlostní zkoušky a kde budou stát pořadatelé pro zajištění bezproblémového chodu závodu. Tímto

bych Vám chtěl všem již dopředu poděkovat a popřát Vám
dobrou zábavu při sledování těch nejlepších.
Josef Jandouš

Webové stránky obce Nedachlebice

Pohádkový les

Vy, kteří máte doma počítač, jste si již určitě všimli,
že od 1.5. jsme zprovoznili nové webové stránky obce
na adrese www.nedachlebice.cz. V průběhu měsíce května a června dochází ještě k doplňování zákonem daných
informací a následně už bude jen na nás všech, co na
„vývěsním štítu“ obce bude k vidění a přečtení. Pokud
máte nějaké informace, nebo chuť pomoci s jejich zvěřejňováním, dejte nám o sobě vědět.

ZÁBAVA SE USKUTEÿNÍ V SOBOTU

Vážení rodičové, ale i ti mladší, kteří si ještě dovedou
hrát. Po loňském prvním ročníku pohádkového lesa (i
když byl vlastně na louce), chystáme letos pochod poněkud větší. Pokud by jste měli zájem se v sobotu 27.srpna
převléci do masek a zahrát si na děti a pro děti, přidejte se
a informujte se na emailové adrese jandous@gmail.com.
Josef Jandouš

18.06.2011 VE 20:00 hod.

V KULTURNÍM AREÁLU OBCE NA

HġIŠTI.
K POSLECHU A TANCI HRAJE HUDEBNÍ SKUPINA „TRINOM“.
OBÿERSTVENÍ A SPECIALITY ÿEKAJÍ NA VÁS.

SRDEÿNđ ZVOU RYBÁġI Z NEDACHLEBIC
TđŠÍME SE NA VAŠI ÚÿAST

BOHATÁ TOMBOLA!!!
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PETRĩV ZDAR!
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TJ Nedachlebice Vás zve na

XII. ročník
POULIČNÍHO TURNAJE
Memoriál Karla Laszczewského
za účasti týmů Horního Konca,
Podbůdí a Holýšek a
také Esmerald a Babetek

sobota 25.června 2011
od 13.00 hod.
Zvou pořadatelé

2. Mistrovství České republiky
v RC Rally
modelů aut 1:10

Nedachlebice
neděle 10.7.2011
areál TJ

obec Nedachlebice
Číslo 2/2011
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Okenní vitráž rybářů v kostele
Gratulace Robertu Křenkovi
ke Nedachlebice
100mu gólu za TJ Nedachlebice
v Krajských soutěžích

Návštěva školky u hasičů a policie

Dětský den 2011

Foto: Josef Jandouš, ing. František Dostálek, Irena Verflová, Martina Hrušáková
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