Obecní noviny Nedachlebice

Ročník
XX.

Číslo 3/2018

Číslo 3

Oslavenkyně Vlasta Grycová
na 2.Nedachlebském džbánku 2018

září 2018

strana 1

Obecní noviny Nedachlebice

Vážení spoluobčané
Vážení spoluobčané,
čtyřleté období se naplnilo a ve
dnech 5. a 6. října 2018 se na celém
území ČR uskuteční volby do zastupitelstev obcí. Jelikož se jedná o můj
poslední novinový příspěvek, rád bych
ho pojal jako rozloučení s funkcí starosty a s Vámi občany. Jistě pro Vás
není žádným tajemstvím, že jsem se
rozhodl již nekandidovat do nového
zastupitelstva. K tomuto kroku jsem
dospěl dávno. V podstatě již při nástupu do funkce starosty, do které jsem
vstupoval bez předchozí ambice tuto
funkci vykonávat. Mé zvolení tak bylo
jakýmsi kompromisem kandidujících
stran, ovlivněným tehdejší špatnou atmosférou, která tu po odvolání bývalého starosty panovala. Jelikož se tehdy
na mé osobě shodla většina zvolených
zastupitelů a nebyl mně osud obce lhostejný, cítil jsem povinnost tuto výzvu
přijmout. Zároveň jsem však od počátku tvrdil, že toto řešení je pouze dočasné a mým jediným cílem je především
uklidnit napjaté vztahy a situaci v obci
stabilizovat. I přes počáteční pochybnosti a srovnávání s bývalým starostou, kdy jsem svoji pozici musel před
občany tvrdě obhajovat, jsem neuhnul
od svých představ a s podporou většiny

zastupitelů jsem se trpělivě snažil prosazovat kroky, které vedly ke stabilizaci
obce. Například refinancováním obecních financí, či zajištěním některých
dotačních prostředků. Díky těmto krokům se nám navíc jako neplánovanou
nadstavbu podařilo realizovat mnohem více investičních akcí než jsme si
vůbec dokázali představit. Byly to akce,
o kterých se léta v obci mluvilo a po
kterých občané dlouho volali. Ať už
se jedná o realizaci Kulturního domu,
multifunkčního hřiště, sběrného dvora, rekonstrukci části chodníků, či řady
drobnějších akcí, které nejsou na první
pohled tolik vidět, všechny projekty se
realizovaly s podporou většiny občanů
a vycházely z jejich požadavků. Jejich
dotažení přitom vyžadovalo velké úsilí
a odhodlání. A především, samo se nikdy nic neudělá. Velké úsilí však také
vyčerpává a bere energii. A když Vám
energie dojde, nastává čas na změnu.
I já jsem si to takto vyhodnotil. Cítím,
že jsem ze sebe vydal, co jsem mohl,
a tak musí přijít nová krev, která bude
věci vnímat a vidět zase jinak. Odcházím s pocitem poctivě odvedené práce,
kterou jsem se snažil vždy vykonávat
svědomitě, bez vlastního prospěchu.
Chtěl jsem ukázat lidem, že jsme tu pro

ně a jejich problémy. Jsem rád, že většina občanů i zastupitelů moji práci respektovala. Vážím si toho, že jsme spolu
v zastupitelstvu po celou dobu dokázali
komunikovat bez větších obtíží, což
v dnešní době není vůbec samozřejmostí. A to přesto, že jsme byli složení z
různých stran,a sdružení.
Můj odchod z funkce neznamená,
že za sebou v obci zavírám dveře. Jako
občan, kterému není lhostejné, co se
v obci děje, se budu o dění v obci nadále zajímat, a pokud o mé služby bude
zájem, jsem ochotný vždy podat pomocnou ruku.
Děkuji Vám všem, kteří jste umožnili mé čtyřleté fungování bez větších
problémů, a věřím, že to bylo oboustranně prospěšné.
Robert Křenek, starosta obce

Občané, kteří se v měsících červenci, srpnu a září dožívají významného životního jubilea:
50 let
Řešétka Libor

č.p. 37

55 let
Krůčková Zdeňka
Marášek Vlastimil

č.p. 188
č.p. 72

60 let
Janků Věra
Bartas Jan
65 let
Kaňovský František
Konečná Miroslava
Bořuta Jan
Gajdošíková Marie
Strýčková Jarmila
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č.p. 152
č.p. 160

č.p. 187
č.p. 5
č.p. 86
č.p. 45
č.p. 262

70 let
Šubardová Bohumila
Víceníková Anna
Zerzáňová Milada

č.p. 268
č.p. 86
č.p. 86

75 let
Hubáček Vojtěch
Jurča Josef
Bilavčík Josef

č.p. 112
č.p. 273
č.p. 270

85 let
Bartoš Alois
Švancarová Františka

č.p. 92
č.p. 244

90 let
Petřík František

č.p. 27
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Společenská kronika
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Narození:
16.7.2018
Knotová Veronika

rodiče: Poláková Michaela, Knot Vratislav

Sňatek:
7.7.2018

Nedachlebice č.p. 267

Koňaříková Kristýna
Stojaspal Lukáš

Úmrtí:
† 26. 6. 2018 Jankůj František

Nedachlebice č.p. 203

Nedachlebice č.p. 160

Statistické údaje z Veřejných zasedání Obce Nedachlebice
v tomto volebním období
Ve volebním období 2014-2018 jsme se sešli celkem 24x
(do rozpisu není ještě počítáno poslední zastupitelstvo po
uzávěrce novin).
2014 – 3 zastupitelstva
2015 – 7x
2016 – 6x
2017 – 5x
2018 – 3x (+1 po uzávěrce novin)
- před každým veřejným zasedání ještě proběhla nepovinná schůzka zastupitelů se starostou.
- zastupitelstvo bylo vždy usnášeníschopné.
- nikdo ze zastupitelů nepřišel bez omluvy.
- za celé období bylo pouhých 30 omluvenek (12,5 %)
- jednotlivá docházka (pořadí dle docházky a abecedy)

Josef Jandouš (NNTJ)
Robert Křenek (NEON) - starosta
Lenka Závodná (NNTJ) – místostarostka
2x omluveni
Gabriela Běhůnková (KDU-ČSL) – (kooptována do zastupitelstva až po 22.1.2015)
Tomáš Janků (NEON)
3x omluven
Jan Jurča (NNTJ)
10x omluvena
Jitka Šubardová (KSČM)
13x omluven
Vratislav Němeček (KSČM)

Bez omluvenek – 100% docházka
Radek Balajka (Sportovci)
Stanislav Dostálek (KDU-ČSL) – místostarosta – (na zastupitelstvu 22.1.2015 odstoupil)

Omluvenky vždy z pochopitelných zdravotních nebo
pracovních důvodů.
Vypracováno ze zápisů zastupitelstva
Obce Nedachlebice 2014-2018

Vyjádření
Milí spoluobčané,
V minulých dnech někteří z Vás dostali obálku od
pana exstarosty, pana Němečka. Tuto obálku jsem obdržela i já a nechci k ní mlčet. Nechci mlčet z důvodu,
že přiložené dokumenty obsahují nepravdivé informace
a v některých je uvedeno mé jméno. Rozhodla jsem se
tedy na tyto nepravdivé informace reagovat v tomto otevřeném dopise, tak aby se nenaplnilo rčení „Stokrát opakovaná lež se stává pravdou“
1. Nebyla jsem členkou minulého zastupitelstva, které pana Němečka odvolalo. Nicméně s jeho odvoláním
jsem souhlasila.
2. Nenapsala jsem žádný lživý článek do novin v roce
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2014. Jen jsem ho spolu s dalšími členy hnutí „Není nám
to jedno“ podepsala. Lživé informace v něm nejsou.
3. Nebyla žádná lež a pomluva, když jsem na schůzce
6.10.2014 konstatovala, že obec Nedachlebice je zadlužená. To je fakt, lehce doložitelný účetnictvím obce a výroční zprávou.
Před rokem jsem byla předvolána na Policii ČR, abych
vysvětlila onu údajnou lež o zadlužení obce Nedachlebice.
Policie ČR neshledala žádné důvody k mému stíhání.
Budu ráda když mne pan Němeček nebude ve svých
článcích zmiňovat, jeho odvolání se mě žádným způsobem netýkalo a netýká.
Lenka Závodná, občanka a zastupitelka obce Nedachlebice
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Pravda vyšla najevo
Před pěti lety jsme byli součástí zastupitelstva, které odvolalo p. Němečka z funkce starosty na základě těchto tří
bodů :
1. - porušení ustanovení § 92 odstavec 1 zákona o obcích
(nesvolání obecního zastupitelstva v termínu dle oprávněné žádosti nadpolovičního počtu zastupitelů obce)
2. - porušení paragrafu 85, písmeno h) a j) zákona o obcích
(podepsání smluv na půjčky bez vědomí zastupitelstva)
3. - dlouhodobé porušování ustanovení §15 a § 22 zákona
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění.
(nákupy mimo rozpočet bez vědomí zastupitelstva)
Při konci současného zastupitelstva a po obdržení nesmyslných pomlouvačných dopisů do schránek, bychom
si dovolili říci, že to co jsme před pěti lety tvrdili, se na
100 procent potvrdilo. Měli jsme ve všech třech důvodech
odvolání pravdu.
ad 1 - P. Němeček v září a na začátku října 2013 ne-

svolal zastupitelstvo i přesto, že ho o to dopisem požádalo
šest zastupitelů.
ad 2 - Nejdůležitějším bodem je ale bod č.2, na jehož
základě podala Komerční banka Uherské Hradiště trestní
oznámení za úvěrový podvod. Tento byl vyšetřován Policií ČR a za tento byli pravomocně odsouzení dva lidé
z tehdejšího zastupitelstva.
Dalším obviňováním, nesmyslným svalováním viny
na jiné, se rozhodnutí soudu a hlavně ani dokázaná vina
opravdu zvrátit nedá.
ad 3 - Audity prováděné Krajským úřadem, které jsou
povinné a jsou k nahlédnutí na Krajském úřadu Zlín
(nebo na webových stránkách kraje i obce) jasně dokázali
překročení některých položek o více jak 900 %.
Dopis plný smyšlených lží a pomluv, který sám o sobě
porušuje několik zákonů (Občanský zákoník - pomluva,
Trestní zákoník - křivé obvinění, Nařízení EU o ochraně
osobních údajů - tzv. GDPR...) je jen křivým předvolební
tahem a více se k němu nebudeme vracet.
Josef Jandouš, Bronislav Sládek

Reakce na obálku ve schránce
Našel jsem před časem ve schránce, jako mnozí další obyvatelé Nedachlebic, obálku od pana Vratislava
Němečka. Věc je tedy již zcela veřejná. Přečetl jsem všechny listy, jež se
v obálce nacházely. A rozhodl jsem se
zareagovat tímto způsobem. I proto,
že možná je nás v Nedachlebicích víc,
kteří si nevíme rady a přemýšlíme, jak
se k celé věci postavit...
Proti panu Němečkovi vůbec nic
nemám, jsem přesvědčen, že pro
občany Nedachlebic udělal za dobu
svého starostování mnoho dobrého.
U situací a případů, které ve svém
dopise zmiňuje, jsem osobně nebyl.
Pro mě je důležité, aby – pokud jsou
nějaké nejasnosti a podezření – aby
tyto byly řešeny úřady, které je řešit
mají. Já nic z toho rozsoudit nemohu.
Mohu jen čekat na výsledek. A ten
potom také respektovat. Co ale zatím
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mohu, je: sledovat, jak se kdo chová,
co činí, ptát se sám pro sebe – vzbuzuje ve mně toto jednání důvěru či
ne? Někdy člověku zbývá opravdu jen
toto hledisko. Někdy opravdu nelze
mít pevné důkazy pro to či pro ono.
A až čas potom později ukáže. Mnohdy tak nějak pouze „cítíme“, že někde
je pravdy více, někde méně... Není to
kdovíjaký racionální důvod pro to
postavit se na nějakou stranu sporu,
vím. Přesto jsem se před minulými
obecními volbami k jedné ze stran
přidal. Vůbec ne proto, abych někoho
odsuzoval. Spíše jsem jednal na základě výše zmíněných signálů. Čas mnohé ukázal. Nechci se vracet ke starým
sporům. Jestli v někom ještě stále žijí,
ať úřady jednají a rozhodnou. Myslím
však, že uplynulé volební období bylo
pro Nedachlebice více než prospěšné.
A o to mi šlo a jde. Ne o osobní spory.

Byť chápu, že pošpiněná čest a pověst
jsou pro člověka věci citlivé. Ale kdo
je na vině – to rozsuzovat nechci.
Mám-li se vyjádřit ke všem materiálům v oné obálce... Jedna věc
na mě ze všeho vykukuje nejvíce.
A to jsou dvě různá Usnesení zastupitelstva. Které je pravdivé? Opět –
jak to mohu rozhodnout já? Ale jako
naprostý laik vidím jedno – papír se
dvěma podpisy bez datumu a papír
se čtyřmi podpisy s datumem. Samozřejmě, že důvěryhodnější je pro mě
onen se čtyřmi podpisy s datumem.
Ale opět – rozhodnutí je na někom
jiném. Když už ale obálka přistála
i v mé schránce a autor chce ovlivnit
mé přemýšlení, pak tyto dva papíry
jsou ze všeho jediným racionálním
faktem, který mohu svým laickým
pohledem zhodnotit...
Pavel Hromádka
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Slavnosti vína 2018
Ráda bych jménem svým a také jménem Obce Nedachlebice poděkovala těm, kteří se jakýmkoliv způsobem
zasloužili o skvělou prezentaci naší vesnice na letošních
Slavnostech vína v Uherském Hradišti. Všem krojovaným
a jejich rodinám za pomoc, všem těm, kteří postavili náš
stánek ve Smetanových sadech, těm kteří uvařili a prodávali guláš, všem zpěvačkám sboru Nedachlebjanky a cimbálové muzice Bálešáci.
Lenka Závodná
O hodnocení jsem také poprosila holky, které s námi
v průvodu šly :
Tyto slavnosti byly trochu jiné, protože jsem šla poprvé v průvodu. Chvilku jsem nesla jméno naší obce, poté
jsem nesla i vlajku. Lidé okolo si nás i fotili. Měli jsme tu
nejlepší roztleskávačku - pana Kníchala. A u stánku to
bylo taky fajn.
Pavlína Hrňáková
Myslím, že letošní Slavnosti vína se velmi vydařily, jak
počasím tak i hezkou atmosférou. Já osobně mám Slavnosti vína moc ráda, vždycky se zasmějem a užijeme si
super víkend. Guláš mi letos velice chutnal, byl vynikající.
Jsem ráda, že u nás bydlí někdo, kdo umí tak výborný guláš. A tím chci poděkovat tetě Fanynce Kaňovské. Děkujeme! Jak už jsem zmínila, počasí se vydařilo, takže v kroji
nebylo ani teplo ani zima - bylo akorát. V průvodu mě to

letos bavilo, nešlo nás ani málo ani moc - bylo nás kolem
30. Na konec bych už jen řekla, že jsem si to užila a těším
se na příští rok :)
Alžběta Závodná
Letošní Slavnosti vína se povedly. Hned ráno se objevovalo na nebi pár tmavších mraků, ale jak rychle přišly, tak
odešly. Průvod byl velký, ale asi kvůli tomu se i často zastavoval, takže než jsme se dostali na náměstí uběhlo několik
úmorných hodin na sluníčku. Nakonec to taková hrůza
nebyla, alespoň jsme si mohli společně zazpívat.
Asi jediná věc, kterou bych vytkla je, že na to kolik
dětí a mladých lidí v Nedachlebicích je, bylo v průvodu
jen hrstka z nich.
Marie Jandoušová

V průvodu

Nedachlebjanky s CM Bálešáci
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V mateřské škole
začal nový školní rok 2018/2019
Letošní velmi slunečné a teplé prázdniny rychle utekly
a v pondělí 3. září se naše mateřská škola opět otevřela
dětem. Pro někoho to byl běžný den, pro někoho veliká
událost. Někteří kluci a holčičky si vykračovali s veselou
a už se těšili na své kamarády. Některé děti přišly s trochou nejistoty a první dny ve školce se samozřejmě neobešly bez slziček u těch nejmenších. Věříme po zkušenostech, že se vše brzy srovná a našim malým školkáčkům se
dokonce nebude chtít ze školky domů!
Ráno v 8 hodin to ve třídě už hlasitě švitořilo a tak
jako každoročně naši nováčci poznenáhlu objevovali
nové prostředí, hledali si svoji poznávací značku na skříňce, seznamovali se s hračkami, poznávali režim dne a byli
účastni prvních sociálních kontaktů s novými kamarády,
učitelkami a personálem mateřské školy.
Co nás v novém školním roce čeká….? A že toho zase
bude! Spousta her, společných setkávání, zábavy, pohybových, kulturních a společenských akcí, ale také praktických
tvořivých činností, které povedou ke zdokonalení schopností a dovedností našich dětí ve všech oblastech vývoje. Dětem se otevře svět plný nových kamarádů, nových
hravých možností, zkušeností a situací. Postupně poznají
společné rituály, zvyklosti a osvojí si hodnoty, postoje a
pravidla společného soužití. Průběžně se zaměříme v našem výchovně vzdělávacím působení na poznávání vztahů
a souvislostí, které spojíme s poznáváním světa podle Školního vzdělávacího program ,,Poznáváme svět kolem nás“,
jehož cíle a obsah jsme rozpracovaly v tematických blocích
na celý školní rok.
Pokud to děti všechno zvládnou, budou o něco starší,
zdatnější, citově a sociálně vyzrálejší, sebevědomější a samostatnější.
Kapacita mateřské školy je naplněna, ve třídě se vzdělávají děti od 2,5 do 7 let, z toho je letos docela početná
skupina 9 dětí předškolních, plnící povinné předškolní
vzdělávání.

Našim stěžejním přáním je, aby se všem dětem v MŠ
líbilo a měly na školková léta radostné vzpomínky. Proto se snažíme nabízet a vytvářet podmínky pro výchovu
a vzdělávání takovým způsobem, aby pobyt dětí mimo rodinu byl pro ně časem příjemným a zároveň přínosným.
Prostředí školky včetně dostatečně prostorné školní zahrady je bezpečné, pro hru a pohyb dětí motivující, účelně
a dostatečně zařízené s vizí další postupné modernizace
zařízení. Za podporu v realizaci našich představ a cílů
vděčíme a děkujeme zejména našemu zřizovateli. Věřím,
že i v letošním školním roce navážeme na tradici vstřícné vzájemné spolupráce s ním a samozřejmě s rodiči dětí,
kteří jsou pro nás nejdůležitějšími partnery ve výchově
a vzdělávání. Jejich důvěry si velmi vážíme a snažíme se ji
splácet svým odpovědným, citlivým a tvořivým přístupem
k dětem.
Těšíme se na společné zážitky a spokojené tvářičky našich dětí a přeji všem dětem, rodičům a celému kolektivu
naší mateřské školy pohodový rok!
Andrea Krhovská,
ředitelka MŠ

Žehnání aktovek prvňáčkům

Fara
Telefonní budka
Turista v jednom velkoměstě si chtěl
zatelefonovat. Vešel do telefonní budky
a usilovně hledal v telefonním seznamu číslo, které potřeboval. Stmívalo se
však, a on na ten telefonní seznam špatně viděl. Všiml si, že nad ním je umístěné světlo, ale nikde žádný vypínač.
Jak se tak vrtěl v budce se seznamem
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v ruce, kolemjdoucí mu řekl: „Pane,
když chcete, aby se světlo rozsvítilo,
musíte za sebou zavřít dveře.“ Turista
tak trochu zahanbený, ale zároveň potěšený radou, zavřel dveře a telefonní
budka se rozsvítila. Rychle našel potřebné číslo a mohl telefonovat.
Asi už nikde v Nedachlebicích
nestojí telefonní budka, možná už

mladší generace ani neví, co to je,
ale tento příběh může ilustrovat potřebu udělat si klid pro naši osobní modlitbu. Podobně, i my když se
chceme modlit, musíme totiž zavřít
dveře svého srdce před hlukem tohoto světa. Jen tak dokážeme otevřít
své srdce nebeskému Otci. Všechno
to „tmavé“ v našem nitru, způsobené
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zklamáním a zkouškami bude nasvícené. Vstoupíme tak do rozhovoru
s naším Pánem. On nás ujišťuje, že je
s námi. Náš Spasitel často odcházel na
opuštěná místa, aby byl sám s nebeským Otcem. A tak nezapomínejme
zavřít dveře před ruchem kolem nás,
když se modlíme. Ať najdeme to, co
v modlitbě hledáme.
Na závěr bych se ještě rád krátce představil, i když mnozí z Vás už
mě znáte. Tak tedy pocházím z Dobromilic, které leží kousek od Prostějova. Kromě hodných rodičů mám
ještě čtyři bratry a jednu sestru, takže u nás doma bylo celkem živo. Po
studiích na střední škole dopravní
v Ostravě jsem šel pracovat do středních Čech. Pracoval jsem jako výhybkář a operátor dopravy ve stanicích
v Kutné Hoře, v Plaňanech u Kolína
a nakonec přímo v Kolíně. Těžko říct,
co vedlo k mému rozhodnutí jít cestou ke kněžství, která dozrávala během studií na střední škole. Hodně
mě ovlivnil příklad některých kněží.
V září roku 2011 jsem nastoupil do
kněžského semináře v Olomouci, ve
kterém jsem byl celkem 6 let. Loni
v červnu jsem přijal jáhenské svěcení

a byl jsem poslán k Vám do farností
Bílovice a Březolupy prožít jáhenský
rok. Letos v sobotu 30. června jsem
byl v olomoucké katedrále svatého
Václava vysvěcený na kněze. Otec arcibiskup mě zde ustanovil kaplanem,
takže jsem zde zůstal. Mnozí se mě
ptají, zda jsem rád, že zde zůstávám.
Odpovídám jim, že jsem rád, a to ne
z důvodu toho, že nemusím balit kufry a jít někam jinam, ale proto, že zde
jsem rád.

Je tu začátek září a to znamená pro
spoustu z Vás asi jediné – začíná nový
školní rok. Proto bych chtěl všem dětem a studentům popřát hodně štěstí a úspěchů v tomto školním roce,
rodičům hodně trpělivosti a radosti
z dětí, učitelům pilné a vnímavé žáky.
Všem pak přeju, aby ve svém životě
měli vždy místo pro Boha a dokázali
z Něho čerpat sílu pro své každodenní starosti a těžkosti.
P. Jan Svozilek

Primiční mše sv. v Dobromillicích

Křesťanské okénko
Léto je pro křesťany obdobím,
kdy se mohou osobně účastnit poutí
(i pěšky) i jiných významných církevních svátků. Bývá příhodné počasí,
jen letos bylo příliš horko a sucho.
Ani jsme si nestihli oddechnout
a odpočinout od letošní pro nás největší události – oslavy 20. výročí od
posvěcení kostela sv. Cyrila a Metoděje a hned přišly další farní svátky.
Slavnost Těla a Krve Páně – Boží Tělo,
bylo podobné jako v minulých letech,
jen na našem nedachlebském oltáříku byl nový obraz – sv. evangelisty
Lukáše od našeho rodáka Josefa Horáka. Máme ho k vidění stále v učebně kostela.
Farní den je celodenní akcí, po dopolední duchovní části se mší svatou
následuje pohoštění a kulturní pro-
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gram až do večera. Nedachlebští myslivci tradičně dodali zvěřinový guláš,
byl zase vynikající a na opozdilce se
už docela brzy nedostalo! Pro naše
farníky to byla i trochu nostalgická
událost – rozloučili jsme se s naším
kaplanem P. Arturem Kozikem, který
po třech letech odchází do zahraničí
a na misie.
Po celý minulý rok byl s námi ve
farnosti bratr jáhen Jan Svozilek. Doprovodili jsme ho na kněžské svěcení
do Olomouce a k našemu velkému
a radostnému překvapení jsme v katedrále od arcibiskupa Mons. Jana
Graubnera uslyšeli, že u nás zůstane
i nadále jako kaplan. Okamžitý potlesk byl opravdu hlasitý a dlouhý.
O to radostněji jsme za týden jeli na
primiční mši sv. do jeho rodných

Dobromilic. Slavnost byla skutečně
velkolepá, farníci i obec připravili bohaté pohoštění, na které byli pozváni
místní občané i všichni hosté.
Naši poutní mši sv. opět sloužil P.
Rudolf Repka, děkan z litoměřické
diecéze a rodák z Vlčnova, letos poprvé přijel i s maminkou. Na besedě
v učebně kostela, na kterou byli pozváni muži, kteří se nejvíce zasloužili o opravy kostela k 20. výročí, paní
Repková moc děkovala za to, že k nám
mohla přijet a dokonce se vyjádřila, že
naše vdolečky jsou ještě lepší než vyhlášené vlčnovské.
No a druhý den jsme museli na
Velehrad, na hlavní pouť k našim
Slovanským věrozvěstům, spolupatronům Evropy a také patronům kostela v Nedachlebicích. Mohli jsme
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uctít ostatky svaté Ludmily, která byla
právě na velkomoravském Velehradě pokřtěna biskupem Metodějem
i se svým manželem, Přemyslovským
knížetem Bořivojem. Mši sv. sloužil
náš arcibiskup Mons. Jan Graubner,
který na konci srpna slavil své 70. výročí. Mnozí jsme se s ním letos potkali při mnoha příležitostech a i proto
jsou naše přání k jeho jubileu, zvláště pevného zdraví a bohaté kněžské
služby, upřímná a jdou ze srdce.
V červenci jsme si jeli nejprve odpočinout do italských Dolomit. Nádherná dovolená ve vysokých horách,
ale také dostupná skoro každému.
Jsou tu lehké, středně těžké i skutečně
těžké procházky, každý si může vybrat podle své tělesné kondice i odvahy. Vřele doporučujeme!
A sotva jsme se vrátili, hned jsme
z naší farnosti odjeli na jinou pouť –
pracovní do litoměřické diecéze. Co
bylo potřeba jsme také udělali, a slíbili, že letos přijedeme ještě jednou – na
demontáž lešení do obnovovaného

kostela ve Verneřicích, který by měl
být snad v příštím roce znovu vysvěcen.
Jen poslední plánované akce se
moc nevydařily. Pěší pouť z Nedachlebic na Velehrad se sice konala,
ale z naší farnosti kvůli počasí šlo jen
pět poutníků. Ale nikdo z nich nelitoval, sice po celý den slabě pršelo, ale
dalo se to snést a do cíle jsme dorazili
v naprosté pohodě. Takže i letos na
Velehradě zaznělo jméno naší obce,
jako odchozí místo pro pěší poutníky.
A věřte zkušeným, že pocit z doputování do cíle cesty, i za těžkostí spojených třeba s počasím, je nesdělitelný,
to musí každý sám i se svým tělem
a duší prožít. A nakonec přišla i odměna, díky našemu panu starostovi
jsme se odpoledne vrátili domů rychle a v suchu.
A jsme u poslední nedachlebské
akce, se která však vůbec nekonala.
Rozloučení dětí s prázdninami v Olšovci překazil silný déšť. Snad se pro
Vás, děti, najde jiný důvod k radosti

v přírodě a k radosti z jejích darů.
Tak jsme alespoň následující neděli
s dětmi prožívali jejich první vstup do
školy spojený s žehnáním aktovek.
První zářijovou neděli byla v Bílovicích Andílková pouť. Při ní byl požehnán restaurovaný hlavní oltář. Podle všech, kteří ho nyní viděli, je tak
nádherný, jako byl v době svého vzniku. Tak bylo dokončené dílo započaté
P. Josefem Říhou, který restaurování
všech oltářů, nejprve bočních, inicioval. Přestože to bylo velice finančně
náročné, přece se záměr podařilo realizovat ve velmi krátké době.
A nakonec jako vždycky – co nás
čeká v následující době?
Jak už bylo naznačeno, bude nějaká akce pro děti, pokud bude ještě příznivé počasí. Později to bude
tradiční Svatohubertská mše svatá
v našem kostele, Martinské hody
s právem a na konci roku Silvestrovská mše svatá v Olšovci s pohoštěním
od našich myslivců.
František Dostálek

Farní den - děti se ani deště nebojí

Farní den - guláš rychle dochází...

Kněžské svěcení P. Jana Svozílka v Olomouci

Na tůře také vyhládne....
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Náš oltář na slavnosti Božího Těla

Poděkování P. Arturovi za jeho kněžské působení u nás

Dolomity - hory okolo Cortiny d. Ampezo

Rychlé Šípy v Nedachlebicích
Po skoro ročním vytrvalém jednání se nám podařilo
zajistit špičkové divadelní představení – herce Slováckého
divadla – a jejich Rychlé Šípy.
Toto představení, které má již více jak 800 repríz je
oceňováno po celé České republice jako jedno z nejlepších komediálních představení posledních dvaceti let. Zároveň získalo několik cen.
Ve čtvrtek 30.srpna od 18:30 se pro více jak 290 platících diváků rozhrnula symbolická opona a herci mohli
začít svou show.
Kdo byl, neprohloupil. Při každém vystoupení si herci
vkládají do úst nové repliky a i tentokrát nezůstali dlužni
svým pověstem skvělých komediálních bavičů.
Myslím, že „Už ho vidím, pije z Nedachlebické studánky...“ zůstane nadlouho hláškou roku.
Chtěl bych za organizátory poděkovat všem, kteří se
na vystoupení podíleli. Jak Obci Nedachlebice, že toto vystoupení umožnila, tak brigádníkům při přípravě, lidem
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ve stánku a obsluze herců. Zároveň děkuji všem divákům
že přišli, a že vyvrátili tvrzení, že v Nedachlebicích se za
kulturou už nechodí.
Josef Jandouš

Společná fotografie po skončení divadelního představení
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Nedachlebský džbánek
Letos byl v létě našim největším oříškem 2.ročník
pěvecké soutěže „Nedachlebský džbánek“. A to jak
v účinkování, tak i v organizaci. 21. července 2018
jsme hostili sedm sborů. Byli to ženské a mužské sbory
z blízkých i vzdálenějších míst. Celkem se sešlo přes sto
účinkujících.
Zajistit zázemí tak velkému počtu lidí je docela nelehký úkol. Musím s radostí konstatovat, že díky naším
rodinám, přátelům a všem ochotným lidem, které kdybych měla všechny vyjmenovat, zaberu celou stránku,
se celý sobotní den moc vydařil. Skvěle vyzdobený areál, úžasná obsluha sborů i ve stánku, perfektní moderátor, k tomu nádherné počasí a sklenka dobrého vína, co
víc si přát.
Každý zazpíval, jak nejlépe uměl. Porota měla určitě nelehký úkol. Starosta obce Částkov pan Pavel

Společné zpívání

Vítězné Nedachlebjanky
Štěpančík, pan ing. Jaroslav Šuranský a hlavně v čele
poroty letošní jubilantka paní Vlasta Grycová, legenda folklóru ze Strání rozhodli takto. Na třetím místě se
umístili Chlapčiska ze Spytinova, na druhém Babčice
ze Spytihněvy, i když se to tak nemusí zdát, jsou oba
sbory z jedné vesnice. K našemu velkému překvapení
jsme nezískali jen cenu diváka - za což patří našim fanouškům obrovský dík, ale také porota ocenila náš výkon jako nejlepší.
Když se za druhým ročníkem ohlédnu, největší vzpomínka patří paní Vlastě Grycové, která svým nádherným
zpěvem za doprovodu skvělé cimbálové muziky Bálešáci
ze Starého Města, chytla za srdce všechny příznivce lidové muziky.
A vy, kteří jste zůstali doma, můžete jen litovat, nebo se
těšit za pět let na další ročník Nedachlebského džbánku.
za ŽS Nedachlebjanky
Jana Jandoušová

1. ročník v tenisovém turnaji dvojic
Tak trochu stranou zájmu fanoušků se odehrál v sobotu 1.září turnaj v tenisové čtyřhře. Dopoledne byly
z nasazených skupin vylosovány páry a poté se už stylem
každý s každým hrál turnaj. I přesto, že nás přerušil déšť,
byly všechny zápasy regulérně dohrány a pořadí v prvním
ročníků bylo následující :
1. Radek, Tomáš
2. Katka, Robert
3. Josef, Martin
4. Marie, Jaroslav
5. Jiří, Josef ml.
Gratulujeme vítězům !!!
Martin Kaňovský
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Úlovky rybářů

NEDACHLEBJAN
Čas prázdnin a dovolených je nenávratně za námi. Se začátkem září se
každoročně pojí účast členů spolku Nedachlebjan a hodové chasy s účastí na
Slavnostech vína v Uherském Hradišti.
V letošním roce to byly už desáté Slavnosti, v jejichž průvodu jdeme společně
s dalšími prezentovat naši obec.
Po Slavnostech vína začne příprava na Martinské hody. Letos se uskuteční 10. -11. listopadu. Hodová chasa
začne už v pátek, 14. září, s nácvikem
tanečků. Určitě mezi sebou rádi přivítají jak ty, kteří se hodového průvodu v minulých letech již účastnili, tak
i nové posily. Kdo má zájem, zkoušky
budou každý pátek na hasičské zbrojnici. Případně se obraťte o další infor-
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mace na slečnu Elišku Koňaříkovou.
Mnozí z vás si řeknou, že do hodů
je ještě dlouhá doba. Ale i přesto –
jménem Nedachlebjanu a hodové
chasy si vás všechny dovoluji pozvat

na hodovou veselici. Bude se konat
v sále Kulturního domu v Nedachlebicích v sobotu 10. listopadu 2018.
Za Nedachlebjan, z.s.
Blanka Sládková

Nedachlebická část průvodu
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Mistr České republiky
resp. Mistryně České republiky v RC Rally 4WD je
z Nedachlebic. Marie Jandoušová si po čtvrtém závodě
v Ondřejově u Bruntálu zajistila titul v ženách a žádná
z jejích soupeřek ji už nemůže v posledním závodě v Třemošné u Plzně bodově předběhnout. Zároveň se jí podařilo vyhrát i v kategorii 2WD (vozidla s poháněnou jedinou nápravou). Zde se ale mistrovský titul neuděloval.

Marie Jandoušová

Po těžké sezóně čeká Marii, kvůli školním povinnostem, už jen jeden závod. V neděli 21.10. se na
parkovišti u 21.budovy Zlínského kraje porve o titul
Moravské šampiónky v regionálním Zlínském přeboru
Intercup.
převzato z www.mcrrcrally.cz
a www.intercup.cz

Ford Fiesta R5 na skoku v Ondřejově

Zahrádkáři radí a informují
ZÁŘÍ V OVOCNÉ ZAHRADĚ
První mrazíky mnohdy přicházejí
až v následujících měsících, maliny jsou
voňavé a sladké jako med.
Horší je to s vláhou. Ta chybí už
i na podzim. Proto, když vysazujeme
jahody nebo sazenice drobného ovoce, musíme je častěji důkladně zalévat.
Sazenice jahodníku můžeme vysazovat
po celý měsíc, nebudeme mít zmeškáno ani začátkem října.
Končíme s řezem jádrovin i s korekcemi v korunách peckovin, věnujeme
se sklízení. Kdo měl v minulých letech
problémy se skládkovými chorobami
(sazovitost, fuzáriová hniloba, hniloby jablek včetně šedé hniloby), měl by
věnovat svůj čas ještě jednomu ošetření
jabloní i hrušní některým z přípravků
proti strupovitosti. Použít lze Discus
nebo Delan 700WDG, Syllit 65 WP, Talent, Zato 50 WG.
Sklízíme podzimní jablka, hrušky, švestky, ořechy a oříšky. Pokud
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necháme podzimní odrůdy jablek na
stromě přezrát, hodí se prakticky jen
na rozvaření, špatně se z nich lisuje
mošt a moučnaté nebo měkké plody
se i špatně krájejí na sušení. I hrušky
je lépe trochu podtrhnout, sklidit je
nadvakrát natřikrát (první dávku do
sklepa, pak průběžně na jídlo a rozdání
přímo ze stromu). Aby rozvařená jablka měla jinou chuť, můžeme do nich
přimíchat i část sklizně černého bezu,
šípků, jeřabin, aronií, rakytníku, dřínu.
Při zastoupení ve zhruba 20% ve směsi
se stává nová složka dominantní, jablko se v chuti ztrácí, na druhou stranu
však dobře tyto druhy ovoce doplňuje,
výsledný produkt je mnohdy chutnější.
Koncem měsíce jsou ke sklizni i odrůdy raně zimní. U nich už se z hlediska chuti a vyzrání, dřívějšího konzumu
vyplatí ponechat jich část na stromě –
opět pro přímý konzum nebo na výrobu moštu.
Je třeba vyčistit (vybílit, vysířit)

sklep a obaly , do kterých budeme
ovoce uskladňovat, vyčistit, popřípadě
vydezinfikovat, na slunci nechat vyschnout. Za chladných nocí a rán otevíráme sklep, aby vychladl a ovoce v něm
ukládané zpomalilo zrání.
V sezoně se mnohé housenky či
jiná lezoucí havěť stěhovala do země,
teď bude cestovat zpátky. Je tedy čas
na nasazení, připevnění lepových pásů
a vlnité lepenky.
Prohlédneme angrešty, rybízy, odstřihneme konce výhonů napadené
hnědým padlím, odstřižené spálíme.
Na oheň můžeme přidat i odplozené výhony ostružiníku a maliníku
jednou plodícího, zejména pokud se na
nich ukázala rez.
Výbor zahrádkářů připravuje výstavu, ovoce a zeleniny a ručních, prací na
28. října, která se uskuteční na hasičské
zbrojnici. Jste všichni srdečně zváni.
Za výbor ČZS vypracoval
Lysoněk Vojtěch
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O pohár starosty Obce aneb pouliční turnaj v novém
v sobotu 14.7. se v areálu TJ konal pouliční turnaj.
Tentokrát však nešlo o fotbalové zápasy částí obce proti
sobě, ale turnajovým způsobem hrané zápasy smíšených
týmů v malém fotbale, hokejbale a nohejbale.
Na skvěle připravené travnaté ploše napříč (přesně jak
hrají naši žáci) se hrála malá kopaná 5+1, na asfaltovém
hřišti velmi těžký hokejbal 3+1 a na umělé trávě zápasy
v nohejbale 2+1.
Do turnaje se přihlásily čtyři týmy a díky tomu se nehrálo ve skupinách, ale systémem každý s každým.
Výsledky turnaje v nohejbalu :
Absolut – Holýška
2:0
Sparťani – FC Pivo
0:2
Absolut – FC Pivo
0:2
Sparťani – Holýška
2:1
Absolut – Sparťani
2:0
Holýška – FC Pivo
0:2

Hokejbalové utkání

Výsledky turnaje v hokejbalu :
Absolut – Holýška
4:10
Sparťani – FC Pivo
2:1
Absolut – FC Pivo
2:5
Sparťani – Holýška
2:6
Absolut – Sparťani
0:4
Holýška – FC Pivo
4:4
Výsledky turnaje ve fotbale :
Absolut – Holýška
6:2
Sparťani – FC Pivo
3:2
Absolut – FC Pivo
6:2
Sparťani – Holýška
2:3
Absolut – Sparťani
3:2
Holýška – FC Pivo
5:1
Konečná tabulka turnaje O pohár Starosty Nedachlebic
1. Holýška 10
34:25 (+9)
2. Absolut 10
25:27 (-2)
3. Sparťani 8
17:20 (-2)
4. FC Pivo 8
21:25 (-4)
Vítězem prvního ročníku pouličního turnaje v různých sportech se stalo mužstvo Holýšek ve složení Klára
Šubardová, Lucka a Pavel Kováčovi, Radek Balajka, Jakub
Bieschel, Erik Běhůnek, Aleš Hubáček a Zdenek Kuběna.
Gratulujeme
Nový model turnaje se velmi podařil. Přišlo i mnoho diváků a tak doufáme, že v příštím roce nastoupí více
týmů a svedou těžké sportovní boje o putovní pohár.
TJ Nedachlebice

TJ Nedachlebice
Sezóna Léto 2018
Horké léto snad už máme za sebou. Počasí přineslo
spoustu radosti dětem a hodně starosti rodičům, především
však zahrádkářům. Fotbalisté si ani v tomto čase dlouho
neodpočinuli a už koncem července zahájili přípravu na
nový soutěžní ročník 2018/19.
V družstvu mužů došlo k další významné obměně kádru především ve směru omlazování. Vedle stále intenzivnějšího zapojování našich dorostenců Kafky, Hoferka
a Hubáčka jsme na přestup získali mladé hráče Kolka
z Mistřic a Přikryla ze Spytihněvy. Dále jsme mužstvo posílili o hráče Kováče z Jarošova, Škračka z Kunovic. Vrátili
se nám z hostování hráči A. Hubáček a Vlček z Rakouska.
Dlouhodobě zraněni zůstávají Hladiš, Lapčík a Faldyna.
Naopak se do Kněžpole vrátil Hančík a na hostování do
Prakšic odešel O. Běhůnek. Věřím, že si změny po čase
sednou a mužstvo bude hrát důstojnou úlohu v krajské
soutěži i v tomto soutěžním roce a dobře reprezentovat

Číslo 3/2018

Tým žáků v sezóně 2018-2019
obec. Je to samozřejmě úkol nejen hráčů, výboru, ale i realizačního týmu v čele s trenérem P. Poláškem a vedoucím
mužstva C. Řezníčkem.
Dorostenci pokračují i letos své působení ve sdruženém
týmu s oddíly z Kněžpole a Mistřic. Mužstvo opustil trenér
F. Hančík, který se stal trenérem prvoligového mužstva žen
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Slovácka a otěže vedení převzal pan Hruboš za asistence P.
Nožičky.
Naši nejmenší se s vervou pustily do přípravy a dělají
radost nejen trenérům, rodičům, ale i všem kdo je přijdou
povzbudit. Za ocenění stojí přístup trenérů M. Váni a J. Šuranského.
Za Vaši pozornost také stojí další vítězství našeho omlazeného mužstva „Starých pánů“ na tradičním turnaji šesti
okolních dědin. Jsem upřímně rád, že navázali na tradici
úspěchů předchozích generací fotbalistů. Přeji jim hodně
zdaru v dalším konání pod vedením T. Janků.
Chci touto cestou ocenit i práci, kterou odvádějí hospodáři oddílu pánové S. Šubarda starší, M. Ondroušek
a C. Řezníček z hlediska údržby areálu (šaten, tribuny i
obou hracích ploch), ale i každotýdenní přípravy mužstev
na zápasy. Myslím, že tak vytváříme velmi solidní pod-

mínky pro výkon všech našich mužstev. Věřte mně, mám
možnost srovnávat úroveň našich hracích ploch s jinými
daleko bohatšími kluby.
TJ Nedachlebice a její výbor se však nehoní pouze za
výsledky a body. Připravil během prázdnin i řadu dalších
sportovních i kulturně společenských akcí. Reflexy Originál pobavili 16.června v našem areálu skoro 300 návštěvníků této akce. Připravili jsme ve spolupráci s obcí novou
formu už přeživšího pouličního turnaje tzv. „Sportovní
den o pohár starosty obce“. Soutěžilo se v minifotbale,
hokejbale a nohejbale. Vítězem této akce se stalo mužstvo
Holýšek. Věřím, že jsme tím založili novou tradici, která
další mladé ke sportování přitáhne.

Pouliční turnaj 2018 v novém provedení

Poděkování
Ještě mně dovolte na okraj mého příspěvku následující osobní poznámku. Blíží se konec volebního období.
Chci ocenit přístup zastupitelstva obce k nám jako nejpočetnějšímu a zcela neskromně i z pohledu četnosti akcí i
nejaktivnějšímu spolku v dědině. Organizujeme fotbalová utkání po dobu 26 víkendů v roce, připravujeme řadu
dalších kulturně společenských akcí, a to vše ve spolupráci a za pomoci obce. Za poslední období oceňuji především to, že se podařilo dovybavit areál o další sportoviště.
Vytvořily se tím podmínky pro zájemce i o jiné sporty,
než je jen kopaná. Jsou to tenis, hokej, volejbal ale i vyžití
těch nejmenších na dětském hřišti. Hlavní zásluhu na realizaci tohoto projektu spatřuji v osobě starosty pana Roberta Křenka. Oceňuji jeho přístup k uklidnění atmosféry
v dědině i přínos k realizaci dalších obecně prospěšných
akcí (kulturní dům). Je mně upřímně líto, že spolupráce
s ním nebude mít své pokračování. Jeho rozhodnutí nekandidovat respektuji a přeji mu hodně úspěchu v dalším
pracovním i soukromém životě. Chci věřit také v to, že
jeho práce najde své pokračovatele v nově zvolených zastupitelích. Vždyť co se v obci vybuduje slouží především
Vám, obyvatelům. Vyberte si ve volbách a dejte důvěru
těm, kteří si ji zaslouží. Ti, kteří se osvědčili, kteří už prokázali svou prací např.ve spolcích organizační schopnosti
a kteří jsou ochotni pro obec obětovat i svůj volný čas.
Jaroslav Šuranský
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5.-6.10.2018 – volby do Obecního zastupitelstva
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