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s památným hradem Buchlovem a kaplí Barborkou ? (odpověď na předposlední stránce)
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Vážení občané
Využívám této příležitosti, abych
Vás osobně informoval o práci obecního úřadu a dění v obci.
Do minulého čísla Obecních novin
jsem nepsal, protože jsem měl pocit, že
není o čem . . . Největší a také nejnákladnější akce v obci kanaliz byla dokončena a stavba byla předána koncem
měsíce května. To, že byla stavba předána, ale není zkolaudována, neznamená asi pro některé občany nic a vypouští splašky do této nezkolaudované
kanalizace, která ještě není připojena
na čističku odpadních vod v Bílovicích. Zjištěným viníkům hrozí vysoké
pokuty.
Počátkem měsíce června byly započaty práce na sečení veřejných ploch
a parků. Práce s tím spojené je hodně,
protože přibyly úpravy ploch po stavbě
kanalizace.
Někteří občané taktéž vzorně upra-

vují své předzahrádky a též blízké okolí
i když ve většině případů nejsou v jejich vlastnictví. Všem za zkrášlování
obce jménem obecního úřadu děkuji. Ostatní občané by se už měli také
vzbudit . . .
S pořádkem před domy nastává ještě
jeden a větší problém. Přibývá osobních
automobilů a parkovacích míst je málo.
Proto se parkuje na místní komunikaci,
nebo silnici a ještě k tomu státní a tím se
zvyšuje nebezpečí úrazu. Na místních
komunikacích, omezením průjezdu
může nastat problém, že neprojedou jak
hasiči, tak rychlá pomoc! Auta také parkují na chodnících, které se tímto ničí
a na nové nejsou zatím prostředky. Neprojdou zde také maminky s kočárky
a musí tak vstupovat do vozovky a tím
vystavovat sebe a své děti nebezpečí.
Mějte prosím ohled a parkujte tak, aby
to neškodilo obci a také Vám . . .

Další dění si vždy přečtete v Obecních novinách, případně máte možnost zapojit se do diskuze na veřejném
zasedání zastupitelstva obce, které nyní
bude 27. června 2014. Všechny Vás
tedy zvu.
Abych nepsal jenom červeně, tak
z jiného konce. Chtěl bych poděkovat
všem činným složkám a organizacím
v obci, které se snaží ten náš uspěchaný a hektický život zpříjemnit různými kulturními a sportovními akcemi.
Všem patří poděkování a pokud to jde
také podpora ze strany obecního úřadu.
Blíží se doba dovolených a prázdnin. Dovolte, abych Vám jménem
svým, zaměstnanců obecního úřadu
a zastupitelstva obce, popřál hezkou a
příjemnou dovolenou, Vašim dětem
krásné vysvědčení a všem šťastný návrat domů.
Vojtěch Dovrtěl, místostarosta

Společenská kronika
duben, květen, červen 2014
Narození: 10.5.2014

Tobiáš Kusák

Sňatek:

Eva Sládková
Miloš Vávra
Petr Beránek Nedachlebice č.p. 195
Markéta Arnoštová
Jaroslav Hnilica Nedachlebice č.p. 247
Michaela Rokytová
Josef Jankůj
Nedachlebice č.p.
Pavel Jurkovský
Nedachlebice č.p.
Zdeněk Kužilek
Nedachlebice č.p.
Zdeněk Hubáček
Nedachlebice č.p.

19.4.2014
26.4.2014
10.5.2014

Úmrtí:

†
†
†
†

7.5.2014
29.5.2014
1.6.2014
16.6.2014

50 let
Radek Balajka
Jana Urubová
Leoš Mikel
Dana Vyklická
Jana Roupcová
Vladimíra Braunová

č.p. 74
č.p. 93
č.p. 129
č.p. 292
č.p. 208
č.p. 292

55 let
František Dostálek č.p. 15
Katarína Horňáková č.p. 80
Zdeněk Červinka
č.p. 162
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matka: Dagmar Kusáková č.p. 200
otec: Miroslav Kusák
Nedachlebice č.p. 202

192
86
222
277

Občané, kteří se v měsících dubnu, květnu, červnu
dožívají významného životního jubilea:
60 let
Jarmila Koníčková č.p. 279
František Vlčnovský č.p. 240
Josef Koníček
č.p. 279
70 let
Drahomíra Krejčiříková č.p. 207
Marie Melichárková č.p. 62

75 let
Jaroslav Melimonka č.p. 86
Ludmila Gregůrková č.p. 86
Jiřina Knotová
č.p. 68
80 let
Božena Blahová

č.p. 22
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Výzva
Obecní Úřad Nedachlebice jako majitel kulturního areálu na hřišti ŽÁDÁ všechny, kteří si, ať už vědomě, nebo
nevědomě, vypůjčili rozkládací lavice a stoly z hřiště, aby je co nejdříve vrátili !!! V kulturním areálu je nyní jen
polovina lavic a stolů a jsou ohroženy kulturní akce v průběhu letošního léta.
OÚ

Křesťanské okénko
Jaro je na zajímavé události jakoby
chudším ročním období. A to přesto,
že křesťané slaví nejdůležitější svátky –
Velikonoce, jako připomínku smrti a
slavného zmrtvýchvstání Ježíše Krista.
Velikonoční třídenní – triduum každého křesťana vede k vážnému prožívání
tajemství jeho víry, a tak není mnoho
prostoru k jiným kulturním projevům.
V minulých obecních novinách
jsme se také zabývali snižováním nákladů na vytápění farních budov v Bílovicích. Na prvním místě je zpracování
palivového dřeva obětavou prací farníků přímo v lese i s odvozem. Pak je ale
potřeba dřevo připravit do kotle pořezáním a rozštípáním na polena a hlavně
ho uložit na vhodné místo k vyschnutí.
Právě vhodný prostor k uložení dřeva
dosud chyběl. Podal jsem v ekonomické
radě farnosti návrh na dostavbu a ujal
se celé přípravy a následující organizace
a koordinace dodavatelů a práce brigádníků. Zajistili jsme dřevo pro tesaře,
provedli jeho ošetření nátěrem, domluvili další odborné firmy, většinou z Nedachlebic. Cílem bylo maximálně snížit náklady, a to se podařilo. Naši muži
prováděli všechny přípravné práce a
pomocné práce pro tesaře i klempíře, a
to zdarma.
Za několik málo měsíců dřevárka

stojí a dřevo je v ní připraveno v suchu
pro zimní období. Proč se o této akci tak
podrobně rozepisuji? Protože se při ní
projevila obětavost našich chlapů, kteří
dokonce poháněli organizátory a odborníky k větší rychlosti. Někteří i část
nákladů uhradili jako sponzoři. Takto
jsme účinně přispěli k dostavbě farního
dvora, už zbývají jen úpravy komunikací a terénní úpravy včetně ozelenění.
Dovolte mi tedy poděkovat:
panu Františku Fuskovi a panu Josefu Pížovi z firmy VKN, s.r.o., panu Pavlu Miklovi z firmy Level – pila Kelníky,
panu Pavlu Běhůnkovi, mistru klempíři.
Zejména však děkuji: Vojtěchu Lysoňkovi, Vlastimilu Jurčovi, Františku
Bartasovi, Josefu Jurčovi, Metoději Vránovi, Janu Tomaštíkovi, Františku Solíkovi a Antonínu Jurčovi, kteří se mnou
zdarma odpracovali každý několik desítek hodin na nejrůznějších pomocných
i odborných pracích.
Opravdu upřímné Pán Bůh zaplať!
Před několika dny přistoupily děti
ve farnosti ke svému prvnímu svatému
přijímání. Z Nedachlebic jich bylo pět.
V době, kdy budete číst tento výtisk
obecních novin, budeme mít za sebou i
slavnost Božího Těla a farní den v Bílovicích v zámeckém parku. Na organizaci a zajištění se vždy podílí i mnoho Ne-

(stavba dřevárky na faře)
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dachlebjanů, včetně nasycení účastníků
speciálním gulášem. Letos byl ve farním kostele nejprve posvěcen obnovený
památník padlým bílovským farníkům
v I. světové válce. Od jejího začátku sice
uplynulo 100 let, ale stále i po tak dlouhé době v mnoha rodinách vzpomínají
na své předky, kteří se z krvavých bojišť
už domů nikdy nevrátili. Budiž jim v cizině země lehká!
A pak už obvyklý program v zámku
– mši svatou sloužil náš rodák P. Jaroslav Knichal, následoval oběd a dlouhé
odpoledne plné kulturních vystoupení
dětí, mládeže a ostatních účinkujících.
A také jsme se rozloučili s naším
kaplanem P. Josifem Altmanem, který
v červenci odchází na své nové působiště, a poděkovali jsme mu dlouhým
potleskem za jeho obětavou kněžskou
službu v našich farnostech.
A co připravujeme? Děti mohou
odjet na dětské tábory pořádané naší
farností ve spolupráci se svými partnery. V Nedachlebicích bude poutní mše
svatá, naši muži pak odjedou pomoci
opravovat kostely do litoměřické diecéze, na konci prázdnin bude opět mše
svatá v Olšovci, jako poděkování dětí
za úžasně prožité prázdniny … a snad
budou i další hodnotné akce.
Ing. František Dostálek

(Farní den – mši sv. slouží náš rodák a vojenský kaplan
podplukovník P. Jaroslav Knichal, první zleva je P. Josif
Altman, kaplan, který od nás v červenci odchází)

strana 3

Obecní noviny Nedachlebice

Poděkování do Obecních novin
Vážená paní Hvizdová,
dne 3.6.2014 k nám do Vodňan, konkrétně do Centra
sociální pomoci přišel od Vás balíček.
Harmonika nám darovaná je krásná a úžasná. Seniorům se rozzářili oči, všichni si na ní sáhli, potěžkali si jí a
hned jsme na ní hráli, zpívali jsme si… ,přinesla mnoho
radosti.
Paní Hvizdová, za všechny seniory ze srdce děkuji.
A nyní Vám chci ještě jednou poděkovat, za všechny,
kterým jste udělala radost.

Přeji Vám mnoho zdraví , štěstí a životní pohody.
S úctou ředitelka Centra sociální pomoci Vodňany,
Mgr. Bc. Daniela Davidová
Mgr. Bc. Daniela Davidová
Centrum sociální pomoci Vodňany
Žižkovo nám. 21
389 01 Vodňany
IČO: 00666319
Tel: 383 382 625

Informace z knihovny
Během uplynulého období se v naší knihovně uskutečnilo
pár akcí, které stojí určitě za zmínku.
Dne 4. 4. 2014 proběhl již druhý ročník akce „Podvečer
s Andersenem“. Tentokrát jsme využili krásného počasí a
vydali se na pohádkovou stezku do blízkého okolí. Protože
téma letošního podvečeru bylo detektivní, musely děti podle
pohádkových bytostí najít tu správnou cestu a na jednotlivých stanovištích pak luštit různé úkoly, řešit tajenky, hádat
hádanky, hledat poztrácené korálky. Na závěr jsme si opekli
špekáčky  …dík patří všem zúčastněným, ale také tatínkům,
kteří nám pomohli s ohněm, a obecnímu úřadu, který nám na
tuto akci zaplatil občerstvení (více informací najdete na našich
webových stránkách http://nedachlebice.knihovna.cz/novinky/akce-v-knihovne/, fotky z akce http://www.facebook.com/
knihovna.nedachlebice ).
27. 5. 2014 knihovnu navštívil místní Klubík – ty nejmenší dětičky s maminkami nebo babičkami. Nejdříve si děti
knihovnu prošmejdily, pak už ale zaujaly svoje místo, kde začal
klasický klubíkovský program – řekli jsme si několik básniček
a zazpívali pár písniček. A pak už si děti poslechly připravené pohádky Červenou Karkulku a Perníkovou chaloupku.
Děti byly velice pozorné a poslouchaly takřka se zatajeným dechem. Když jsem se ale převlékla za čarodějnici, některé začaly
plakat. A tak s tím rychle pryč, aby bylo zase veselo. Podrobnější informace naleznete opět na našich webových stránkách.

(Opékání špekáčků)
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Koncem minulého roku
jsme zažádali o dotaci na program VISK3 – jedná se o program, díky kterému se i v naší
knihovně budou knihy půjčovat
elektronicky přes počítač a výpůjčky pak budou přehlednější. Dotaci jsme získali, tak věřím,
že brzy bude program nainstalován a fungovat.
Nedávno jsem byla opět na delší návštěvě v knihovně v
Mařaticích. Je tam moc příjemné prostředí, kde mají kromě
knih také úžasnou výzdobu - „historické“ fotografie právě
z Mařatic. A tak jsem se inspirovala a budu moc ráda, když
doma najdete starší fotky z naší obce (z jakékoliv akce i neakce), a přinesete je k nám do knihovny. Já je okopíruji, originál
dostanete zpět, a vystavím je v knihovně. Věřím, že knihovna
bude brzy plná zajímavých fotografií.
No a konečně k nadcházejícímu období – blíží se čas
prázdnin, provoz knihovny bude omezen, knihovna bude otevřena v těchto dnech: 2. 7., 16. 7., 30. 7., 13. 8., 27. 8. 2014
vždy od 16 – 17,30 hod. O případných změnách budete včas
informováni.
Přeji vám všem úžasné prázdniny, příjemné cesty na dovolené a šťastný návrat domů. A přijďte si půjčit na ty cesty
nějaké čtivo ;)
Michaela Křenková

(Klubík v knihovně)

(Pohádkový výlet do okolí)
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OSLAVA SVÁTKU DNE MATEK
Už se stává tradicí, a jsem za to
velmi ráda, že se každý rok v polovině května scházíme ve sportovním
areálu, abychom oslavili svátek Dne
matek. Z mála slunných dnů, které
doposud byly, se 25. květen opravdu vydařil. Sešli jsme se, abychom
maminkám vyjádřili poděkování za

všechnu péči a starosti. Pro všechny
byl připraven zábavný a odpočinkový
program. Vystoupily děti z mateřské
školy, děti ze souboru Nedachlebjánek a závěrem nám zazpíval soubor Nedachlebjan. Také nás pobavili
skvělí harmonikáři. Po programu si
maminky pochutnaly na kávě se zá-

kuskem a ani muži nepřišli zkrátka.
Na závěr chci poděkovat všem, kteří
toto odpoledne připravili, také maminkám, babičkám i ostatním občanům, kteří se zúčastnili a přišli se
pobavit.
Anna Dostálková
člen OZ

Čarodějnice rozdávala
Ač zní název článku nepravděpodobně byla to pravda. Nad
hřištěm se vznášela čarodějnice
na koštěti a když chtěla, vypadlo
z ní mnoho bonbónů pro děti. Ty
pak rychle běhaly a sbíraly. Pro ty
naše nejmenší, to byl jeden z velkých zážitků letošního dne dětí v
Nedachlebicích pořádaného TJ Nedachlebice.
Počasí se vydařilo, občerstvení a
pohoštění pro děti, ale i pro jejich
rodiče bylo připraveno, a tak v sobotu 7. června nic nebránilo tomu
zahájit už pravidelnou akci – dětský den. V letošním roce jsme se
bohužel setkali s termínem souběžně organizovaného dětského dne v
Březolupech a tak vystoupení taneční školy Pohoda bylo skvělé, ale
pouze s poloviční účastí tanečníků

a tanečnic. Pak už na hřiště vlétla
letadla modelářů z Prakšic a s nimi
i dříve zmíněná čarodějnice. Ta při
každém přeletu vyhodila nějaké
sladkosti. Ale i ostatní letecké ukázky přitahovaly pozornost dětí. Jako
každoročně se na tanečním kole
představovali modeláři z Nedachlebic se svými modely aut 1:10, které
si mohly děti i zapůjčit – a že jich letos stálo v řadě. Pejskaři z Biskupic
opět nezklamali a jejich vystoupení,
kdy jim děti asistují je také velmi
přitažlivé. Ukázka policie a soutěže
na kluzišti patří už neodmyslitelně
ke koloritu. Během celého odpoledne se navíc některé děti nechávaly
„zmalovat“ Ríšou Bilavčíkem.V letošním roce navíc přibyly soutěže
pro nejmenší organizované paní Janou Minářovou. A pak už ke slovu

(Právě přistála)
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přišla bohatá tombola s hlavní cenou – skákací trampolínou. A jako
každým rokem, i letos se končilo
dětskou diskotékou.
Přes krásné počasí, bohatý program a skvělou organizaci jsme jako
pořadatelé nebyli spokojeni s účastí
především místních dětí a rodičů.
Patrně je pro mnohé lepší sedět u
počítače nebo u televize. Nejenže
to znevažuje práci organizátorů, ale
především to lidi v dědině rozděluje.
Jménem výboru TJ Nedachlebice bych chtěl poděkovat organizátorům, sponzorům a všem účastníkům akce. Bez Vaší pomoci a účasti
by nestálo zato připravovat tento
úžasný svátek našich dětí. Děkujeme.
za TJ Nedachlebice
Josef Jandouš

(Soutěže)
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Májové akce
Nedachlebjanu

I přes negativní náladu v obci se pozitivně smýšlející sousedi domluvili a spolu
s pěveckým sborem Nedachlebjan vyrazili prvního května na putování k Žižkovu
dubu. Setkali se zde snad všechny složky
obce. Hasiči, sportovci, zahrádkáři, turisté i členové Nedachlebjanu si cestou přes
Pastviska povídali, prozpěvovali a těšili
se z krásného májového počasí. Nešli jen
dospělí, skoro polovinu osazenstva výletu

tvořili děti. A pro ty nejmenší děti jsme
měli vypůjčenou káru – aby se mohly vézt,
kdyby je bolely nožky. A některé toho i využily.
U dubu jsme se ale dlouho nezdrželi.
Po společné fotografii jsme se vypravili ke
studánce, kde jsme završili společný den
opékáním špekáčků a ochutnávkou vínka
a slivovice.
Další naší akcí bylo vystoupení pro důchodce ve Zlámanci. Po odzpívání se nám
dostalo bouřlivého potlesku s přáním několika přídavků. Děkujeme za vřelé přijetí
a skvělé občerstvení. Rádi se budeme do
Zlámance vracet.

Přesně opačné však byly některé reakce – naštěstí jich bylo málo - na naše
vystoupení ke Svátku matek na hřišti
čtvrtou květnovou neděli. Prohlášení
„Dost bylo Nedachlebjanu“ nepotěšilo
nikoho ze zpěváků, kteří se nácviku písniček věnují ve svém volném čase a jen
tak pro radost. Pěvecký sbor Nedachlebjan vznikl právě pro spojení pozitivně
naladěných lidí. Lidí, kteří chtějí něco
pro svou obec, pro Slováckou písničku,
pro naše tradice, udělat. A budou v tom
pokračovat !
Vedoucí pěveckého sboru Nedachlebjan

(Pozdrav od Žižkového dubu)

Turistický oddíl DIVOČÁCI
Jak jistě víte z minulých novin zúčastnili jsme se turistického závodu Zlínského kraje v Napajedlích .
Co to vlastně turistický závod je?
Děti jsou rozděleny dle věkových kategorií a mají určenou délku trasy od 2,5 – 5 km. Jejich úkolem je rychle a
správně splnit úkoly mezi které patří : poznávání dřevin,
hradů a zámků, turistických a topografických značek, určování azimutu a práce s buzolou, hod míčkem na terč,
odhad vzdálenosti, plížení, přechod lanové lávky a vázání
uzlů. V soutěži nás reprezentovali pouze Veronika Rousová a Tomáš Hrušák. Počasí nám vůbec nepřálo, lilo
jako z konve, ale naši závodníci si s tím skvěle poradili a
obhájili pěkné místa. Veronika se umístila, jako vždy na
1.místě a Tomáš, ačkoliv to byl jeho úplně první samotný
závod, na 6.místě. Jen je škoda, že nás nejelo více. Uvidíme, snad to příští rok bude s účastí daleko lepší.

Blíží se nám konec školního roku a s tím i prázdninová přestávka u Divočáků, ale my nebudeme zahálet ani
o prázdninách a připravili jsme akce pro všechny věkové
skupiny a doufáme, že nás přijdete alespoň na nějakou
podpořit.
12.7.2014 - bigbítová zábava se skupinou V.S.P. Band
26.7.2014 - Noční výšlap na hrad Buchlov
spojený s noční prohlídkou na hradu, sraz v 18.00
hod. na náměstí v Buchlovicích, odsud pěšky na
Buchlov. Po ukončení programu opět společná cesta
do Buchlovic.
22.8.2014 - Strašidelná“ bláznivá“stezka
večer plný strašidel, diskotéka se soutěžemi, občerstvení a míchané nápoje zajištěny
23.8.2014 Pohádkový les
Odpoledne plné pohádek , soutěží a s dětskou diskotékou
Martina Hrušáková

strana 6

Číslo 2/2014

Obecní noviny Nedachlebice

Zahrádkáři Vám radí
Červenec:
Pranostika: V červenci déšť a slunečná pohoda, hojná bude v příštím
roce úroda.
Tento měsíc je začátkem doby sklizně. Češem ovoce, zavařujeme a děláme marmelády. Největší pozornost
věnujeme okopávání a zalévání. Na
uvolněné záhonky sejeme ředkev, hrášek a hlávkový salát. Stromkový angrešt
a rybíz po sklizni zkraťte všechny výhony v korunce asi o třetinu a korunku
trochu prosvětlete. Okurkám zaštípněte hlavní výhon, aby se vyvinuly výhony postranní. Jakmile začne žloutnout
nať cibule můžete sklízet.

Je nejvhodnější čas vyhazovat a
přesazovat keře jehličnanů a to vždy
jen s kořenovým balem. Sklízejte letní
odrůdy jablek a hrušek. Koncem měsíce prořežte broskvoně – zkraťte o polovinu výhony, které nebudou plodit.
Vysazujte jahodníky na dobře zrytý a
uhrabaný záhon.

Recept na sýrový salát z petržele:
Kořenovou petržel uvaříme a rozkrájíme na kostičky. Přidáme všechny
druhy sýrů rozkrájených stejným způsobem. Osolíme, zakapeme citronovou
šťávou a přisladíme. Nakonec lehce
v mícháme majonézu nastavenou bílým jogurtem.

Září:
Pranostika: O svatém Jeronýmu
připravuj se už na zimu.
Sklízíme pomalu ovoce a zeleninu.
Nejpozději do konce měsíce vysazujte
podzimní česnek. Do konce měsíce je
možno vysévat na zelené hnojení vikev a hořčici. Můžeme vysévat ředkvičky pro sklizeň v polovině října. Též se
může vysít kopr a špenát. Nedoporučuje se vysázet česnek po cibuli, póru,
po bramborách, nebo rajčatech. V září
se ještě vysazují dvouletky – macešky,
pomněnky a sedmikrásky.

Srpen:
Pranostika: Za to neměl by být srpen v kalendáři ani trpen – bouřkami
nám kazí sklizeň a špatným pivem dělá
trýzeň.

Recept na mrkvové pyré s ovocem:
Očistíme karotku, rozkrájíme na
malé kousky a v mixeru rozšleháme
spolu s pokrájenými jablky a meruňkami, citronovou šťávou a smetanou.
Doplněné piškoty se hodí dětem na
přesnídávku.

Recept na salát z červené ředkve:
Oloupanou ředkev nastrouháme na
nudličky, přidáme nakrájenou cibuli,
okurku a jemně nakrájenou pažitku.
Spojíme majonézou, nebo zalijeme marinádou ze 3 lžic oleje, 1 lžíce citrónové
šťávy, solí a cukru.
Ke všem doporučeným receptům,
přejeme dobrou chuť!
Pozvánka na posezení u burčáku a
dobrého vína a to 30.8.2014 v kulturním zařízení na hřišti. Všichni jste srdečně zváni.
Výbor ČSZ přeje všem příjemnou,
slunnou a odpočinkovou dovolenou.
Dětem hezké prožití prázdnin.
Za výbor vypracoval
Lysoněk Vojtěch

Noviny TJ Nedachlebice
Skončila nám sezóna 2013-2014 a naše týmy v ní reprezentovaly obec takto :
„A“ mužstvo mužů vytvořilo neoficiální rekord 1.A třídy, když v řadě neprohrálo 16 zápasů, což znamená, že neprohrálo více jak jednu sezónu. Postavení v konečné tabulce
však ukazuje, že většina těchto zápasů byly remízy, tedy z domácího prostředí ztráta bodů, ale naopak, zisk z hostujících
hřišť. Mezi kluky je skvělá parta a výsledkem je pěkný fotbal
pod vedení trenéra Libora Soldána – který, díky zranění některých klíčových hráčů mužstva – musel na konci sezóny
několikrát v posledních minutách dokonce střídat. Jako vedoucí mužstva mu pomáhá Radek Urban.
Za velkou škodu především pro ně samé považuji přístup
mladých talentovaných hráčů,kteří v loňské sezóně skonči-
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li v dorostenecké kategorii. Poděkování naopak patří hráčům stávajícího dorostu za pomoc a záskok za
zraněné.
Dorostenecké mužstvo mělo jediný cíl v soutěži.
Zachránit se. Což se podařilo. Realizační tým pod
vedením Petra Jurníka navíc těší předvedená hra v
některých zápasech především z konce sezóny. Ať už
vítězství nad slabou Chropyní, ale především výhra na
hřišti druhých Kvasic. V dnešní stále rychleji se měnící době je velmi těžké sehnat kluky, kteří se chtějí
věnovat fotbalu. Možných aktivit je mnoho a ne vždy
je pak přístup hráčů k tréninku a zápasům na námi
požadované úrovni. Zároveň je čím dál méně kluků
po přestupu z žákovského mužstva, kteří mají svou
úroveň a chtějí pokračovat v dorostu. Nastavené pravidla, poctivá práce trenérů a podmínky, které TJ s
pomocí obce a sponzorů vytváří pro obě mládežnická
mužstva snad ponesou ovoce i v následujících sezónách. Ovlivnit výchovu mladé generace, využívání jejich volného času ke sportování a výchově talentů pro
mužskou kategorii jsou jediné naše záměry a cíle.
Naši nejmladší reprezentanti se, po posledních
dvou velkých generačních výměnách, začínají velmi
pěkně rozehrávat a dorůstat do zkušeností, fyzické
kondice a stáří soupeřů. Očekáváme, že už v následující sezóně budou hrát ve své třídě důstojnější roli. V
letošním roce – velmi ovlivněné postupných odhlašováním žákovských týmů ze soutěže – sehráli velmi
málo zápasů. Tyto však byli mnohdy kvalitní a je vidět,
že nastolený trend práce s žáky už nese ovoce. Naši
trenéři s trenérskou licencí (I.Vlčnovský,R.Křenek,Z.
Kuběna) mají povolání na směny a to jim komplikuje
pravidelnou účast na trénincích i zápasech Přesto jim
patří poděkování za kus odvedené práce. Chybí nám
větší podpora rodičů především při přípravě mužstev,stejně tak i v dopravě na zápasy a především při povzbuzování jejich ratolestí.
Očekáváme termín nového rozlosování našich
mužstev pro sezónu 2014-2015Přestože mnoho celků
už dopředu avizovalo přechod buď do nižších nebo
odstoupení ze soutěží (z ekonomických či kádrových
důvodů) přihlašujeme všechna mužstva do stávajících kategorií. Je stále těžší udržet kvalitní hráčskou
základnu se vzrůstajícími finančními náklady. Věřím,
že s pomocí obce, sponzorů a rodičů se nám podaří
udržet vysokou úroveň našich mužstev a tím důstojně
reprezentovat obec Nedachlebice.
Výbor TJ Nedachlebice přeje všem svým členům,
hráčům všech mužstev, sponzorům a v neposlední
řadě fanouškům krásné prožití dovolených a v druhé
půli srpna Vás všechny zveme na zápasy dalšího ročníku fotbalových soutěží.
Za TJ Nedachlebice
Josef Jandouš
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Horní konec - vítěz XI. ročníku Pouličního turnaje

Podbůdí - druhé místo

Holýška - třetí místo
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REGIONÁLNÍ SENÁTORSKÁ
KANCELÁŘ SENÁTOR
PATRIK KUNČAR
Uherský Brod, ul. Přemysla Otakara II. 2476,
první patro (polyfunkční budova nad Domem kultury)
úřední hodiny:
po: 8.00–12.00, 14.00–16.30,
út: 8.00–12.00 čt: 14.00–16.00 jiné termíny na objednání
tel.: 736 156 725, e-mail: kuncarp@senat.cz

Prodáme byt v Nedachlebicích (č.p. 265) 3+1 o rozloze 80,2m2
+ 3 sklepy, společná sušárna, ¼ půdy, venkovní oplocená zahrádka
Celková rekonstrukce v bytě 2007 – 2010 (nová elektroinstalace vč. jističů, nové zděné bytové jádro, nové rozvody
vody a odpadů, plynové topení – nové radiátory s regulací i termostatem, nová kuchyňská linka vč. spotřebičů, dveře
Topdoors – v obyv. pokoji zásuvné, plastová okna s žaluziemi a síťkami proti hmyzu). Celý byt je zateplen ze sklepních
prostor, podlahy jsou laminátové a parkety.
- V bytě je šatna, kde jsou odpady + voda (pračka tak není umístěna v koupelně)
- Ze střech dotažen přívod na satelit + přípojka na internet (antény jsou na střeše)
Rekonstrukce v domě 2007-13
- výměna hlavních vchodových dveří (elektr. zámek, domácí telefon)
- všechna okna včetně sklepních jsou vyměněna za plastová
- výměna rozvodů vody a odpadů (komplet stoupačky)
- instalace čerpadla do venkovní studny před domem
- provedena rekonstrukce sklepních prostor – oprava omítek, vymalování
- nové osvětlení (fotobuňky) a vymalování společných prostor
Kontakt: Pavel Závodný, tel: 605 206 520
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LasoCup
Poslední červnový víkend od
pátku 27.6. do 29.6. se u nás ve sportovním areálu uskuteční již podruhé
velkolepá akce pod hlavičkou LASO
CUP. Hlavním tématem je turnaj v
malé kopané mužů i žen za účasti 80
týmů z České i Slovenské republiky.
Nedílnou součástí je i bohaté občerstvení (míchané nápoje, pochoutky
z grilu, z udírny, ...) a doprovodný

Číslo 2/2014

program s hudebními večery, kdy v pátek se uskuteční diskotéka a v sobotu živá hudební zábava s
kapelami Tabák (Kabát
revival), Katakomby a
Wetesh. Každý si během víkendu určitě přijde na své. Přijďte se podívat.
Po celý víkend je vstup ZDARMA.
Více informací o chystané akci mů-

žete nalézt i na webových stránkách
www.lasocup.cz.
Za pořadatele
Jakub Sklenář
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Odpověď na hádanku.
Foceno
od studánky v pastvisku.

Losování hlavní ceny

Děti v knihovně

Slavnosti vína v UH - 12.-14.září – přijďte všichni do
průvodu

Vítězové

1.Horní konec, 2.Podbůdí, 3.Holýška. Esmeraldy&Babetky
Fotografie: Jana Jandoušová, Martina Hrušáková, Michaela Křenková, ing. František Dostálek, Josef Jandouš
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