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Slovo starosty
Vážení spoluobčané, sousedé, kamarádi,
máme tu léto. Začalo sice deštěm na Medarda, od té doby nás ale provází spíše sucho a teplo. Pro dovolené skvělé počasí, pro
rostliny a zem pohroma.
Měli bychom se lépe chovat k naší zemi.
A tím nemyslím ten zprofanovaný GreenDeal, ale spíše jednotlivými drobnými zásahy
zadržovat vodu v krajině. Dešťové svody
nepouštět do kanalizace, ale do zahrad a nechat vodu vsakovat.
Konečně se nám rozjela kultura. V květnu Obecní úřad uspořádal Den dětí v areálu
TJ. Rybáři připravili skvělé otevírání rybníků
včetně soutěže místních rybářů a sportovci
pak Dětský den a Červnovou noc. Kdo nebyl,
může jen litovat. Všichni organizátoři zaslouží velké poděkování. Není vás mnoho, přesto
jsme rádi, že jste.
Ač to tak nevypadá, od března jsme toho
na obci udělali a zároveň neudělali mnoho.
Tento protimluv hned vysvětlím. Poté co
jsme zjistili, že v současném programovém
dotačním období vlády – tolik oslavovaném
Národním plánu obnovy - nejsou v okrese
Uherské Hradiště stanoveny částky na stavby, nebo dostavby mateřských školek, jsme
dokončený projekt na přístavbu druhé třídy
přepracovali na Dětskou skupinu. Dětská
skupina je třída dětí, která je také jako MŠ
zřízena obcí. Jen učitelé nejsou placeni Ministerstvem školství, ale jsou placeni obcí ve
spolupráci s Ministerstvem práce. Třída by
měla stát v zahradě mateřské školy a bude
propojena se školkou co se týká zajištění obědů. Jen rodiče budou mít smlouvu
s obcí, ne s mateřskou školkou. Doufáme,
že tuto dotaci buď v červnovém, nebo zářijovém termínu získáme a od roku 2023 už
nebude nouze o místo ve školce.
Stejně tak by se dalo vysvětlit nicnedělání s dalšími plánovanými akcemi. Výměna
rozhlasu – bohužel jsme čekali dva měsíce
na přidělení frekvence. Slíbené – a to prý
na Slovácku vydrží – instalace jednotlivých
rozhlasů bude do konce července. A i zde
musím říci. Máme slíbené.
I výsadba stromů na hřbitově neskončila.
Máme sice v zemi jerlíny, lípy, duby, ale stále
chybí javory a živé ploty. Bohužel stromy stále nebyly dodány a poslední přislíbený termín jen na začátku července. Kdo někdy sadil strom ví, že je to velmi nevhodný termín.
Stromy bude čekat velká zálivka, ale snad se
vše podaří. Při výsadbě jsme měli velkou pomoc ve farnících, za což jim moc děkuji.
Z projektů, které jsou připraveny nás
nemile zaskočil poslední návrh vlády ČR, že
se část financí z dotačního programu IROP
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přesune na podporu jiného a nezůstanou
tak peníze na slibované řešení prostranství
v obcích. V našem případě křižovatky kolem
OÚ a bezbariérového vstupu do obce. Dá se
říci, že tak jak stoupá inflace ve stavebnictví
a některé konkrétní materiály zdražili i 200300 krát proti období před dvěma lety, klesá
ochota z Národního plánu obnovy uvolňovat finance a tuto hyperinflaci řešit. Stavby
se všude kolem nás zastavují a menší obce
nebudou mít možnost dostavovat potřebnou infrastrukturu. Nezoufáme. Přesto nevíme, zda a kdy bude konec této smyčky.
Příklad : před týdnem Ministerstvo pro
místní rozvoj zveřejnilo seznam a konečné
rozhodnutí o přidělení dotací na Obnovu
místních komunikací. V seznamu je 1300
požadavků malých obcí na přidělení dotace v celkové výši více jak 4,2 miliardy korun.
MMR doporučilo 135 žádostí a přidělilo částku 400 milionů. Tedy necelých 10% !!!!
Ale 860 žádostí za cca 3,2 miliardy splnilo bodové hodnocení dotace. O přidělení
rozhodovali úředníci v Praze, takže obce ve
Středočeském kraji získali 41 dotací… Zlínský kraj 8 dotací… Liberecký kraj 1 dotaci.
K tomu není co dodávat.
Už v březnu jsem zmiňoval, že stále nepřišlo od Státního fondu životního prostředí
vyúčtování dotace za výsadbu parku. V říjnu

Střed obce - park

Točna nám rozkvetla

to bude teprve dva roky…
A slavná Národní sportovní agentura. Žádost podána 2.srpna 2021. V minulém týdnu
poprvé zareagovali. V rozpočtové tabulce
měl být barevně odlišená částka neuznatelných nákladů. Tedy jedno číslo jsem v tabulce
označil jinou barvou. Odeslat maximálně do
pěti dnů, jinak bude dotace stornována….
Není to jen o této vládě. Den ode dne, rok
od roku úředníci na ministerstvech vymýšlí nové vyhlášky, zákony a jejich moc roste.
Proti tomu pomoc směrem dolů, nebo vůbec
ochota pomoci se nepřímo úměrně snižuje.
Obec ale neničí jen tato nařízení shora.
I chování samotných občanů vůči obci je
někdy zarážející. Pro další spoluobčany nechtějí nic udělat, sami by ale nejraději využili
všech zákonných i nezákonných prostředků
ke svému zvýhodnění. Přemýšlejte až si budete kupovat další nové auto, kde ho budete
parkovat. Zvláště vy, kteří jste si své průjezdy
a vjezdy do domů upravili jako letní zahrady
a posezení. Ne všechny pozemky jsou vaše.
A na obecním stát opravdu jen tak v trávě
nemůžete !!!
Víte, že v intravilánu obce (uvnitř obce)
je každý majitel stromu na svém pozemku
zodpovědný za tento strom ? Strom nesmí
vyčnívat do průjezdového profilu komunikace a správce komunikace má právo tento
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strom na náklady majitele ořezat. Víte, že
majitel má povinnost uklízet vše, co ze stromu spadne ? Tedy i šišky ? A to dokonce i na
cizím pozemku ? Víte, že strom, keř, křovina
vysazená na cizím pozemku se automaticky
stává majetkem majitele pozemku ? A ten
ji má právo skácet, ořezat, upravit ? Chovat
se k ní, tedy jak jsem psal před pěti řádky…
jako její majitel.
Jak jsem psal minule, podařilo se nám
snížit doplatek obce do systému nakládání s odpady. Znovu nám na stole leží další
zdražovaní svozu popelnic. Svoz jedné 120l
popelnice stál před třemi lety 23 Kč. Od července bude stát 36 korun. Obec může tuto
situaci dotovat z rozpočtu. Pak se ale opravdu nedostane na potřebnější věci. Chodníky,
osvětlení, běžnou údržbu… Od dubna jsme
se začali v rámci úspor probírat tříděným
odpadem. A můžu Vám říci, že někteří dokáží překvapit. Co je a co není plast, papír…

A pro úsměv : Rodina bez větší zahrady dokáže každých 14 dní vyprodukovat 8 pytlů
bioodpadu. Pořídíme králíky a hnůj necháme svést pracovníky obce při svozu. Však
to zaplatí všichni ostatní hromadně. Zdá se
vám to normální ? Ne ! Rozum zde chybí.
Prosím, přemýšlejme trošku. A stačí opravdu jen trošku. V čem bychom mohli pomoci
obci ušetřit, pomoci ostatním a udělat svět
kolem sebe lepší.
Víte že každý měsíc dokážeme mimo
jiné vyprodukovat 1,2tuny plastu ? 900kg
papíru ? 4Tuny Bioodpadu ? 12tun směsného odpadu ??? 3tuny suti ?. Toto vše projde
Sběrným dvorem, rukami našich pracovníků
a vše obec a ve své podstatě občané, nakonec zaplatí….
Konec. Konec čísel a stížností. Na veselejší notu.
V úterý 14.6. jsme na obci uvítali komisi
složenou ze tří starostů (Dolní Němčí, Rati-

Společenská kronika
(duben, květen, červen 2022)
Narození:
5.3.2022
26.3.2022
6.4.2022
26.4.2022

Durdiak Nathan rodiče: Durdiaková Martina č.p. 129
Durdiak Luboš
Pinos Tadeáš rodiče: Pinosová Tereza č.p. 291
Pinos Martin
Stojaspal Vít
rodiče: Stojaspalová Kristýna č.p. 241
Stojaspal Lukáš
Kojetínská Sofie rodiče: Kojetínská Sandra č.p. 47

Úmrtí:
† 9. 5. 2022 Šuranský Jaroslav
† 11. 5.2022 Rada Adolf

55 let
Dudová Pavla
Jančar Josef
Blahová Martina

č.p. 295
č.p. 179
č.p. 259

č.p. 50
č.p. 108
č.p. 209

60 let
Chaloupková Jana

č.p. 106

70 let
Hubáčková Vladimíra
Ondroušek Miloslav
Knotová Anna
Kopecká Marie

č.p 269
č.p 185
č.p 274
č.p. 164

Nedachlebice
Nedachlebská vesnička,
je dnes jako kytička.
Kdo má na tom podíl,
ten je jednička.
Každý rád se podívá,
když se poupátko otvírá.
Každého jen dobré myšlenky napadají,
když květiny se na nás usmívají.

Nedachlebice č.p. 139
Nedachlebice č.p. 86

Občané, kteří se v měsících dubnu, květnu a červnu
dožívají významného životního jubilea:
50 let
Lukšíková Dagmar
Slováková Miroslava
Jurčová Monika

boř a Lidečko), pracovníků Ministerstev práce, pro místní rozvoj a zemědělství a pracovníků Zlínského kraje při hodnocení soutěže
Vesnice roku 2022, kam jsme se přihlásili.
Chtěl bych poděkovat všem, kteří pomohli a komisi předvedli, že to není s naší obcí
špatné, že stále táhneme za jeden provaz
a snažíme se ten život v obci zpříjemnit nejen sobě, ale i sousedům.
Naše obec získala Zelenou stuhu – za
péči o zeleň a životní prostředí.
Na prázdniny přeji všem dětem a studentům skvělé vysvědčení. Vám všem perfektní počasí a zážitky na dovolené a na
podzim se sejdeme u zářijového čísla, nebo
hned vzápětí u voleb do obecního zastupitelstva. Kdyby kdokoliv z vás chtěl něco změnit na obci, udělat něco pro občany, má jedinečnou příležitost. Nebojte se a kandidujte
do zastupitelstva.
Starosta obce J. Jandouš

Každým rokem vykvetou.
Jaký div, že se nespletou.

75 let
Řezníčková Libuše

č.p. 205

80 let
Belant Josef
Lysoněk Vojtěch
Kohoutová Helena

č.p. 272
č.p. 254
č.p. 248

90 let
Ševčíková Ludmila

č.p. 252

Pohled na krásnou přírodu,
přivolá k nám klid a pohodu.
Vždyť kytička z lásky darovaná,
potěší každého. I ta kupovaná.
Zkus a prohlédni si jednu květinku,
kolik krásy vidíš za chvilku.
Podívej se na ten květ.
A hned je hezčí celý svět.

Matrika OÚ Nedachlebice

M. Hubáčková
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Obec našla partnera pro výstavbu rodinných domů v lokalitě Padělky
Územní studie pro lokalitu Padělky
z prosince 2021, kterou nechala zpracovat
obec Nedachlebice, počítá s maximálně
dvaceti samostatně stojícími rodinnými
domy ve dvou řadách, mezi nimiž je navržena obslužná komunikace, která bude
napojena na stávající infrastrukturu. Nová
zástavba tak přirozeně splyne s existujícím
okolím a nebude narušovat ráz obce.
Zastupitelé vidí v realizaci záměru vel-

ký přínos pro obec, a proto aktivně hledali
zkušeného partnera, který bude schopen
dostát návrhu územní studie a postará se
o kvalitní a rychlou výstavbu. Dohodu se
podařilo uzavřít se společností SM RE HOLDING s.r.o., která se zabývá jak výstavbou,
tak prodejem rezidenčních nemovitostí
převážně v Jihomoravském kraji.. Jejím
úkolem bude i navazující komunikace s aktuálními majiteli pozemků, kteří budou mít

zájem o zhodnocení jejich majetku, čímž se
mohou nemalou měrou podílet na zvelebení a růstu obce.
Kromě výkupu stávajících pozemků
zastupitelé aktuálně jednají o konkrétním
postupu provedení realizace technické infrastruktury, která je první etapou výstavby.
Nejčerstvější informace získáte přímo
od zástupce developera pana Marka Cifra
na telefonu +420 728 178 301

SVOZ BIOODPADU
Vážení spoluobčané, od července měníme svoz Bioodpadu a to takto:
27.6. v pondělí svoz tříděného odpadu a bioodpadu normálně
dle Termínovníku z novin.
4.7
v pondělí žádný svoz
11.7. v pondělí svoz tříděného odpadu
12.7. v ÚTERÝ svoz bioodpadu

Lisování plastů a odvoz každých 14 dní
šetří obce nemalé prostředky
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Od tohoto termínu se bioodpad bude sváže každé úterý od
8:00 hodin do konce října !!!
V listopadu svoz bioodpadu pak 15.11., 29.11.,13.12,
a 27.12.2022
starosta obce J. Jandouš

Opravdu se jedná o papír?
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Kronikářské okénko
Milí čtenáři a čtenářky,
pro letošní podzim se připravuje odkládaná výstava na téma Legionáři z naší obce.
Termín konání bude upřesněn v dalším čísle
obecních novin. V současné době je zpracováván materiál z archivu a připravujeme
podklady pro výstavu. Pokud máte doma
nějaké materiály po svých předcích jako
fotografie, pohledy, dopisy nebo jiné vzpomínky nebo předměty, které jste ochotni
zapůjčit, můžete mne kontaktovat osobně
nebo elektronicky na mailu kronika@nedachlebice.cz . Máte-li do toho chuť, neváhejte. Na výstavě bude už trochu pozdě...
Máme zájem o digitalizaci jakýchkoliv listinných materiálů a fotografií a dobových zápisů
(třeba i soukromého deníkového charakteru),
které bychom si oskenovali a vrátili, ale skeny
by se staly součástí historického archivu obce
a sloužily by pouze k badatelským účelům.
Níže uvádím seznam legionářů, kteří
měli vztah k Nedachlebicím. Pokud mezi
nimi není váš předek a víte, že bojoval ve
Velké válce, nevadí. I o tyto vzpomínky a dokumenty máme zájem a mapujeme i tyto
osoby. Pátrání je však komplikované, protože kmenové listy vojáků byly v 80. letech
skartovány a je nutno pátrat i v jiných pramenech, což je časově poněkud náročné.
Seznam legionářů Nedachlebice
ČUMÍČEK JAN
Datum narození: 29.5.1896 (30.5.1896)
Obec narození: Nedachlebice
Okres narození: Uherské Hradiště
Domovská obec: Prakšice
Domovský okres: Uherský Brod
DOVRTĚL FRANTIŠEK
Datum narození: 6.2.1893
Obec narození: Nedachlebice
Okres narození: Uherské Hradiště
Domovská obec: Nedachlebice
Domovský okres: Uherský Brod
DUDA JAN
Datum narození: 8.8.1888
Obec narození: Nedachlebice
Okres narození: Uherské Hradiště

Domovská obec: Nedachlebice
Domovský okres: Uherské Hradiště
DOVRTĚL METODĚJ
Datum narození: 9.12.1893
Obec narození: Priedor
Okres narození: Banja Luka
Domovská obec: Nedachlebice
Domovský okres: Uherský Brod
DRGA FRANTIŠEK
Datum narození: 9.6.1885
Obec narození: Nedachlebice
Okres narození: Uherské Hradiště
Domovská obec: Svinov
Domovský okres: Bílovec
HRŇÁK ANTONÍN
Datum narození: 20.10.1889
Obec narození: Nedachlebice
Okres narození: Uherské Hradiště
Domovská obec: Nedachlebice
Domovský okres: Uherské Hradiště
CHALOUPKA FRANTIŠEK
Datum narození: 25.3.1890 (25.2.1890)
Obec narození: Topolná
Okres narození: Uherské Hradiště
Domovská obec: Nedachlebice Čata
Domovský okres: Uherské Hradiště Želiezovce
JAHODA ANTONÍN (později v Pekárně
u Jahodů v UH)
Datum narození: 24.4.1872
Obec narození: Nedachlebice
Okres narození: Uherské Hradiště
Domovská obec: Uherské Hradiště
Domovský okres: Uherské Hradiště
KÁŇA FRANTIŠEK (KAŇA)
Datum narození: 20.11.1889
Obec narození: Částkov
Okres narození: Uherský Brod
Domovská obec: Nedachlebice
Domovský okres: Uherské Hradiště
KŘÁPA FRANTIŠEK (KŘAPA)
Datum narození: 11.7.1891 (11.6.1891)
Obec narození: Nedachlebice

Okres narození: Uherské Hradiště
Domovská obec: Vlčnov
Domovský okres: Uherský Brod
NAVRÁTIL FRANTIŠEK
Datum narození: 24.2.1873
Obec narození: Tlumačov
Okres narození: Uherské Hradiště
Domovská obec: Nedachlebice
Domovský okres: Uherské Hradiště
ŘEZNÍČEK KAREL
Datum narození: 9.8.1898
Obec narození: Nedachlebice
Okres narození: Uherský Brod
Domovská obec: Nedachlebice
Domovský okres: Uherský Brod
SNOPEK ALOIS
Datum narození: 24.3.1896
Obec narození: Nedachlebice
Okres narození: Uherský Brod
Domovská obec: Nedachlebice
Domovský okres: Uherský Brod
ŠEVČÍK JOSEF
Datum narození: 13.9.1888
Obec narození: Nedachlebice
Okres narození: Uherské Hradiště
Domovská obec: Nedachlebice
Domovský okres: Uherské Hradiště
VÍTEK MILOŠ – z učitelské rodiny místního řídícího, rukoval z Nedachlebic
Datum narození:24.5.1887
Jméno: Miloš
Příjmení: VÍTEK
Datum narození: 24.5.1887
Obec narození: Hřivínův Újezd
Okres narození: Uherský Brod
Domovská obec: Nivnice
Domovský okres: Uherský Brod
Dále jsem do tohoto čísla jsem připravila
k počtení něco ze starých časů. Ze Vzpomínek Josefa Šuranského jsem vybrala tentokrát vzpomínku na prvního holiče v bílovské
farnosti.
Z. Hrňáková, kronikářka

Holič ve farnosti
„Vzpomněl jsem si ještě na malou událost pro naše muže a mládež mužského pohlaví tak důležitou, to jest holení a stříhání.
Dospělí muži, kteří se museli týdně holit,
dělávali to primitivním vercajkem. Trochu
žíní z koňského ocasu nitima svázaných, kamenný hrneček s kouskem mýdla, kousek

rozbitého zrcadla a břitvou, co se miškovali
prasátka a capečci k chovu. Na kousku opratě se obtahovala. Podle toho ta tvář oholeného tak vypadala. Robky sa enom smíly,
jak je který na ranní v nedělu opucovaný.
A tu najednou, co se stalo. Holič a kde je?
No přišel jednou ráno v sobotu pěšky z Bí-

lovic. V Bílovicích také neměli holiče, přišel
k nim z Malenovic, svobodný, jmenoval se
Větr. Najal si světničku a bílovští chlapi jej
přijali s radostí. Za tři grejcary oholit, kdo
by sa dřel s tupů břitvů? A milý Větr zafůkal také do Nedachlebic. Pěšourem, kabelu
v ruce a zebral to hned od kříža u Juřenů.
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„Pochválen Pán Ježíš, hospodáři. Chcete se nechat
ostříhat nebo oholit? Za tři grejcary budete mět pusu
jak měsíček.“ Některý se nechal, některý se ne (náš
táta se nechal), Větr obletěl dopoledne Nedachlebice
a asi byl spokojený, když příští sobotu přišel zas. Přes
týden si to chlapi zhodnotili a Větr tam byl v sobotu
až přes poledne. Tak se to mužům v celé farnosti zalůbilo, že už nemohl chodit po dědinách. Kdo chtěl,
tak musel do Bílovic za ním. A šli, holit i stříhat. Pro
mamičky neb tatínky zůstali doma ke stříhání jen ti
menší, starší chlapci už šli k holičovi.
A tam se to tak vžilo, že ještě v nedělu dopoledne měl plno práce. Mimo to byl ten pucifousek

samoukem malířem. Vymaloval Bílovice, pohled
z kopce k Topolnému, a v oficíně ho vyvěsil. Všem
se líbil. Pak se rozhodl, že půjde na malířskou akademii do Prahy. Než odešel, našel za sebe náhradu, také z Malenovic. Mlaďoch po vyučení, Buroň
František, také svobodný. Ten se potom i v Bílovicích oženil s Kučerovou, ta mu však do roka umřela.
Podruhé si vzal Krystýnovu, ta žije dodnes. On si
řemesla hleděl, přikupoval pole a pěkné hospodářství si pořídil. Holil, stříhal, líčil při divadlech a včelařil. Zemřel na infarkt.
Tak se naučili naši muži a mládež chodit k holičovi.“

Knihovna
V pátek 1. dubna proběhla Noc
s Andersenem, respektive Podvečer s Andersenem. Akce se zúčastnilo 13 dětí ve věku 5 - 12 let. Na
úvod děti postupně četly pohádku
Císařovy nové šaty, ti menší a kdo
nechtěl číst, poslouchal. Dále jsme
hráli hry (molekuly, židličkovaná, nošení vajíček na lžíci atd.). To děti hodně bavilo. Pokračovali jsme kresbou
zvonka zeleného, kterého děti lepily na velký strom a nyní
je vystavený v knihovně. Trošku jsme potrápili hlavičky
křížovkami, kvízy, hráli pantomimu a další hry. Na závěr si
děti vyrobily záložky, občerstvily se a trošku si zamlsaly.
Myslím, že se akce vydařila a už se těším na příští rok.
O prázdninách bude knihovna otevřena 11. 7. a 22. 8.,
od září opět každé pondělí od 16.30 – 18.00 hodin.
V. Juřenová, knihovnice

Noc s Andersenem

Konec školního roku v mateřské škole
Dříve, než se ve školičce definitivně
rozloučíme s letošním školním rokem, připomeňme si řadu krásných událostí, které
jsme na jaře prožili nebo v nejbližší době
prožijeme...
Druhá květnová neděle, která již tradičně patří našim maminkám, letos připadla
na 8. května. Protože jsme měli po dlouhé
pauze vystupovat pro veřejnost v areálu TJ,
připravovali jsme naše hudebně-pohybové a recitační pásmo pilně jako včeličky už
mnoho dní dopředu. Přestože některé děti
měly před samotným vystoupením trochu
trému, byly všechny moc šikovné a zasloužily si velkou pochvalu nejen od přítomných
maminek. Předání malého dárečku maminkám za péči a laskavost přispělo k láskyplné
náladě, která tuto neděli vládla nejen v Nedachlebicích.
Dalším velmi významným dnem, tentokrát pro všechny děti, je bezesporu Mezinárodní den dětí. Ten mohly děti slavit letos
hned nadvakrát.
Poprvé přímo 1.června, kdy jsme celé
dopoledne věnovali na školní zahradě so6

kolské sportovní všestrannosti v projektu
,,Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky“.
Děti při plnění pohybových úkolů na jednotlivých stanovištích doprovázela kobylka
Emilka, opička Hanička, ježeček Mareček
a o prověření znalostí z přírody se postarala
veveruška Věruška.
Za vytrvalost, odvahu a šikovnost čekala
děti sladká odměna a za znění fanfár slavnostní předání perníkové medaile a diplomu.
Podruhé jsme opět vystoupily v areálu
TJ a to v sobotu 4. června na akci ke,,Dni
dětí“ s hudebně pohybovým pásmem, ve
kterém děti cvičily s míči a padákem. Stejně jako předchozí vystoupení se nám i toto
moc povedlo a děti sklidily velký potlesk.
Navazující program byl pro malé oslavence
bez nejmenších pochyb strhující, protože si
o zážitcích z tohoto odpoledne vyprávěly
ještě celou řadu dní.
A na co se ještě můžeme těšit? Je toho
opravdu hodně…!
Školní výlet autobusem do Březolup,
kde projdeme pohádkovou stezkou s hle-

dáním pokladu. Odměnou bude jízda
na konících, skákací hrad a překvapením
bude pro děti exkurze hasičů SDH Březolupy.
V závěru školního roku nás čeká ještě
slavnostní pasování předškoláků na školáky za účasti pana starosty v MŠ. Při této
významné události nebudou chybět rodiče
budoucích školáků a mladší školkáčci, kteří
k ,,velkým“ školákům každoročně obdivně
vzhlížejí.
A prázdniny přivoláme 28. června. na
školní zahradě s kouzelníkem a iluzionistou
Jirkou Hadašem, který má pro děti připravený pestrý program. Na tuto zahradní slavnost jsou srdečně zváni také rodiče všech
našich dětí. Pevně věříme, že prožijeme
krásné odpoledne plné kouzel, tance, dobrot a především dětského smíchu!
Za kolektiv MŠ srdečně děkujeme našim
rodičům za celoroční spolupráci a přejeme
všem klidné, odpočinkové prázdniny.
Těšíme se v novém školním roce
2022/2023.
V. Lysoňková, učitelka MŠ
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Křesťanské okénko
Otec Tomasz se loučí
Milí občané, bratři a sestry,
blíží se dlouho očekávané prázdniny.
Čas odpočinku a dovolených. K dobrému
prožití času dovolené a prázdnin nás vybízí
sám Bůh hned v první časti Písma svatého,
kde můžeme číst, že po šesti dnech práce
při stvoření sedmý den odpočíval... A Kristus – Boží Syn často odcházel na osamělá
místa, aby si odpočinul a načerpal sil.
Každý z nás každodenně prožívá spoustu aktivit v práci, ve škole atd. Každý z nás
si opravdový odpočinek zaslouží. Neboť
čas odpočinku není pro člověka žádným
luxusem, žádným promarněním času, není
útěkem od reality a od všedního života.
Naopak: čas odpočinku umožňuje člověku navrátit se do všedního života naplněn,
posilněn a s větším elánem. Přeji každému
z vás, ať je tento čas odpočinku také spojen
s Boží přítomnosti ve vašem životě. Pokud

máte dar víry, ať je pro vás čas odpočinku
také časem stráveným v blízkosti Pána, neboť jak sám řekl „Pojďte ke mně, všichni,
kdo se lopotíte a jste obtíženi, a já vás občerstvím. Vezměte na sebe mé jho a učte
se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem, a naleznete pro své duše odpočinek.
Vždyť mé jho netlačí a mé břemeno netíží.“
Mt 11,28-30.
Ať jsou tedy následující dny naplněny
Boží milostí i ochranou.
Protože v červenci opouštím naši farnost, chci každému z vás poděkovat za
2leté působení v naší farnosti. Do kostela v Nedachlebicích jsem vždy jezdil rád
a budu na to mile vzpomínat. Ať vám Bůh
žehná.
O. Tomasz,
kaplan farnosti Bílovice a Březolupy

Rybáři
Zdravím Vás, milí spoluobčané,
naše rybářská sezóna je v plném proudu. Spoustu rybářů už zkouší svoje štěstí na první třešně a někteří z nás
už se nemůžou dočkat mirabelek a špendlíků, abychom si
mohli políčit na amura.
Na konci dubna jsme koupili z rybářského spolku
Spytihněv-Napajedla 6500 kusů rozplavané štiky v hodnotě 10 000 korun. Pro vaši představu je to štika o velikosti 1,5 až 2 centimetru. Rozdělili jsme je následovně. Dvě
třetiny z tohoto počtu jsme vysadili na OL2 a zbytek do
OL1. Hned ráno jsme měli sraz u rybářské chaty, u které
výsadba probíhala tak, že jsme štiky dovezly v pytli s kyslíkem. Povinná výbava byl kbelík a žufánek. Všichni jsme se
rozdělili na oba rybníky a co 5 metrů jsme dali polévkový
žufánek těchto štiček do vody. Všem bych chtěl poděkovat za rychlé rozmístění těchto štik a věřím, že pro děti, ale
i nás dospělé to byl skvělý zážitek. Všichni doufáme, že se
našim štikám bude dařit a na podzim jich co nejvíce poplave ve velikosti až 40 centimetrů. Přece jenom je štika
v obecním znaku a v rybnících by tato ryba měla být hojně
zastoupena.
Otevírání rybníků a dospělácké závody probíhaly od
soboty 28. května až do neděle 29. května. Všem lidem,
co si našli čas a došli k našim rybníkům, bych chtěl poděkovat. Počasí nám celkem vyšlo až na hodinový deštík,
který nám vzal dost návštěvníků, ale bohužel větru a dešti
neporučíme. Závody probíhali poprvé na obou rybnících.
Ráno jsme se rozdělili a začali jsme chytat. Závod probíhal
na součet 5 největších ryb a mezi ně se počítal pouze kapr
a amur. Mezi největší úlovky patřil Amur 72 cm, kterého
chytil Aleš Hubáček. Dále štika 68 cm ulovená Lumírem
Malinou. Dále úhoř 80 cm, který se nechal zlákat na žíža8

Otec Tomasz

Obecní noviny Nedachlebice

2/2022

lu od Honzy Staška a největšího kapra 64 cm k překvapení všech
chytil Petr Kubiš na OL2. Každý rybník měl svoje stupně vítězů.
Výsledky byly následovné:
OL1 – 2 a 3 místo bylo dělené stejný součet centimetrů
1. Kluci Šubardovi (Radim a Lukáš)
2. Lumír Malina
3. Adam Dovrtěl
OL2
1. Kubiš Petr
2. Jan Stašek
3. Tomáš Harkabuzík
Všechny bych Vás chtěl pozvat na dětské rybářské závody, které se uskuteční na konci prázdnin, a to v sobotu 27. srpna od 8:00
na OL2. Prosím všechny, aby mi nahlásili děti, které se chtějí zúčastnit závodů. Jelikož se bude chystat pro každé přihlášené dítě
balíček. Počet dětí je omezen na 50. Také bych chtěl poprosit lidi,
kteří by chtěli dát jakýkoliv sponzorský dar na tyto závody, ať se
mi ozvou.
V úterý před uzávěrkou těchto novin k nám do obce přijela
komise na soutěž obec roku. Měli jsem to potěšení je přivítat u nás
na rybníku a pohostit je dobrotami z udírny. Nejvíc jim chutnala
čerstvě vyuzená slanina. Mně se před příjezdem komise podařilo
chytit sumce 120 cm o váze 12 kilo. Chtěl bych poděkovat všem co
mi, jakkoliv s touto akcí pomohli.
Co nás ještě čeká? Na brigádách minimálně 2x sečení trávy kolem rybníků a čištění přepadů. Broušení a natření chaty a čištění
rýn. Proto mi, prosím, zavolejte a domluvte se se mnou. Chápu, že
ne každému vyhovuje brigáda v sobotu.
Také bych chtěl udělat podzimní rybářské závody dvojčlenných týmů tentokrát na obou rybnících. O termínu Vás budu informovat na tabulích a naší skupině. Dále bych chtěl na podzim
dovézt na OL1 kapry cca 300 kg, jesetery (ruské 5ks a sibiřské 5ks),
a když se podaří, tak i candáty.
za všechny rybáře M. Pravdík ml.
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TJ NEDACHLEBICE
Toto číslo obecních novin vychází těsně po konci jarní části fotbalové sezóny 2021/22. Tabulky a celkové hodnocení můžete považovat
za konečné a také jej najdete na webových stránkách TJ Nedachlebice.
„A“ tým se v letošní sezóně krajské soutěže 1. A třídy skupiny
B potýkal se spoustou zranění a bylo málo zápasů, ve kterých mohl
nastupovat kompletní. Provázela nás spousta dlouhodobých zranění
hráčů A. mužstva M. Bartoše, F. Brzici, T. Klvaně a R. Kafky. Umístění
odpovídalo úrovni předváděné hry a kvalitě neúplného týmu. Po tragické podzimní části sezóny, kdy jsme uzavírali tabulku na posledním
místě se ziskem 5 bodů, po výměně trenéra a doplnění mužstva o P.
Vrtáka a D. Klvani jsme si stanovili jednoznačný úkol zachránit se v této
soutěži. Celkové 12. místo znamená záchranu v soutěži. Střelecky se
na výsledcích nejvíce podíleli hráči M. Bartoš s devíti, O. Šuranský se
šesti a R. Kafka se čtyřmi góly. To se podařilo a co však nejvíce kvituji je
přístup hráčů k tréninkům, spojeným s výraznou změnou herního celého systému mužstva. Děkuji všem hráčům, trenérovi O. Čtvrtníčkovi,
vedoucímu mužstva C. Řezníčkovi za odvedenou práci. Věřím, že nový
trenér bude v nastoupeném trendu pokračovat a že udržíme úroveň
nedachlebské kopané na stávající ne-li vyšší úrovni.

A co žáci? Ti nám nejen letos dělali radost po dobu celé sezóny.
Nejen výsledky, ale přístupem především těch nejmenších k tréninkům i utkáním. Velký dík za odváděnou práci patří trenérům M. Váňovi
aj. Šuranskému. Těší mě i podpora ze strany převážné většiny rodičů
našich malých borců této věkové kategorie. Odměnou nám všem je
umístění mužstva na 3. místě této soutěže, tedy na bronzové pozici.
Pochvalu si zaslouží všichni. Kluci, gratulujeme.
Tabulka střelců žákovského mužstva :
1.Polášek Michal
19
2.Váňa Jan
16
3.Šuranský Josef
15
4.Čumíček David
9
5.Šuta Tobiáš
8
6.Juřena Viktor
5
7.Kolařík Dan
4
8.Jurča Jan
3
9.Jurča Michal
1
10.Miloševský Marek
1
10

Finančně jsme uzavřeli hospodářský rok 2021 (oficiálně vedeným účetnictvím) a předložili finančnímu úřadu daňová přiznání.
Celkové výdaje TJ Nedachlebice loňského roku činily 456 901Kč.
Částka úctyhodná. A to do těchto výdajů nejsou zahrnuty náklady
na dopravu mužstev na zápasy a platby za energie, které jsou hrazeny obcí. Nejvýznamnější výdajové položky TJ směřovaly do úhrady
nákladů na trenéra, hospodáře, cestovní náhrady hráčů, náklady na
materiálové vybavení mužstev, údržbu hracích ploch a režijního zabezpečení pořádaných akcí. Naše příjmy tvořily dotace od fotbalové
asociace ve výši 86 609 Kč a od Zlínského kraje ve výši 18 000 Kč. Na
zbývající výdaje jsme si museli sami vydělat jednak konáním sportovních a kulturních akcí, z příjmů z pronájmu reklamních ploch, ale
především jsme získali zbývající potřebné prostředky pro chod oddílu díky sponzorským darovacím smlouvám.
Chtěl bych touto cestou poděkovat za podporu všem sponzorům a především obecnímu zastupitelstvu. Bez jejich finanční pomoci by naše mužstva nemohla obec tak důstojně reprezentovat.
Náš dík patří také Vám našim fanouškům a ostatním příznivcům, pro
které se fotbal především hraje a pro které připravujeme v roce 26
nedělních příležitostí se potkat v jednom z nejhezčích sportovních
areálů tohoto kraje.
Z kulturně-společenských akcí se konečně, díky zlepšené zdravotně-bezpečnostní situaci, podařilo dát děti s rodiči dohromady
a připravit vydařený Dětský den. Na programu byla malá taneční
ukázka dětí z MŠ Nedachlebice, ukázka dravců skupiny Seiferos,
ukázka výcviku psů z Hřivínova Újezdu, drobné soutěže, skákací
hrad – Titanic, diskotéka a jako vždy, bohatá tombola. Účast dětí byla
vysoká. Pro občerstvení zdarma si přišlo více jak 160 dětí.

Co připravujeme
a na co Vás chceme pozvat :
Úvodní utkání nového ročníku 2022/23
dne 14. 8. 2022
Za výbor TJ Nedachlebice vám všem přeji prosluněné letní dny
plné rodinné pohody a těším se na příjemná setkávání nejen na fotbale, ale i při našich kulturně společenských akcích.
Pěkné léto J. Šuranský
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Dětský den

Zahrádkáři vám radí
Ovocná zahrada v červenci
Pranostika: „Co červenec neuvaří, to srpen neupeče“ nebo „ Staví-li
v červenci hromadu mravenci po kraji všude, tuhá zima bude.“
- Češeme pozdní odrůdy třešní (chrupky), višně, meruňky, broskve
a postupně i první slívy, švestky a letní odrůdy jablek nebo hrušek.
- Dokončíme sklizeň jednou plodících odrůd jahod. Počínáme si
při tom šetrně a zvláště za mokra zbytečně neutužujeme porost
a půdu častým šlapáním.
- Při déletrvajícím suchu zavlažujeme hlavně rybíz, angrešt, jabloně
a broskvoně, které na zvýšenou spotřebu vody reagují výrazně vyššími výnosy.
- Platí, že vždy jsou lepší větší dávky vody najednou, než časté , ale
povrchové kropení, které nepronikne ke kořenům stromů.
- Maliník musíme dostatečně zalévat především v době dozrávání.
Sklizené výhony odřízneme co nejdříve po sklizni těsně u země.
- Ošetříme přeroubované stromy a probereme obrost pod rouby,
pokud znovu prorůstá nebo neučinili jsme tak v předchozím měsíci.
Ovocná zahrada v srpnu
Pranostika: „ Když je v srpnu ráno hodně rosy, mají z toho radost vosy.“
Mlhy na lukách, potocích a řekách v srpnu zvěstují trvalé počasí.“
- Včas podpíráme stromy přetížené úrodou, aby se nerozlámaly větve nebo celé koruny.
- Všechno ovoce je třeba zhodnotit – zkonzumovat, zpracovat, rozdat nebo prodat.
- Padaná jablka a hrušky zužitkujeme na mošty a ovocná vína, a to za
předpokladu že nejsou nahnilé.
- Zakládáme nové záhony jahodníku výsadbou uznaných kvalitních
sazenic ze šlechtitelských nebo množitelských ovocnářských stanic.
- Dokončíme očkování jabloní, hrušní, slivoní, třešní, višní a meruněk,
naposledy pak broskvoní.

-

Koncem měsíce lze zkrátit letorosty broskvoní, na nichž jsou diferencována květní očka jako základ úrody pro příští rok.
Ještě je čas odstranit zahušťující neproduktivní výhony jádrovin
pozdně letním řezem.

Ovocná zahrada v září
pranostika: „ Teplé září – dobře se ovoci i vínu daří.“ „ Na svatého Václava
každá pláňka dozrává.“
- Zasychající, suché a polámané větve odřízneme.
- Ještě v prvních dvou týdnech září můžeme očkovat semenáčky
broskvoní, zvláště když byly získány z letošního jarního výsevu po
předchozí stratifikaci osiva.
- Po sklizni ovoce hnojíme draselnými a fosforečnými hnojivy, v menším nejlépe půdními injektory nebo naléváním hnojivých roztoků
ke kořenové zóně, pokud nebyla půda těmito živinami předzásobena dříve. Řídíme se výsledky půdních rozborů.
- Připravíme si kůly a pozemek pro podzimní výsadby.
- V září lze ještě vysazovat dobře vyvinutou sadbu jahodníku za předpokladu, že je dobře narostlá.
- Je třeba včas vydezinfikovat a vybílit sklepy.
- Sklad by měl být chladný, dobře větratelný a nemělo by v něm být
příliš sucho.
- Pro skladování vybíráme jen kvalitní ovoce, které se nemá uchovávat v sousedství brambor, řepy, celeru apod., protože jablka mohou
tyto pachy přijímat.
Odpočinkovou slunnou a radostnou dovolenou Vám všem a dětem prázdniny plné sluníčka a dobrých nových kamarádů.
přeje výbor ČZS.
RADOST Z DOBRÉ ÚRODY VE VAŠICH ZAHRÁDKÁCH .
Zdroj časopisu zahrádkář.
přeje za výbor ČZS Vojta Lysoněk
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