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Volby do obecních zastupitelstev - 2014
Sami máte možnost zvolit správnou cestu. Ať máte šťastnou ruku.
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Úvodní slovo
Vážení občané.
Chtěl bych Vás informovat o práci
obecního úřadu a událostech v obci
od posledního vydání obecních novin z června roku 2014.
V první řadě byla ukončena velká
a také nákladná investiční akce a tou
byla výstavba KANALIZACE Nedachlebice. V minulém týdnu jsme
zaplatili poslední splátku dodavatelské firmě Javorník. Tyto peníze jsme
dostali jako dotaci ze Zlínského kraje. Stavba byla předána, ale užívána
může být až po kolaudaci, která bude
až po napojení na přivaděč v obci Bílovice. V současné době chybí položit
asi třicet metrů potrubí, následovalo
by převzetí úseku do užívání, kolaudace a teprve může následovat kolaudace kanalizace v Nedachlebicích.
Potom by se mohli občané napojovat
se svými odpady – budou informováni. Samozřejmě je potřeba mít zpracovaný projekt připojení na ČOV v
Bílovicích. Současně se zpracovává
návrh smlouvy o provozování kanalizace v obci a nejvýhodnější podmínky pro obec a také pro občany. Další
budování a modernizace kanalizační
sítě v obci bude odvislé od získávání
finančních prostředků.
Za pomoci občanů zaměstnaných
z peněz od Úřadu práce bylo dokončeno prosečení lesa v Pastvisku. Tyto
práce byly prováděny za zhoršených
povětrnostních podmínek, kdy tito
občané mnohdy pracovali i za deště
a museli se několikrát denně převléci
do suchého oblečení. Za to jim patří
poděkování. Podle potřeby se provádí
údržba zeleně v obci a okolo rybníků
v Olšovci.
Ve sportovním areálu se uskutečnilo několik zdařilých společenských
akcí mezi něž určitě patřily LasoCup
- turnaj v malé kopané, V.S.P.BAND taneční zábava, JUMP Rally - RC rally
rádiem řízené modely aut, Nedachlebský košt piva a nakonec Strašidelná
stezka a Pohádkový les. Organizátorům posledních dvou akcí určitě patří
dík. Pořádat tyto akce jim neznechu-
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tilo ani nezodpovědné ,,házení klacků
pod nohy“ jednoho obecního zastupitele…
Začalo podzimní fotbalové kolo,
tak bych chtěl popřát všem mužstvům – jedničce, dorostu a žákům
hodně zdaru a také toho fotbalového
štěstíčka.
Poslední kulturní akcí byla účast
občanů na slováckých Slavnostech vína
v Uherském Hradišti. V sobotu ráno
jsme marně čekali, když ne na sluníčko, tak aspoň aby přestalo pršet. Počasí
také ovlivnilo počet občanů v kroji, ale i
tak se nás sešlo víc jak dvacet.
Během průvodu přestalo pršet
a tak jsme se na náměstí předvedli v
plné parádě. Diváci na náměstí nám
tleskali a mávali. Byli jsme hrdí na tu
naši vesničku, že asi na rok zas... Po
průvodu jsme se těšili na gulášek a
stan ve Smetanových sadech za což
všem, kteří nám nachystali příjemné
zázemí pro odpočinek a všem, kteří se
zúčastnili průvodu a oblékli do krojů i
ty nejmenší děti, hodně děkuji.
Blíží se komunální volby a podle
zaregistrovaných stran a hnutí je zřej-

mé, že zájem o práci v zastupitelstvu a
post nejvyšší, je velký. Proto Vám vážení občané doporučuji při výběru a
hlasování, hlavně zodpovědnost, kterou určitě ovlivní i Vaše znalost kandidátů. Protože koho si do čela obce
zvolíme, takovým směrem se bude
tato obec ubírat. Přijďte všichni k volbám, aby Vás to pak ještě nemrzelo.
Já osobně bych chtěl poděkovat
všem, kteří mně v nelehké době od
letošního ledna podrželi a věřili v dobrou věc. Všem zastupitelům, kteří se
v minulém volebním období aktivně
zapojili do komunální správy, a přiložili ruku k dílu, děkuji a přeji hodně
úspěchů v osobním životě a pokud se
znovu uchází o místo v zastupitelstvu
v nastávajících volbách a uspějí, hodně
pevných nervů.
Vám všem, kteří jste činní ve sportovním klubu, společenských a zájmových složkách, přeji hodně zdraví
a chuť udělat ve svém volnu pro tuto
obec něco navíc pro druhé.
S podporou obecního úřadu to určitě půjde.
Vojtěch Dovrtěl, místostarosta

při Slavnostech vína
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Jak obec hospodaří v tomto roce
Vážení občané – voliči,
Obec Nedachlebice v letošním roce hospodaří mnohem lépe, ale dluhy jí zůstávají. V přehledné tabulce Vám zrekapitulujeme stavy úvěrových účtů ke dni 31.08.2014.
Stav ke dni 31.08.2014
(zbývá zaplatit)

Druh a výše úvěru
Investiční – kanalizace (KB-úrok 1,8 % p. a.)
10.000.000,00 Kč

Měsíční splátka

9.000.600,00 Kč

52.600,00 Kč

Investiční – kanalizace (KB-úrok 2,89 % p. a.)
1.000.000,00 Kč

814.512,67 Kč

5.960,00 Kč

Investiční úvěr - zateplení budovy OÚ a HZ
1.250.000,00 Kč (KB-úrok 2,90 % p. a.)

959.256,00 Kč

7.150,00 Kč

Investiční obchodní úvěr – zakoupení traktoru
997.900,00 Kč (Erste Leasing-úrok 4,00 % p. a.)

806.499,71 Kč

23.205,00 Kč

Investiční úvěr SFRB – modernizace domů
2.000.000,00 Kč (úrok 3,00 % p. a.)

192.631,78 Kč

21.728,00 Kč

11.773.500,16 Kč

110.643,00 Kč

1.280.000,00 Kč

20.000,00 Kč
Nesplácíme (není
sjednán splát.kalendář)
Nesplácíme (není
sjednán splát.kalendář)

Investiční úvěry celkem
Neinvestiční úvěr provozní-Komerční banka, a.s.
1.280.000,00 Kč (úrok 3,52 % p. a.)
Neinvestiční půjčka-Vodohospodářské stavby
Javorník-CZ, spol. s r. o. 1.000.000,00 Kč
(úrok 5,00 % p. a.)

1.000.000,00 Kč

Kontokorentní úvěr – GE Money Bank, a. s.
500.000,00 Kč (úrok 6,30 % p. a.)
Neinvestiční úvěry celkem

495.122,45 Kč
2.775.122,45 Kč

20.000,00 Kč

145.595,00 Kč

3.435,00 Kč

Ostatní dlouhodobé závazky – odkoupení domu č. p. 72

Obec se ke splácení výše uvedených
úvěrů staví zodpovědně, jistiny splácí
řádně v daném termínu, zejména poslední den v měsíci, a dle sjednaných
splátkových kalendářů. Chceme se vyhnout sankcím za pozdní platby jako
tomu bylo v minulosti.
Obci se podařilo uhradit zbývající část investičního úvěru k profinancování dotačních prostředků na
investiční akce „Zateplení obecního
úřadu a požární zbrojnice v Nedachlebicích“ a „Závlahový systém na hřišti“
ve výši 950.000,00 Kč, z celkové výše
1.450.000,00 Kč. V roce 2013 se totiž
z přijatých investičních dotací ve výši
1.150.000,00 Kč, určených k zaplacení
tohoto úvěru, použilo na úhradu jistiny pouze 500.000,00 Kč, ze zbývající
části, tj. 650.000,00, byly kryty běžné
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provozní výdaje obce. Komerční banka, jako poskytovatel úvěru, trvala na
úhradě zbývající části úvěru v termínu
nejpozději do 31.07.2014. Obec v měsíci únoru 2014 získala na závlahy investiční dotaci ze Státního zemědělského
intervenčního fondu ve výši 200.419,00
Kč (celkové náklady na závlahy činily
817.286,80 Kč), kterou použila na splátku jistiny. Dalších 750.000,00 Kč čerpala z rezervy, vytvořené ve schváleném
rozpočtu na rok 2014. Úvěr byl ke dni
30.06.2014 zcela zaplacen.
Obec také dostala v měsíci srpnu
2014 z rozpočtu Zlínského kraje investiční dotaci na dofinancování investiční
akce „Kanalizace Nedachlebice“ ve výši
10 % ze skutečných uznatelných nákladů, což představuje částku 4.221.200,00
Kč. Z této dotace byla obratem uhraze-

na poslední faktura dodavateli – Vodohospodářským stavbám Javorník-CZ,
spol. s r. o.
Zastupitelé obce museli začátkem
roku 2014 provést docela nepopulární
krok, a to odmítnout investiční dotaci
na akci „Revitalizace zeleně v obci Nedachlebice“ pro nedostatek vlastních finančních prostředků. Celkové náklady
akce činily cca 1.400.000,00 Kč. I když
dotace dosahovala téměř 1.000.000,00
Kč a vlastní zdroje obce cca 400.000,00
Kč, nebylo možné akci realizovat. Obec
by nejprve musela z vlastních rozpočtových prostředků uhradit náklady ve
100 % výši a teprve pak by jako bonus
dostala slíbenou dotaci. Navýšení rozpočtu na výdajové straně by znamenalo
najít další zdroje v příjmech. Ale kde
vzít tyto finanční prostředky? Máme
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si znovu půjčovat? O realizaci této investiční akce jednali zastupitelé již ve
druhé polovině loňského roku, kdy
jim bývalý starosta předložil vypracovaný projekt v hodnotě 48.400,00 Kč.
Vzhledem k mnoha započatým a v té
době ještě nedokončeným investičním
akcím, financovaných z úvěrů, tento
projekt zamítli. Starosta však vůbec
nerespektoval jejich rozhodnutí a nadále pokračoval ve vyřizování dotace
a sepsání mandátní smlouvy se společností INNOVA Ostrava. Právě jí jsme
v letošním roce zcela zbytečně museli zaplatit dvě faktury v celkové výši
65.801,00 Kč. První ve výši 21.175,00
Kč za výdaje spojené s vyřizováním
dotace ze Státního fondu životního
prostředí a druhou ve výši 44.626,00
Kč za úspěšné získání dotace. Myslíte
si, že takto se chová a jedná dobrý hospodář?
Každý z nás je jistě rád, když se v
obci něco nového buduje, zlepšuje či
opravuje. Obec by si však měla udržovat vždycky nějakou finanční rezervu k

pokrytí nepředvídatelných výdajů. Zřizování provozních kontokorentů je při
dobrém hospodaření úplně zbytečné.
V současné době musíme hlavně dbát
na řádné splácení investičních úvěrů, k
nimž se váže zástava obecního majetku
v hodnotě cca 30.000.000,00 Kč. Jedná
se o budovu obecního úřadu, chráněného bydlení a také o nový traktor.
Traktor obec pořídila roce 2013
v rámci dalšího investičního projektu „Likvidace bioodpadu v obci Nedachlebice“ nákladem 1.207.459,00 Kč.
Na tuto investici byla přislíbena investiční dotace ve výši 504.000,00 Kč, a to
28.000,00 ze Státního fondu životního
prostředí a 476.000,00 Kč z Fondu soudržnosti (prostředky EU). I přes značné
úsilí v odstraňování chyb a nedostatků,
týkajících se porušení závazných pokynů pro poskytnutí dotace, se nám
dosud nepodařilo dotaci získat. Stále
jsme ve spojení se Státním fondem ŽP
a snažíme se tento projekt dotáhnout
do zdárného konce, byť i s částečnou
ztrátou finančních prostředků.

Příjmy obce
Daňové příjmy
Neinvest. dotace ZK
Příjmy z místních poplatků
Příjmy ze služeb
Příjmy z nájmů bytů
Přijaté náhrady za odevzdaný odpad

měsíčně
520.000,00 Kč
22.000,00 Kč
35.000,00 Kč
45.000,00 Kč
80.000,00 Kč
15.000,00 Kč

Příjmy celkem

717.000,00 Kč

Nejvíce však obec zatěžují poplatky
a úroky ze dvou zatím neřešených provozních úvěrů. Jedná se o kontokorentní úvěr z roku 2011 ve výši 500.000,00
Kč (aktuální zůstatek k 31.08.2014 je
uveden v tabulce) od GE Money Bank,
a. s. K tomuto úvěru se vyjádřila i Komerční banka, a. s., která nám v loňském roce poskytla většinu úvěrů, a
doporučila, abychom kontokorent vyrovnali v co nejkratší době. Dále pak
jde o půjčku na financování provozních
potřeb ve výši 1.000.000,00 Kč, kterou
obci poskytla společnost s ručením
omezeným Vodohospodářské stavby Javorník-CZ. Tato půjčka měla být
dle smlouvy uhrazena jednorázově do
31.12. 2013. Dodnes není sjednán žádný splátkový kalendář, takže obec zatím
nesplácí jistinu, ale platí pouze úroky se
sazbou 5 %.
V níže uvedené tabulce si porovnejte, jaké má obec pravidelně se opakující
měsíční příjmy a výdaje a kolik finančních prostředků jí zbývá na pokrytí dalších provozních potřeb.

Výdaje obce
Střežení objektu budovy OÚ, HZ
Servis výtahů v DCHB
Telefonní poplatky
Elektrická energie + plyn (zálohy)
Voda (záloha)
Svoz všech druhů odpadů
Mzdové náklady včetně odvodů
Neinvestiční příspěvky MŠ - PO
Splátky úvěrů + úroky+poplatky
Pojištění obecního majetku
Výdaje celkem

měsíčně
968,00 Kč
1.541,00 Kč
3.000,00 Kč
62.153,00 Kč
5.500,00 Kč
50.000,00 Kč
200.000,00 Kč
60.000,00 Kč
137.400,00 Kč
3.000,00 Kč
523.562,00 Kč

Rozdíl mezi pravidelně se opakujícími měsíčními příjmy a výdaji činí 193.438,00 Kč. Z této částky musíme pokrýt
ať již běžné či mimořádné náklady na opravy a údržbu obecního majetku, poskytování různých služeb, jako revize,
komunální – technické služby, služby SW, na vydávání obecních novin, dopravu sportovců, odměny za práce na dohody a další.
Vážení občané,
nyní dle vlastního uvážení posuďte, je-li obec opravdu tak bohatá, aby se mohla v brzké době opět pustit do velkých
investičních akcí a nadále zvyšovat svou zadluženost. Všechny výše uvedené údaje jsou pravdivé a ukazují skutečný
obraz hospodaření naší obce.
účetní Obecního úřadu Nedachlebice
Zdenka Krůčková
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Společenská kronika
červenec, srpen, září 2014
Narození: 2. 8. 2014

Ondřej Stalčík

matka: Veronika Stalčíková č.p. 290
otec:
Antonín Stalčík

Sňatek:

Karel Kaňovský
Jitka Bílková
Tereza Holáková
Jakub Hubík
Šárka Minářová
Jiří Štěpánek
Adam Dovrtěl
Ivana Smutková
Eva Dostálková
Martin Batůšek
Radim Hubáček
Zuzana Dohnalová

Nedachlebice č.p. 103

7. 6. 2014
26. 7. 2014
23. 8. 2014
30. 8. 2014
6. 9. 2014
13. 9. 2014

Úmrtí:

† 2. 7. 2014

Josef Švancara

Nedachlebice č.p. 242
Nedachlebice č.p. 292
Nedachlebice č.p. 292
Nedachlebice č.p. 41
Nedachlebice č.p. 277

Nedachlebice č.p. 244

Občané, kteří se v měsících červenci, srpnu a září dožívají významného životního jubilea:
50 let
Zdeňka Šuranská
Stanislav Braun
Bohumila Mikulková
Jan Tomaštík
Miroslav Kolek

č.p. 87
č.p. 250
č.p. 57
č.p. 198
č.p. 176

60 let
Libuše Valuchová
Karel Šišák

č.p. 168
č.p. 120

65 let
František Kocáb
Jarmila Kopecká
Jana Melimonková

č.p. 275
č.p. 164
č.p. 86

80 let
František Duda
Františka Juřenová
Miroslav Javor

č.p. 25
č.p. 256
č.p. 190

Křesťanské okénko
Dětem i dospělým dva letní horké měsíce utekly jak voda. Děti pilně
navštěvují školu, jejich rodiče a prarodiče musí plnit spoustu pracovních
úkolů, ať doma či v zaměstnání nebo
podnikání.
My se však trochu ohlédněme
zpět. V minulém čísle jsme si připomněli, co čeká naše věřící v červenci
a srpnu. A mohu už nyní sdělit, že se
vše podařilo až neuvěřitelně dobře.
Ale postupně.
Naši poutní mši svatou sloužil děkan českolipský a farář ve Cvikově,

Číslo 3/2014

Poutní mše: beseda v učebně s P. Rudolfem Repkou
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P. Rudolf Repka. Přijel k nám jako
ke starým známým. Ve své promluvě
také poděkoval za naše finanční dary
a podrobně nás informoval, k čemu
je použije. Pochopitelně jsme mu i letošní mešní výtěžek věnovali, za což
opět poděkoval a na besedě dostal i
další dárky od farníků. Zejména takové, které jsou pro naše Slovácko typické! Na besedu byli tentokrát zváni
především muži, kteří letos odvedli
kus poctivé práce, o jejich vykonaném díle jsme už minule psali.
V sobotu jsme ještě stihli pouť na
Velehradě, a následující neděli jsme
odjížděli na brigádu do severních
Čech pomoci s obnovou zdevastovaných kostelů. Letos z naší farnosti odjelo třemi auty 12 mužů, to byl
zatím nejvyšší počet! Z Nedachlebic
jsme byli čtyři se svým autem, pátým
byl náš kamarád z Kostelan, který k
nám často zajíždí a zpívá ve schole.
A práce jsme udělali skutečně hodně,
zejména jsme přispěli k znovuposvěcení kostela sv. Jana Nepomuckého v
Jetřichovicích, které by mělo být už
za pár týdnů. Takže jsme přijeli právě
včas. A dělali jsme i na dalších místech, v Markvarticích a zejména ve
Velharticích, kde byla prováděna velmi obtížná demontáž složitého lešení
z průčelí kostela. A práce navíc zbrzdily časté bouřky a přeháňky.
V srpnu jsme se přihlásili k pěší
pouti na Velehrad. Byl to už XIV.
ročník, pro nás jen druhý. V sobotu
23. srpna v šest hodin jsme se sešli u
našeho kostela a po vyzvánění ranního klekání jsme svižně v počtu 7
dospělých a dětí vyrazili směr Bílovice. Tam jsme přibrali poutníky z
Březolup a Bílovic, pak ještě jednoho
ve Včelarech. Krátce jsme se zastavili
v rozestavěném kostele sv. Ducha ve
Starém Městě, a na Velehrad nás došlo všech 25 poutníků. Až tam jsme se
dozvěděli, že z naší farnosti se poutě
ještě zúčastnili dva poutníci a ti šli
celou čtyřdenní cestu z jižní Moravy! P. Janu Peňázovi ze Křtin, který
je evropským poutníkem, jsme podali hlášení. Byl velmi potěšen, kolik
nás od kostela sv. Cyrila a Metoděje v
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Naši brigádníci před obnoveným kostelem sv. Petra a Pavla v Prysku

Našich několik poutníků před Velehradem

Mše u sv. Huberta
Nedachlebicích spolu s našimi bratry
a sestrami z celé farnosti na Velehrad
doputovalo. A za náš dar věnovaný
tomuto neúnavnému poutníkovi, poděkoval upřímným, Pán Bůh zaplať.
V poslední den prázdnin pozval

náš pan farář všechny děti na mši sv.
k Hubertovi do Olšovce. Dětí přišlo
dost, i se svými rodiči a prarodiči. Co
bylo zvláště potěšující, že skoro všichni pak přijali pozvání na hry a zábavu
i na občerstvení na včelín.
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Tatínci a maminky připravili pro
děti hry i soutěže, např. v překonání
žlebu po lanech, deskové hry i jinou
zábavu. Děti pochopitelně zajímalo
především opékání špekáčků a sladké
dobroty. Každé dítě v soutěži vyhrálo a dostalo nějakou sladkou cenu. A
protože se akce uskutečnila na včelíně, tak tou nejsladší cenou pro ně
byla sklenička medu. Jen rodiče přišli
zkrátka – v poslední soutěži v přetahování lanem nevyhrál nikdo - lano
prasklo a všichni skončili na trávě ke
škodolibé radosti přihlížejících.
A co nás čeká do Vánoc? Budou to
akce spíše pro dospělé nebo pro celé
rodiny. Nejdříve pouť na sv. Hostýn,
především pro rodiče s dětmi 20. září.
Pak bude děkanátní pouť na Velehrad
určená zvláště pro rodiny, naše farnost je pověřena vedením adorace.
V neděli 26. října bude u nás tradiční
Svatohubertská mše, v listopadu bude
poutní zájezd s P. Jaroslavem Knichalem do Prahy, kde bude průvodcem
a den bude zakončen večerem v Národním divadle operou Rusalka.
A co bude o Vánocích, o tom se
dočtete v prosincovém čísle našich
novin.
Ještě jednou mi dovolte poděkovat
všem organizátorům a účastníkům
kterékoliv akce. Bez pomoci mnoha
lidí by se nemohly tak zdařile uskutečnit.
Ing. František Dostálek

Velký boj s přetahováním, než lano prasklo

Společné opékání špekáčků

Malé nahlédnutí do domu s chráněnými byty
Neovlivnitelným faktem při našem zaměstnání je to, že obyvatelé
domů s chráněnými byty se neustále
obměňují. Ještě před nedávnem, kdy
jsme naposled psaly do novin článek,
jsme jeho prostřednictvím chtěly
poděkovat vybraným lidem a ostatní občany Nedachlebic obeznámit s
událostmi, které se u nás udály. Velké dík patří těm lidem, kteří se snaží
pobyt našim klientům zpříjemnit ať
už tím, že jim darují různé maličkos-
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ti nebo jejich návštěvami. Jmenovitě
bychom chtěly poděkovat panu Jandoušovi, který nám daroval televizi a
knihy. O zábavu ve společenské místnosti je nyní postaráno. Jsme také velmi vděční panu Dostálkovi, který na
nedělní mše dopravuje ty, pro které je
chůze obtížná. Děkujeme i paní Dostálkové, která peče našim klientům
dobroty nebo přináší krásné květiny.
Také nás navštěvuje paní kadeřnice a
pedikérka. Chceme, aby se naši kli-

enti cítili dobře. Snažíme se vyhovět
všem jejich přáním. Mezi naše klienty
patří také někteří občané Nedachlebic, které chodíme navštěvovat do
jejich obydlí.
Je čas voleb. Věříme, že se všichni
správně rozhodnou. Neboť ne každý
který slibuje, vše slíbené splní. Všem
občanům Nedachlebic přejeme krásný a barevný podzim plný radosti.
S pozdravem pečovatelky
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Opět začínáme společně
Není to tak dlouho, co jsme se loučili s našimi předškoláky a přáli jim
krásné prázdniny. Z předškoláků jsou
už pár týdnů opravdoví školáci a my
jsme omladili náš ,,třídní kolektiv“ o
7 tříletých capartů. V novém školním
roce je u nás ve školce zapsáno 24
dětí, z toho je polovina dětí ve věku
3-4 roky, osm předškoláků, kteří půjdou v lednu k zápisu, a ostatní děti
jsou ve věku 4-5 let.
Adaptace je pro tak malé děti většinou náročná. Trvá několik týdnů,
někdy i měsíců. V adaptačním období
poskytujeme nejmenším dětem co nejvíce času na volnou hru, pozvolna je
začleňujeme do společných her, často
provázených pohybem a hudbou. Při
známých písničkách a hrách se přidávají i ti, co se do té doby drželi stranou.
Starší děti mají zase rády hry soutěživé a sportovní, které se nejvíc uplatní
ve volném prostoru naší zahrady. Také
pro ně je změna role v předškoláky náročná. Učí se již rozlišovat mezi hrou
a úkolem, mít smysl pro povinnost a
dokončit započatou práci. O úkoly, jak
říkáme pracovním listům, většinou žádají sami, těší je hvězdička za splněnou
práci. Učí se přijímat odpovědnost za
své jednání, domlouvat se s kamarády
a některé neshody nebo nedorozumění

řešit mezi sebou. Důležité je v předškolním věku umět rozlišovat mezi žádoucím a nežádoucím chováním, nebát se
vyjádřit a hájit svůj názor, nenechat si
ubližovat a navádět k něčemu nesprávnému. Ale o to vše usilujeme po celou
dobu, co k nám do školky děti chodí. Je
to běh na dlouhou trať.
Zatím jsme s našimi nejmenšími
na začátku jejich osamostatňování a
přivykání na nové prostředí. Učíme se
k sobě pěkně chovat, pomáhat si a domlouvat se. Učíme se kouzelná slovíčka používat všude tam, kde je třeba o

něco požádat, za něco poděkovat. Zvykáme si říkat ,,promiň, já jsem nechtěl(a), nezlob se, já už to neudělám….
Učíme se ráno pozdravit, odpoledne
si při loučení podat ruku. Zdánlivě samozřejmé věci jsou v životě tak velkého kolektivu docela důležité.
Na naší první schůzce jsme se s
maminkami dohodly na spolupráci
při zdolávání všech překážek na počátku naší společné cesty. Děkujeme
za jejich zájem a vstřícný přístup.
Pěkný nový školní rok!
Irena Verflová, ředitelka MŠ

Informace z knihovny
Se začátkem školního roku začala také naše knihovna „fungovat“ každý týden. Pravidelní návštěvníci knihovny už zaznamenali, že výpůjční doba v knihovně se trošku
změnila. Knihovna je od září pravidelně otevřena každou středu v době od 17,00 do
18,30 hod.
Novinkou v naší knihovně je, že půjčování knih již probíhá elektronicky přes počítač.
Pro čtenáře se změnilo hlavně to, že kromě nových čtenářských průkazů, je zaznamenávání vypůjčených knih rychlejší 
V příštích měsících je v knihovně naplánováno:
• Nákup nových knih (říjen – prosinec)
• Návštěva dětí z místní MŠ (přesný termín zatím není domluven)
• Předvánoční dílnička (výroba adventních věnců a vánoční dekorace; předběžně je tato akce naplánována na
pátek, 28. listopadu, podrobnější informace se dozvíte prostřednictvím místního hlášení a plakátů)
Už v minulých novinách jsem se zmiňovala o vyzdobení knihovny fotografiemi z minulosti naší obce. Prozatím
se jich tu moc nesešlo, tak budu moc ráda, když byste si vzpomněli a nějaké fotky přinesli, děkuji.
Michaela Křenková
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Nedachlebjan
V letošním roce, stejně jako už
předchozích pět let, jsme se opět zúčastnili slováckých Slavností vína v
Uherském Hradišti. Ovšem letos to
byly Slavnosti poprvé bohužel v dešti.
Ale ani to nás neodradilo. Ve spolupráci s Obecním úřadem jsme obec
prezentovali nejen v průvodu, ale i ve
Smetanových sadech. Pro návštěvníky
Slavností byl postaven velký stan, kde
si mohli odpočinout a občerstvit se. Je
dobře poděkovat všem těm, které déšť
neodradil, oblékli se do krojů a vyšli do
průvodu. Poděkování patří i těm, kteří
ve Smetanových sadech připravili posezení a těm, kteří byli ochotni se starat
o prodej nedachlebského dančího guláše ve stánku obce Nedachlebice.
S nadcházejícím podzimem se
připravujeme na Martinské hody. Ty
se budou letos konat 8. a 9. listopa-

... a chutnal všem

Přestože pršelo, šli jsme
du. Chasa začíná nacvičovat tanečky,
opět se schází tanečníci z let minulých, přicházejí i noví. Jen je škoda, že
asi budou hody zase bez stárků. Bylo
by dobře si vzpomenout na loňské
hody a sliby některých krojovaných –
„příští rok jdu za stárka já“.
Samozřejmě nemůžeme nikoho
nutit, ale za svým slovem by si člověk
měl stát. No, třeba si to ještě někdo
rozmyslí. I když – budeme rádi, když

chasa bude na hody připravená, a zachová tradici. Ať už se stárky nebo
bez nich.
Na hodové veselici, která se bude
konat tradičně v sále na Zlámanci
bude hrát Staroměstská kapela. Přijďte se podívat na nové tanečky, zatančit si při dobré muzice a příjemně se
pobavit.
Za spolek Nedachlebjan
Blanka Sládková

Nedachlebjan v průvodu

Poohlédnutí za prázdninovými akcemi TOM Divočáci
V měsíci červenci jsme uspořádali bigbeatovou zábavu se skupinou
V.S.P band, i přes malou účast se
všichni zúčastnění výborně bavili až
do brzkých ranních hodin.
Na konec srpna jsme připravili již 3.ročník Strašidelného lesa pro
dospělé a Pohádkový les pro naše
nejmenší. Páteční večer byl ve stylu plnění bláznivých úkolů na ještě
bláznivějších stanovištích. Po návratu
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všech účastníků do cíle, pokračovala
zábava diskotékou prokládanou dalšími bláznivými soutěžemi .
Po krátkém spánku se většina
účinkujících z páteční akce - proměnila v kouzelné pohádkové bytosti,
které o sobotním odpoledni očekávaly nápor dětských účastníků v Pohádkovém lese. A tak se děti při putování
mohly setkat s mravenečky, indiány,
včelkami, čerty, s ježibabou v perní-

kové chaloupce, kouzelnou babičkou,
ledními medvědy, s Pipi a Johanem či
obrovskými postavičkami Lego. V cíli
na všechny děti čekaly zábavné hry,
občerstvení a soutěže o ceny. Celou
akci jsme ukončili dětskou diskotékou s vyhlášením nejlepšího tanečníka a tanečnice.
Tímto chci všem, kteří se na akcích podíleli, velmi poděkovat za nezištnou podporu a pomoc. Bez nich
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bychom nedokázali zvládat každoročně se zvyšující účast
na obou akcích
Bohužel přípravy nepříjemně narušila naléhavá nutnost pana Němečka odvézt si spotřebiče ze stánku na hřišti do pár metrů vzdáleného skladu, čímž vznikl problém
se zázemím pro obě akce. A jen díky vstřícnosti a pomoci
občanů se podařilo zajistit náhradní spotřebiče. Žalostně
trapným je fakt, že spotřebiče byly pár dnů po této akci
vráceny zpět ?! Tohle asi není ta správná podpora akcí
pořádaných obecními spolky!
Martina Hrušáková

Děkujeme?

Nábor nováčků do turistického oddílu
Turistický oddíl opět zahájil nový školní rok.
Schůzky probíhají jedenkrát za 14 dní ve středu od 17:00 – 18:00 hod.
Další schůzka bude 8.10.2014 v 17:00 hod. před obecním úřadem v Nedachlebicích.
Pokud je ti alespoň 6 let a navštěvuješ základní školu, tak můžeš přijít mezi nás.

TJ Nedachlebice
Jako každoročně na konci léta byly
i letos zahájeny fotbalové soutěže. Krajské už v srpnu, žákovská až s prvními
zářijovými dny.
Po loňském pěkném umístění našich hráčů „A“ týmu a kvalitní předváděné hře se mužstvo pod vedením
trenéra Libora Soldána a vedoucího
mužstva Radka Urbana začalo připravovat na novou sezónu. Došlo k velkým
změnám v kádru mužstva. Věříme, že
změny povedou k opětnému atakování
předních příček tabulky. Na hostování
přišel brankář Hájek ze Spytihněvi a
hráči Chaloupka ze Slovácka, Sedlář z
Bílovic a Hána z Kunovic. Mužstvo doplnili naši odchovanci Dominik Marášek a Patrik Fojtík. Kluci by chtěli předvádět pěkný fotbal, okořeněný góly a
hlavně pro všechny domácí fanoušky
předvádět co nejvíce ze svého fotbalového umu.
Dorostenecké mužstvo se potýká
s každoroční obměnou kádru, když
ti nejzkušenější a nejstarší odchází do
„A“ mužstva nebo končí s fotbalem
úplně. Přísun mladých z žákovské kategorie však znamená vždy doplnění,
ale také trvalou a velmi náročnou práci
pro trenéra Petra Jurníka a vedoucího
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mužstva Roberta Křenka. Tým by chtěl
i v letošním roce zachovat příslušnost
ke krajské soutěži pro nedachlebické
dorostence. Zároveň ti nejlepší budou
také dostávat příležitost v „A“ týmu.
Před dvojicí trenérů žákovského
týmu Ivem Vlčnovským a Zdeňkem
Kuběnou stojí náročný úkol konsolidovat hodně omlazené mužstvo. V létě
došlo u žáků k další generační výměně
a tak se do základní sestavy posunuli
opět mladší ročníky, což znamená někdy méně vyrovnané výkony a na starší
týmy zkrátka hoši nestačí. Ale oni opět
dorostou... Výsledky nebudou pro naše
nejmenší tím nejdůležitějším. Zvládnu-

tí základních fotbalových návyků, techniky práce s míčem a nějaká ta radost
ze vstřeleného gólu bude tou nejlepší
odměnou za čas a úsilí,které fotbalu věnují oni i trenéři.
Přijďte naše týmy povzbudit v co
nejhojnějším počtu. Děkujeme.
Z dalších sportovních akcí :
Ve dnech 27.-29.6.2014 proběhl ve
sportovním areálu v Nedachlebicích
mezinárodní turnaj v malé kopané
mužů i žen pod názvem LASO CUP
2014
Akce za účasti více než 80 mužstev
z České i Slovenské republiky se konala
pod záštitou dvou českých fotbalových

Losování hlavní ceny tomboly
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reprezentantů - Michala Kadlece a Dušana Melichárka.
VŠE O TURNAJI NA: WWW.LASOCUP.CZ
Dětský den se širokou škálou atrakcí ,soutěží,bohaté
tomboly a zábavy byl předznamenáním blížících se prázdnin. Poděkování patří všem sponzorům,kteří se na této
akci finančně či věcně podíleli.
Tradiční Pouliční turnaj už není nutné připomínat.
Proběhl tentokrát ve vyjímečně klidném prostředí. A vítězi
se stali všichni (z Horního konca, Podbúdí i Holýšek), kteří
se přišli proběhnout a pobavit.
Radost nám udělala i Stará garda. Zvítězila v tradičním
turnajovém klání šesti sousedních fotbalových mužstev.
Letošní ročník proběhl v Březolupech a naši borci si po
vítězství ve skupině poradili ve finále se silným a favorizovaným mužstvem Kněžpole v poměru 3:1. Blahopřejeme.
Jaroslav Šuranský

Připravené hřiště na LasoCup 2014

Rozlosování podzimu
fotbalistů TJ Nedachlebice

Zpráva o činnosti rybářů
v období od března do září 2014
-

-

v měsíci dubnu se prováděla oprava funkčnosti požeráku (Pravdík J., Šišák K., Šubarda M. ml., Sládek J.)
dovezení hnoje od p. Hnilici (Pravdík, Šubarda, Šišák,
Sládek)
nákup a ukládání kamene do vyplavených hrází
v květnu proběhlo sečení trávy na rybníku Olšovec II
(Pravdík, Šubarda, Šišák)
čištění přepadů na obou rybnících (Křenek, Šišák, Šubarda M. ml., Řezníček)
v červnu proběhlo vytrhávání trávy a rákosu na Olšovci
I (Pravdík st., Pravdík ml., Křenek, Šišák, Šubarda M.
ml., Sládek, Lysoněk, Harkabuzik, Čevela)
a v červenci proběhla zabijačka (Juřena, Škrabko)

Placení krmiva
10.000,- Kč
Placení ryb za rok 2013
35.000,- Kč
Placení krmiva
cca 5.000,- Kč
Placení krmení
10.000,- Kč
Platba za hnůj
500,- Kč
Po vypuštění rybníka
- nákup kamene – skládání kamene kolem hrází + obilí
- oprava požeráku – Šubarda, Pravdík, Šišák
- přivezení hnoje – Pravdík
- II.rybník sečení trávy – Pravdík, Sládek, Šubarda, Šišák,
Křenek, Šubarda M.ml.
- vytrhávání rákosu na I.Olšovec – Pravdík J., Pravdík
M., Sládek, Šišák, Juřena, Harkabuzík, Pravdík M. ml.,
Škrabko, Lysoněk, Čevela, Křenek, Šubarda M.ml.
ý děkuje všem zúčastněným brigádníkům
Výbor
Petru Zdar
Pravdík Jiří
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Zahrádkáři Vám radí
Pranostika na říjen:
Pranostika na listopad:
Je-li říjen velmi zelený, bude zato
Když svatý Martin se sněhem přiběleden velmi studený.
hl, bude v něm celý měsíc ležet.
Když listí dlouho nepadá, to dlouhá
Když o všech svatých mrazivo, bude zimě
zima se přikrádá.
teplivo, když déšť tak můžeš za péct vlézt.
Pokračujte ve sklizni zimní odrůdy jablek. Pro uskladnění vyberte jen
kvalitní plody. Skladovací prostory pro
uskladnění ovoce by měly být vydesinfikovány ( vysířeny). Teplota při skladování by měla být 2+4 °C na jaře okolo 6
°C. Je hlavní období sklizně košťálové
zeleniny. Kořeněnou zeleninu sklízejte
za sucha. Mrkev na delší uskladnění
je dobré umístit do krechtů. Můžete
sázet keřové i stromkové růže. Trvalky
přihnojte kompostem.

Je čas připravit zahradu k zimnímu
spánku. Na záhonech můžete ještě nechat
pór, růžičkovou kapustu, kadeřávek – jsou
mrazu vzdorné. Kontrolujte uloženou zeleninu ve sklepě. Pozor na myši! Je-li třeba
vápnit pozemky, teď je vhodný čas.
Pranostika na prosinec:
Když v prosinci v břízách míza koluje, tu mírná zima panuje.
Studený prosinec - brzké jaro.

Většina prací na zahrádce je již hotova a blíží se zima, prozrazuje to i některé ptactvo (sýkorky), které stále častěji
nalétají k lidským obydlím. Od poloviny měsíce se již mohou řezat rouby
pro jarní roubování. Pro vypěstování
nových sazenic révy a pro potřebu roubování odeberte ještě před příchodem
mrazů. Všechny záhony mají být zryty
na hrubo, aby mráz hroudy roztrhal.
Co připravujeme ještě do konce
roku:
V neděli 26. října se uskuteční výstava ovoce, zeleniny a domácích ručních prací. Na tuto již tradiční akci jste
všichni srdečně zváni.
Za výbor ČZS vypracoval
Lysoněk Vojtěch

I.Košt piva Nedachlebice
Po loňském nultém ročníku se o víkendu 1. a 2.srpna
uskutečnil v areálu TJ Nedachlebice košt piv z malopivovarů Moravy a Čech. Celkem bylo na pěti pípách k
ochutnávce připraveno 12 druhů piv. Páteční účast hojného počtu Nedachlebjanů svědčí o tom, že se akce podařila a fanoušci lahodného moku chtěli ochutnat něco
více, než jen průmyslově vyrobené pivo. V sobotu pak
na akci přišlo i mnoho přespolních, kteří přijeli ochutnat jak konkrétní značku piva, tak jen průřez výrobou
okolních pivovarů.
A co se vlastně pilo ? 11° Karpat z pivovaru Hrádek na
Vlárské dráze, 11° Kácov, 10° Kout na Šumavě, 11° Třeboňský Regent, 11° Konrád z Vratislavic u Liberce, 11° Krakonoš
z Trutnova, 11° Žatec, 11° Polička, 10° Rohozec z Hodonína, 11° Postřižinské z Dalešic a 11° Dudák ze Strakonic. Ti
nejrychlejší pak měli možnost okoštovat 12° Nedachlebskou
štiku. Kdo některé pivo ochutnal, nelitoval.

Spokojení koštující
V pátek odpoledne a večer, i v sobotu přes celý den bylo
u píp pořád plno a většina koštujících projevila přání zopakovat tuto akci i v příštím roce.
Chtěl bych poděkovat všem ve stánku, kteří na 1.Nedachlebském koštu piv pomáhali. A také těm, kteří se nestyděli přijít a bavit se.
Josef Jandouš

XI. JUMP Rally Nedachlebice
Na přelomu července a srpna milovníci malých aut na dálkové ovládání schází v areálu TJ Nedachlebice, aby
si vyzkoušeli asfaltovou rally v praxi.
Na letošním ročníku se podařilo
prolomit několik českých rekordů:
nejvíce účastníků v historii – 70 přihlášených aut, nejvíce juniorů – 28
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přihlášených a také největší zastoupení ze zahraničí (jezdci z Polska,
Slovenska a Německa).
V pátek 1.srpna v podvečer tak byla
odstartována vpravdě jedna z nejkvalitnějších soutěží v letošním roce v České
republice. Po odjetí prvních třech dlouhých rychlostních zkoušek následovala

Osvětlené auta i startovací rampy
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přestávka do sobotního rána proložená nočním závodem s osvětlenými
auty. Mnoho dětí čekalo právě na tuto
show a nelitovalo. Jezdci při paralelní
RZ předváděli to nejlepší ze svého mistrovského umu. Vždyť soutěžili mistři
České republiky za roky 2012, 2013 i
nekorunovaný mistr ČR pro rok 2014.
Nebylo tedy divu, že tito tři si rozdělili
i stupně nejvyšší. Vyhrál Victor Trnka
z Liberce, druhý byl Jan Šrámek z Malé
Skály a třetí skončil Marek Střihavka
také z Malé Skály u České Lípy. Nejlepším domácím jezdcem byl junior Josef
Jandouš ml. na šestnáctém místě. Na
pódium se také dostala vítězka dámské
kategorie Marie Jandoušová - už více
jak dva roky nejrychlejší žena České republiky a neoficiální mistryně ČR v RC
Rally žen.
V sobotu odpoledne zaznívalo

od všech jezdců přání, aby se i příště
mohli do Nedachlebic vrátit. Pochvalovali si areál, podmínky a možnosti,
které pro tuto disciplínu v obci při závodě mají.

Já, jako pořadatel, bych chtěl všem
poděkovat za účast a vyjádřit velkou
vděčnost těm, kteří se na organizaci
podíleli a pomáhali s jejím zdárným
průběhem. Děkuji a za rok zas !
Josef Jandouš

nejrychlejší žena České republiky v RC Rally – Marie Jandoušová

Jak správně volit v komunálních volbách
1. Volím jednu stranu
Pokud má člověk jasno , že chce dát svůj hlas jedné straně bez ohledu na pořadí jejích kandidátů, zakřížkuje ji na volebním lístku.
2. Volím jednu stranu, ale nelíbí se mi lídr
Pokud byste chtěli dát hlas své oblíbené straně, ale nesouhlasíte například s lídrem kandidátky, můžete
dát „preferenční hlasy“. Každý člověk má tolik preferenčních hlasů, kolik má jeho obec zastupitelů. Tedy:
kdyby chtěl člověk v Nedachlebicích volit stranu XYZ, ale nelíbil by se mu lídr, může zakřížkovat další
4 kandidáty pod ním (nebo naopak odspodu). Kdyby dal jen zmiňované čtyři křížky, zbylých 5 hlasů
propadne.
3. Volím zastupitele napříč stranami
Třetí možností je zvolit si své vlastní zastupitelstvo, složené z kandidátů několika nebo klidně všech politických stran, jak je libo. Na volebním lístku jednoduše zakřížkujete přesně tolik lidí, kolik je v místě vašeho
trvalého bydliště zastupitelů. V Nedachlebicích tedy opět 9. Každý z nich dostane poměrnoau část vašeho
hlasu. Ale pozor, nesmíte se splést, pokud by bylo křížků 10, bude celý hlasovací lístek neplatný! A když
dáte křížek třeba jen sedmi kandidátům, bude lístek sice platný, ale „zbytek“, tedy 2 další možné díly hlasu,
propadne. Tato možnost volby je nejvíce využívána v menších městech a obcích, kde voliči kandidáty znají.
4. Volím stranu a také kandidáta z jiné strany
Patrně nejsložitější možnost volby je ta, že sice chcete dát hlas své oblíbené straně, například XYZ,
zároveň se vám však líbí i nějaký kandidát z jiné strany, třeba ABC. V takovém případě zakřížkujete
stranu XYZ (už ne její jednotlivé kandidáty) a k tomu dáte křížek ke jménu kandidáta ze strany ABC. V
Nedachlebicích by to znamenalo, že jste dali hlas prvním 8 kandidátům strany XYZ a kandidátovi strany
ABC.
Zdroj : www.idnes.cz, Josef Jandouš
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Volby do zastupitelstev obcí
10.10.-11.10.2014

1
KSČM
Němeček Vratislav
Jančar Josef
Bc. Knotová Jitka
Řezníček Radim
Knot Vratislav
Pravdík Jiří
Juřena Michal
Pravdík Michal
Čevela Vladimír

Jmenný seznam kandidátních listin
2
3
4
Není nám to jedno
NEON
KDU-ČSL
Hrušáková Martina
Ing. Janků Tomáš
Šuranský Marek
Jandouš Josef
Křenek Robert
Kaňovský Karel
Mgr. Závodná Lenka
Pekárová Darina
Dostálek Stanislav
Jurča Jan
Hanáčková Kateřina
Běhůnková Gabriela
Rousová Lenka
Bieschel Luděk
Vavrušová Radmila
Koňaříková Adéla
Šubarda Radim
Kaluža Martin
Mgr. Hromádka Pavel
Ing. Jurčová Kristýna
Nováková Terezie
Kolek Miroslav
Kuběna Zdeněk
Gajdośík Josef
Sládek Bronislav
Kojetínský Karel
Čumíček Pavel

5
Sportovci pro obec
Balajka Radek
Řezníček Cyril
Bartas Jan
Vlčnovský František
Urban Radek
Vlčnovský Ivo
Šubarda Stanislav ml.
Chaloupková Jana
Šubardová Helena

Sdružení NEON
Vážení spoluobčané,
jak dobře víte, blíží se termín komunálních voleb. Rozhodli jsme se proto využít příležitosti a aktivně se těchto voleb zúčastnit. Založili jsem nové sdružení nezávislých kandidátů, jenž vzniklo na popud špatné politické situace v obci.
Toto sdružení jsme nazvali NEON-Nová éra obce Nedachlebice.
Jako sdružení NEON vstupujeme do voleb sami za sebe a nechceme být spojováni s žádnou z kandidujících stran.
Nechceme jen nečinně přihlížet a poslouchat či číst sliby stávajících stran, ale chceme, aby obec získala opět nějaký řád a
soudržnost. Chtěli bychom být součástí zastupitelstva, jenž podporuje rozvoj obce a blaho občanů Nedachlebic.
Při jednání o dalším směřování obce musí rozhodovat zejména zdravý rozum, nikoli jedna politická strana. Proto
přijďte všichni k říjnovým volbám a zvolte si svoji budoucnost.
Kateřina Hanáčková
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Sdružení nezávislých kandidátů

Není nám to jedno
si Vás dovoluje pozvat na „hodinové posezení“ nad volebním programem. Setkáme se v pondělí
6.10.2014 od 17:00 hod. v zasedací místnosti na hasičské zbrojnici.
Chtěli bychom s Vámi probrat vše, co Vás zajímá, trápí a vůbec ...
za sdružení Mgr. Lenka Závodná

Vážený pane Němečku,
tímto článkem Vám chceme odpovědět na Vaši otázku, zda sjednotí rozhádané Nedachlebice říjnové komunální volby.
Jestli volby sjednotí nebo naopak ještě více rozdělí Nedachlebice opravdu nevíme. Naštěstí žijeme v době, kdy
každý z nás má právo volby a výběru, a to co bude, je jen
na nás na všech – na občanech. Vše je jen o lidech a o
jejich vůli a přístupu. Z vašeho otevřeného dopisu je ale
jasné, že rozhodně rozhádané Nedachlebice nesjednotíte
Vy. Vaše útoky, nesmyslné dedukce a polopravdy naopak
situaci ještě více zhoršují. Neřešíte stav zadlužené obce,
ale jen sebe a své ublížené ego.
Reagujeme na dokument, který jste nechal roznést do
schránek. V hodně věcech se podstatně mýlíte, nebo snad
úmyslně uvádíte lež.
Sdružení nezávislých kandidátů "Není nám to jedno"
nemá centrum v občanském sdružení Nedachlebjan. Je
úplně jedno, že kandidáti sdružení jsou křesťané, nevěřící, sportovci, Divočáci či členové Nedachlebjanu. Jsou to
občané, kteří se chtějí aktivně zapojit do činnosti v obci.
Ve svém volebním programu píšete, že chcete podporovat
Nedachlebjan a všechny aktivní složky. Současně ale urážíte a lživě osočujete jejich představitele.
Budeme rádi, pokud nám předložíte jediný dokument
ve kterém píšeme, že - citujeme: "Chceme to jinak". Nikde jsme nic takového nenapsali. A už vůbec ne v našem
volebním programu, který jste rozhodně nemohl vidět.
Ale ano, máte pravdu, chceme se distancovat od způsobu Vašeho rozhodování na úřadě obce v posledních
několika letech.
Jsme rádi, že zmiňujete zákonné normy, vyhlášky,
usnesení a jednací řády. Odvolán jste byl, protože jste
nedodržoval zákony, vyhlášky a jednací řády a falšoval
usnesení. To je nyní v šetření Policie ČR.
Podle nás se totiž obec dá řídit dle zákonů a s dodržo-
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váním stanovených pravidel. Prostě jak vy píšete JINAK.
V principech komunální politiky prosazujete udržitelný rozvoj. Současně ale vaše kroky vedly k zadlužení obce.
Obec má neúměrně vysoké dluhy, které bude nutné řešit
a které znemožní jakékoliv větší investice v následujícím
volebním období.
V oblasti financí slibujete získávání prostředků z programů EU a přitom všichni dobře víme, jak dopadla vaše
poslední sólo akce s obecní traktorem.
Chcete udržovat životní prostředí a přitom obci hrozí
díky černým skládkám, které vznikly za vašeho volebního
období, milionové pokuty.
15 let jste byl v Nedachlebicích starostou a za mnoho
věcí Vám obec vděčí. O to smutnější je pak to, jaký vše
nabralo konec a že některé Vaše kroky a činy prošetřuje
Policie ČR. Toto vyšetřování není stále skončeno a je nadále rozšiřováno o další skutkové podstaty.
A koalice s ČSL, politikaření ??? O případných nepodložených povolebních koalicích píšete vyčítavě a přitom
sám v Dobrém Dni s Kurýrem přiznáváte, že v seskupení
NEON máte svého nástupce. To asi nebude tím, že daného člověka máte rád, ale že chcete v zastupitelstvu co
nejvíce míst, že ? A také máte podíl na vytvoření kandidátky Sportovci pro obec. Snad nebudete popírat to, že
jste ji sám vytvořil a přinesl na jejich schůzi. Je to vychytralá snaha o rozmělnění hlasů voličů tak, abyste s Vašimi
uskupeními vytvořil koalici Vy !
Volby se blíží a vše nakonec rozhodnou občané. Je
možné, že volby vyhrajete, že budete znovu starostou. Co
je ale také dnes jisté - Nedachlebice nebudou stejné.
Sdružení nezávislých kandidátů Není nám to jedno
Josef Jandouš, Mgr. Lenka Závodná, Martina Hrušáková, Mgr. Pavel Hromádka, Lenka Rousová, Bronislav
Sládek, Miroslav Kolek, Jan Jurča, Adéla Koňaříková
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Prvňáčci naposledy ve školce

Deštivý průvod do Hradiště na Slavnosti

U stavby kostela sv. Ducha ve Starém Městě

Cesta odvahy přes rokli na laně

Spokojené děti = úspěšná akce - 5. Pohádkový les 2014
Fotografie: : Jana Jandoušová, Martina Hrušáková, Michaela Křenková, ing. František Dostálek, Josef Jandouš,
Blanka Sládková, Vojtěch Dovrtěl, Tomáš Mikl, Zdeněk Skalička
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