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Slovo starosty
Vážení spoluobčané, dovolte mi,
abych Vás tradičně pozdravil na
stránkách našich obecních novin,
prvních v roce 2012 .
Úvodem bych Vás chtěl seznámit
s úkoly, které nás v tomto roce čekají.
Nejdůležitější akcí v tomto roce
bude zahájení výstavby kanalizace
a napojení na čističku Bílovice. Po
dlouhých jednáních s některými našimi občany se nám konečně podařilo
uzavřít smlouvy na jejich pozemky
a v současné době bude vydáno stavební povolení (měsíc duben). Předpokládané zahájení budování kanalizace je červen 2012. Celkové finanční
náklady, včetně DPH, činí 54 miliónů
korun.
Další plánovanou akcí je výstavba multifunkčního zařízení v celkové
částce 23 miliónů korun. Finanční
prostředky se nám nepodaří sehnat
v jednom roce, ale je předpoklad, že
polovina finančních prostředků by

mohla být prostavěna ve II. pololetí
roku 2012 a stavba dokončena v roce
2013.
Obec zažádala v rámci úspor
energií ŽP Praha o přidělení dotací
na zateplení OÚ a hasičské zbrojnice (cca 2 mil. Kč.). V měsíci červnu
budeme informování , zda nám dotace byla přidělena či ne.
V současné době probíhá jednání
o přidělení částky 1,2 mil. Kč na vybudování kompostárny v Nedachlebicích.
Vážení spoluobčané, toto jsou
hlavní úkoly na tento rok. Úkoly
nelehké, ale jsem optimista a věřím,
že se nám je podaří v této těžké
finanční době, ve které se nacházíme,
realizovat.
Další akcí letošního roku je rozšíření lesa v PASTVISKU o 0,6 ha
(výsadba 5000 ks stromů). 3 500 ks
- dub letní, 1 500 ks - lípa, smrk, pl.
třešeň, hruška atd.

Samozřejmě nás čekají i další úkoly, ale ty budeme řešit v průběhu roku
(údržba, sečení, nátěr lesa atd.).
Vážení občané důrazně Vás žádám
– respektujte zákaz vypalování trávy!!!
(Viz samostatný článek v novinách).
V zimních měsících pro Vás sportovci uspořádali ples ve Zlámanci,
Občanské sdružení Nedachlebjan
Krojový ples, Myslivecké sdružení
Kupčínek košt slivovice. Za tyto kulturní akce Vám děkuji.
Naši fotbalisté v dubnu zahájí mistrovské zápasy. Sezónu máme dobře
rozehranou a věřím, že se nám podaří
umístit v horní části tabulky.
Vážení spoluobčané, závěrem mi
dovolte, abych Vám v probíhajícím
roce 2012 popřál hodně zdraví a ať se
nám všem daří.
Vratislav Němeček
starosta obce

POZVÁNKA
na zasedání zastupitelstva obce Nedachlebice,
které se uskuteční v souladu se zákonem o obcích, § 92 odst. 1.

PROGRAM:
1. Zahájení
2. Volba návrhové komise, volba ověřovatelů
3. Jmenování zapisovatele
DATUM KONÁNÍ: 30. března /pátek/ 2012
4. Řešení kanalizace Nedachlebice
5. Výstavba polyfunkčního domu
MÍSTO KONÁNÍ : ZASEDACÍ MÍSTNOST OBECNÍHO 6. Zateplení obecního úřadu a hasičské zbrojnice
7. Požární řád obce Nedachlebice
ÚŘADU
9. Diskuze
10. Různé
ZAHÁJENÍ: 18 : 30 HODIN
11. Usnesení
12. Závěr

Fotografie ze strany 1: Košt slivovice, Krojovaní na plese, Vítání jara, Štandrlování, Soustředění žáků
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Usnesení
ze zasedání zastupitelstva obce Nedachlebice konaného 16. prosince 2011
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. Přebytkový rozpočet obce Nedachlebice na rok 2012
v celkovém objemu příjmů 8.600.000,- Kč a v celkovém
objemu výdajů 8.122.000,- Kč.
9x PRO
2. Rozpočet MŠ Nedachlebice na rok 2012 s upravenou
dotací od OÚ poníženou o 25.000,- Kč, v celkovém příjmu 2.313.500,- Kč
9x PRO
3. Úpravu rozpočtu obce Nedachlebice snížením příjmů o částku 800.000,- Kč vlivem zvýšení financování, to
je přijetím a následným čerpáním krátkodobých úvěrů.
9x PRO
4. Neinvestiční příspěvek ve výši 8.000,- Kč místním včelařům, na pořízení zařízení k likvidaci varoázy – nemoci
včel.
9x PRO
5. Odkoupení pozemku p.č. 1931/2 o výměře 5988 m2
v k. ú. Nedachlebice od vlastníků Frydrycha Jana, Kroměříž, U Rejdiště 3792/19 a Frydrycha Jiřího, Pardubice,
Polabiny, Lonkova 467, za kupní cenu 40.000,- Kč, s tím,
že po dohodě tuto parcelu v měsíci březnu 2012 odkoupí

od Obce Nedachlebice ZD Nedachlebice.
9x PRO
6. Finanční odměny členům výborům a komisím při
obecním úřadu za celoroční práci:
Komisi sociální
3.500,- Kč
9x PRO
Komisi finanční

3.500,- Kč
8x PRO, Ing. Dostálek František PROTI

Komisi kontrolní
1.500,- Kč
6x PRO, Mgr. Dostálek Stanislav a Sládek Bronislav SE
ZDRŽEL, Ing. Dostálek František PROTI
Zastupitelstvo obce pověřuje:
Starostu obce Vratislava Němečka jednáním s Komerční
bankou v Uherském Hradišti o navýšení debetního limitu z částky 300.000,- Kč na 500.000,- Kč od ledna 2012.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
Informaci o možnosti změny umístění přechodu pro chodce přes státní silnici. Stávající přechod se měnit nebude.

Společenská kronika
leden, únor, březen
Narození
Občané, kteří se dožívají v měsících
10.12.2011 Hučko Dominik č.p. 292 lednu, únoru a březnu významného
matka: Minářová Jana
životního jubilea:
otec: Hučko Milan
50 let
17.2.2012 Ryšková Tereza č.p. 234
Hanáček František
č.p. 203
matka: Řešétková Kateřina
Mgr. Balajková Miroslava
č.p. 74
otec: Ryška Jiří
Kaňovský Karel
č.p. 103
55 let
Gottwaldová Ludmila
č.p. 88
Sňatek
Uruba Miroslav
č.p. 93
3.12.2011 Hanáčková Michaela
Polák Robert
60 let
Čevela Vladimír
č.p. 189
Zemánková Zdeňka
č.p. 284
Úmrtí
Šnajdarová Jaroslava
č.p. 36
† 3.2.2012 Stanišová Marie č.p. 177 Úšela Josef
č.p. 70
† 19.2.2012 Juřenová Anna č.p.35

Číslo 1/2012

65 let
Skoupilová Marie
Lukášík František
Pravdíková Bohumila
Šuranská Jana
Malinová Marie

č.p. 100
č.p. 265
č.p. 138
č.p. 140
č.p. 161

70 let
Ondrová Zdenka

č.p. 122

80 let
Straková Marie

č.p. 86

85 let
Vlčnovská Ludmila

č.p. 240
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Fotografií
se ještě vracíme
k vítání občánků
v prosince 2011

Babička vzpomíná
Před Mackovým stavením, naproti našemu, stály 4 ohromné košaté
lípy. Koruny z jejich stromů se tyčily
do veliké výše a v době květů se sladká vůně táhla celým koncem dědiny.
Uprostřed stál kamenný kříž s ukřižovaným Kristem. Bývalo to poslední
místo zastavení každého zesnulého.
Strýček Blažků (zpěvák) se krátkým projevem a zpěvem loučil jménem celé dědiny, děkoval zesnulému
i smutečním hostům.
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Zde také býval ráj všech dětí
z našeho konce, ba i z celé dědiny. Sotva zmizel poslední sníh a studené sluníčko vykouklo z mraků, už tu dětské
nožky uplácávaly a dusaly bláto pod
nohama. Odehrávaly se zde všechny
hry a bitky. Uzavíraly se sázky, kdo
vyleze nejvýše do koruny ohromných
lip, hrály se kuličky i knoflíky, často
uřezané od svátečních šatů rodičů
a hasičských uniforem. Děvčata hrála
své hry s panenkama zahrádku, kluci

měřili své síly bitkami a Kristus shovívavě shlížel z kříže, jako by říkal:
„Nechte maličké přijíti ke mně!“
A opravdu – nikdy se nestal žádný úraz i když ve vrcholcích stromů
mívali vítězové i děcko na zádech.
Nejtěžší bývalo odejít od rozehrané zábavy v době postní, kdy se
navečer modlila růženec celá rodina.
Na Smrtnou neděli chodila zase
děvčátka po koledě s „borkem“. Byl
to namašlený vršek smrčku, nebo aspoň veliká větvička. Zpívala při tom
: „Stála panenka Maria, jako růžička
červená a přišel k ní anděl Páně, dal
pozdravení té panně.“
Na Zelený čtvrtek už kluci hrkávali zpívajíc při tom : „My poledne
zvoníme“. Zde před křížem, rychle
na jednom koleně drmolil : „Anděl
Páně“. Jenom honem, aby měli odhrkáno a úprkem se letělo k Hrabcovému mlejnu. Tady jim „Bílovjané“ často lezli do revíru. A bývalo zle! Zvlášť,
když se do jejich bitky zamíchali
i otcové. Vždyť mlýn patřil jim – zde
se dostávala největší výslužka, plný
koš vajec !
Na Veliký pátek býval přísný půst.
Skoro ráno se děvčata umývala vodou
z potoka, říkajíc při tom : „Voděn-
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ka čistá, od Pana Krista, kdo se v ní
umyje, na věky živ bude !“ Odpoledne se chodilo k Božímu hrobu „líbat
Pánbíčka“ do bílovského kostela. Tu
bývalo smutno, v šeru na kúru zpívali
zpěváci „pašije“. Veliký kříž ležel před
oltářem na dlažbě a věřící na kolenou
líbali Kristovy rány. U hrobu stála
čestná stráž hasičů a ministrantů.
Na Bílou sobotu už býval v dědině
svátek. Všichni se chystali na „Vzkříšení“. Na tuto slavnost mívaly děti
nové šaty, nebo aspoň boty! Kolem
4 hod. odpoledne vyšel z kostela
ohromný průvod. Kněz pod baldachýnem, který nesli přední hospodáři
z přifařených obcí. Kapely i s věřícími

obcházely hřbitov, za zvuků „Aleluja,
vstal z mrtvých“. Byla to veliká sláva.
V pondělí Velikonoční chodili chlapci s tatarama šlahat děvčata,
říkajíc při tom : „Marjáno vstávaj
ráno, dávaj vajca, vyplácaj sa“. Dostali
malované vajíčko, obalované v cibulových slupkách.
Na svátek svatého Josefa už chodily všechny děti bosy štandrlovat. Bouchaly pokličkama a zpívaly při tom:
„Pukaly lavice, pukaly stolice, pukaly
aj dveři, Josefku otevři“ a „Josefkova
niva, nikdy nerodila, protože Josefek
hnoja nerozveze“. To bylo kraválu po
celé dědině, někde u oslavence výslužku dostaly, někde ani neotevřeli dve-

ře, ale gratulovalo se všude už jen pro
tu radost.
Po svátcích se vrátili do dědiny
také různí řemeslníci. Kožkaři, vyvolávali na své kožky, dráteníci drátovali
puklé hrnce, „Handrláci“ od Kunovic
měnili za staré hadry hliněné hrnce
a hrníčky. Báby kořenářky z Kopanic
měnily za drůbež své koření a různá
semena. Fuskovi řezníci z Topolné
vyvolávali své „prodejte na maso“
a čaganama se oháněli proti psům,
kteří na ně doráželi.
Jaro už se blížilo ze všech stran !!
Ale pak přišla okupace a Hitler a
život se rázem změnil i na dědině ….
Ludmila Kostelníková

Velikonoční stravování
Masopust bylo v minulosti období od Tří králů do Popeleční středy.
V době masopustu se na královském
dvoře konaly hostiny, ve městech
tancovačky, na vesnici vepřové hody.
Masopust byl pro lidi svátkem hodování, během kterého se připravovali na
následný půst. Maškarní zábava, která probíhala zpravidla na masopustní úterý, tedy v úterý před Popeleční
středou, byla vyvrcholením masopustu. Na Popeleční středu se naposledy
konzumovaly mastné rohlíky s kávou
nebo mlékem, dopoledne ještě byla
povolena kořalka. Oběd však už byl
přísně postní, což většinou bývala

Morena v potoce

Číslo 1/2012

čočka s vajíčkem, sýr, chléb, vařená
krupice, pečené brambory.
Popeleční středa je prvním dnem
postní doby. Její termín připadá na
40. den před Velikonocemi (do těchto
40 dnů se nepočítají neděle). Jelikož
jsou Velikonoce pohyblivý svátek, i
popeleční středa připadá každý rok
na jiný datum. Název Popeleční středa pochází ze zvyklostí pálit palmy
či kočičky z Květné neděle minulého
roku. Takto získaného popela se užívá při bohoslužbě Popeleční středy,
kdy jsou věřící znamenáni popelem,
tzv. popelcem, na čele. Tento symbol
upomíná na blízkovýchodní tradici

sypání si popela na hlavu na znamení
pokání před Bohem.
Do velikonočního jídelníčku se
promítá odvěká radost z příchodu jara
a s ním také z nové etapy života, pevného zdraví, úrody, spokojenosti, štěstí. Jednotlivé pokrmy však symbolizují
i základní příběh křesťanské víry, smrt
a znovuzrození Ježíše Krista.
Víte, co se hodí přichystat na Zelený čtvrtek, Velký pátek, Bílou sobotu,
Boží hod velikonoční a Velikonoční
pondělí a proč?
Zelený čtvrtek připomíná poslední večeři Páně a Jidášovu zradu. Ale
stejně tak fakt, že už začalo jaro, že

Vynášení Moreny
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raší květy i listy, příroda se začíná
zelenat a že po únavné zimě je třeba
tělu dodávat vitaminy. A tak se hodí
jíst zelenou stravu − špenát, bylinky,
zelí, hrachovou polévku apod.
Ve čtvrtek je také ten správný
den na teplé jidášky s medem, třeba
už ke snídani. Úhledně či všelijak
smotané pečivo prý vzniklo jako
připomínka provazu, na němž se
podle legendy Jidáš oběsil, aby na
onom světě poprosil Ježíše o odpuštění.
Na Velký pátek byl Ježíš ukřižován. Ke dni smutku se hodí bramborová nebo i chlebová polévka i lehčí
bezmasé jídlo. Klidně sladké ovocné
knedlíky nebo ryba, fazolový salát,
chléb se sýrem. Ostatně blíží se to
pravé velikonoční hodování, a tak
nezaškodí, když si žaludek předem
trochu odpočine
Končí půst, je čas na maso a nádivky
Během Bílé soboty věřící rozjímají a těší se, že po velkém smutku se
blíží Velikonoční noc a s ní Kristovo
vzkříšení. Bílou sobotou končí postní období. Je čas pojíst maso, kdysi
to byla například polévka z kozlečí-

ho mozečku nebo rizoto z vnitřností
poraženého mláděte. Hodí se hovězí
polévka i vařené maso a už také na
velikonoční nádivky s kopřivami.
Pekly se mazance, aby byly na neděli
a pondělí. A beránky, symboly čistoty
a obětování.
Kristus vstal z mrtvých v neděli za
svítání. Velikonoční neděli je vyhrazena sváteční hostina, Boží hod velikonoční. Sluší se slavit ho v rodinném
kruhu, pochutnat si s nejbližšími na
pečeni, nejlépe z jehněčího či skopového. Oblíbená bývala také holoubata. Světila se vajíčka.
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Velikonoční pondělí je již dnem
veselých lidových oslav a bohatého
hodování, svátkem jara, znovu se
probouzející přírody, naděje na dobrý hospodářský rok, dobrou úrodu,
zdravý a šťastný život. Znalci tradic
doporučují bílou zeleninovou polévku a třeba i vepřo knedlo zelo. Na
stolech se stejně tak mohou objevit
všechna velikonoční jídla, zelená jarní i vydatná masová. Prostě hody.
Á propos! Termíny Zelených
čtvrtků a Velikonočních pondělí pro
včasné plánování jídelníčku na celé
desetiletí:

Zelený čtvrtek
1. dubna
21. dubna
5. dubna
28. března
17. dubna
2. dubna
24. března
13. dubna
29. března
18. dubna
9. dubna

Velikonoční pondělí
5. dubna
25. dubna
9. dubna
1. dubna
21. dubna
6. dubna
28. března
17. dubna
2. dubna
22. dubna
13. dubna
- Minářová Jana -

Velikonoční bohoslužby
Květná neděle – 1. dubna, čtou se pašije a světí se kočičky:
Farní kostel Bílovice – mše svatá v 8.45 hodin
Kostel Nedachlebice – mše svatá v 10.30 hodin

Velikonoční Triduum (třídenní):
Zelený čtvrtek: Farní kostel – 19.00 hodin mše sv. (umývání nohou)
Velký pátek, den přísného půstu: Farní kostel – 19.00 hodin – uctívání kříže v Božím hrobu
Bílá sobota: Farní kostel – mše sv., vigilie Zmrtvýchvstání Páně ve 21.00 hodin- požehnání ohně a paškálu,
žehnání křestní vody

Neděle velikonoční – žehnání pokrmů:
Farní kostel – mše svatá v 8.45 hodin
Kostel Nedachlebice – mše svatá v 10.30 hodin

Pondělí velikonoční:
Farní kostel – mše svatá v 8.45 hodin
Kostel Nedachlebice – mše svatá v 10.30 hodin
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- socha sv. Huberta v Olšovci bude opatřena stříškou

Víte, že….

- v prostoru u Domu s chráněnými byty v Nedachlebicích
- obecní úřad nadělil obyvatelům Domu s chráněnými
byly instalovány nové skříňky pro společenské organizabyty v Nedachlebicích pod stromeček prostředky umožce působící v obci
ňující jim lépe trávit jejich čas (sady společenských her,
karetních her, materiály k výtvarnému projevu, stolní - v polovině února byla sloužena za obyvatele Domu
hry atd.)
s chráněnými byty v Nedachlebicích mše (paní Straková
oslavila osmdesát let)
- u mateřské školky a u autobusové zastávky v centru
obce byly umístěny stojany na kola
- naplno pokračují představební řízení k vybudování
kanalizace a multifunkčního domu
- do lokality Pastvisko bude převezena mobilní buňka
5 x 2,5m, která může sloužit i mladým turistům
- na sedmého dubna připravil pro hosty pohostinství
U Karolíny pan Tichopádek večer s harmonikou, gulá- na krojovém plese v Nedakonicích tancovali Moravskou
šem (30,- Kč), pivem (12.- Kč) a samozřejmě i s ostatbesedu i čtyři páry z naší obce (Běhůnkovi, Koňaříkovi,
ním současným sortimentem
Travencovi, a Bára Travencová s Davidem Mikulkou)
- VK - přihlíželo dalších deset Nedachlebjanů

Křesťanské okénko
Jarní příroda a teplé počasí
posledních dnů láká k procházkám,
máme už dokonce i letní čas. Ale
i ten minulý, zimní, jsme prožívali
naplno. Všechny připravované akce
vánoční doby, o kterých jsme informovali v minulém čísle obecních
novin, se nadmíru vydařily. Působivé
bylo jak úvodní vystoupení souboru
Nedachlebjan na Boží hod vánoční,
tak i zpívání Nedachlebjánku s cimbálovou muzikou CIFRA na Tříkrálovém koncertu.
Ještě jednou děkujeme za Vaše
štědré příspěvky věnované při Tříkrálové sbírce na pomoc lidem trpícím a
jinak potřebným, kterou organizuje

Koncert souboru Nedachlebjan v kostele
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a zajišťuje Charita. U nás se vybralo
23 416 Kč!
Také s akcemi celé bílovské farnosti byli účastníci nadmíru spokojeni. Ať to byla pěší pouť po jesličkách v
kostelích naší farnosti, nebo autobusem za jesličkami Kroměřížska, určená především pro děti a rodiče. Tradičně se vydařila ochutnávka vína ve
farním sklepě, která následovala po
obřadu svěcení vína ve farním kostele
na svátek sv. Jana Evangelisty, tj. 27.
prosince.
Ale vraťme se k nám do Nedachlebic. Poslední den roku, po lovecké vycházce, P. Josef Říha požehnal
památník sv. Huberta, který mu mys-

livci postavili v Olšovci nedaleko rybníků.
Veliký byl zájem o zájezd do Prahy, který měl jak duchovní, tak i kulturní program. Vyjeli jsme brzy ráno
v sobotu 18. února třemi autobusy
a hned po příjezdu jsme šli na Pražský
hrad do katedrály sv. Víta, Václava
a Vojtěcha do svatováclavské kaple na
mši svatou. Potom pěšky do Anežského kláštera na jedinečnou výstavu
o jeho zakladatelce, sv. Anežce Přemyslovně, nazvanou „Svatá Anežka
Česká – princezna a řeholnice“. Měli
jsme možnost vidět opravdové unikáty, jak archeologické, tak i písemné.
K tomu spoustu informací od mimo-

Koncert cimbálové muziky CIFRA i s dětmi z Nedachlebjánku
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řádně vzdělané paní profesorky, která
sem přišla jen kvůli nám. Pak jsme šli
na Staroměstské náměstí a odtud už
do Národního divadla na odpolední
představení opery Prodaná nevěsta.
Tedy program byl skutečně bohatý
a přitom nebyl fyzicky náročný ani
pro starší účastníky.
A jako vždycky ještě informace
o tom, co připravujeme.
Pro věřící i pro Vás ostatní proběhne v týdnu od 26. března do
1. dubna týden duchovní obnovy v celé
farnosti, u nás v Nedachlebicích bude
zvláštní program v úterý 27. března.
Už v březnu pojede několik mužů
do litoměřické diecése pomoci s opravou téměř zničeného kostela, koncem
dubna to bude třídenní zájezd opět do
severních Čech po stopách sv. Zdislavy z Lemberka, počítá se i s přijetím u
Mons. Jana Baxanta v biskupské rezidenci. Letos poprvé se i naše farnost
připojí 1. června k „Noci kostelů“;
budou od 18.20 do 23.00 hodin otevřeny v Bílovicích a v Březolupech.
Po celý večer a část noci v nich bude
i kulturní program, můžete se podívat
i do míst v kostele běžně nepřístupných a také si prohlédnout prostory
farních budov. A poslední, ale co do
významu největší akcí, bude farní den
v neděli 24. června s tradičně bohatým celodenním programem, včetně
občerstvení a kulinářských specialit. K cestě můžete tam i zpět využít
i autobusovou dopravu.
A na závěr ještě jedno poděkování, a to všem mužům, zvláště

Hosté při Vánočním koncertě
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nedachlebjanům, kteří obětavě loni i
letos připravovali dříví pro vytápění
farní budovy. Úspory na nákladech za
plyn budou jen za jedno topné období ve výši mnoha desítek tisíc korun.
Ing. František Dostálek

Poznámka:
Aktuální informace o naší farnosti
můžete získat na internetu:
http://farnostbilovice.cz/

Hubert

Brigádníci na zajištění palivového dřeva pro faru

Mše sv. v katedrále v kapli sv. Václava
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Nedachlebjan rozvíjí činnost
Občanské sdružení Nedachlebjan
od posledního vydání Obecních
novin připravilo několik akcí. V prvé
řadě bych chtěla vzpomenout ještě
vánoční koncert, který se uskutečnil na konci loňského roku v kostele sv. Cyrila a Metoděje. Pásmo
koled i mluveného slova zahájily děti
z Nedachlebjánku, na ně pak navázal pěvecký sbor Nedachlebjan spolu
s hudebním doprovodem houslí a flétny. Všichni sklidili zasloužený potlesk
téměř plného kostela.
Další akcí byl třetí krojový ples.
Letos jsme ho chtěli oživit předtančením Moravské besedy. Spojili jsme

síly, pomohli nám – dnes už naši známí – z Nedakonic a odvážné páry se
daly do nácviku tanečků. Po prvním
shlédnutí videa někteří nácvik vzdali,
ale nakonec osm tanečníků vytrvalo.
Své taneční umění poprvé předvedli
na krojovém plese v Nedakonicích.
Na něm se sešlo celkem 36 tanečních
párů, kteří předvedli tance Moravské
besedy. Po plese v Nedakonicích nám
naši přátelé slíbili, že za námi přijedou do Zlámance, aby se naše čtyři
páry na parketě neztratily. Nakonec
se ženáčům podařilo přesvědčit i osm
tanečníků z řad krojové chasy, mladí
se tanečky brzo naučili. Na krojovém

plese ve Zlámanci se tak na parketu
předvedlo celkem 12 párů, tančících
Moravskou besedu. Věříme, že se líbila všem hostům nejméně tak, jak se
nácvik líbil tanečníkům.
S nadcházejícím jarem si děti
z Nedachlebjánku připravují „Vítání jara“, v dubnu budeme opět pálit
čarodějnice. Věříme, že za námi přijdou nejen děti, ale i dospělí a společně se pobavíme.
Blanka Sládková

Krojový ples

Moravská beseda
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Štandrlování
Možná si někteří z vás všimli, že třetí březnová neděle
byla trošku odlišná od ostatních. Kromě toho, že sluníčko
po mrazivé zimě ukázalo konečně svou jarní sílu, nesl se
dědinou zpěv a plechový zvuk pokliček a valchy. To se
Nedachlebjan vydal na „ Josefovské štandrlování“. A jak
to všechno vzniklo?
Když jsme se po novém roce domlouvali, čím zpestříme život na naší dědině, vzpomněla Jana Minářová
jarní vynášení Morany – zimy. Náš první program, kde
by měly být hlavními účinkujícími děti - Nedachlebjánek. Ale zaznělo, proč nezačít něčím, co má ještě hodně
z nás v živé paměti, „štandrlováním“. Od pamětníků vím,
že ještě v 70.letech chodily skupinky zpěváků a gratulovaly Josefům, Josefkám, většinou přátelům a rodinným
příslušníkům.
Tak začalo zkoušení a strategické domlouvání. A pak
přišel den D. Trochu s obavami, ale s nadšením jsme vyrazili do krásného nedělního odpoledne. K našemu milému
překvapení nás všichni vítali s úsměvem na tváři, za který
moc děkujeme.

Shodli jsme se, že by byla škoda, aby tento starý zvyk
upadl v zapomnění. Určitě je ještě spousta tradic a zvyků,
které zatím tak trochu usnuly. Byli bychom rádi i s Vaší
pomocí za obnovu dalších z nich. Zkoušky máme na hasičárně každou středu večer, rádi Vás uvítáme.
Za soubor Nedachlebjan Jana Jandoušová

Jsem občan… a chci pálit klestí!
Smrt číhá všude, i při pálení klestí:
Jsou známy případy z nedávné
doby, kdy se pálení trávy či klestí vymklo kontrole a vše skončilo
ztrátami na životech nebo požáry
různých objektů. Věnujte, prosím,
případnému pálení maximální
pozornost, a zajistěte si dostatečnou
zásobu vody pro uhašení v každém
okamžiku.
Pokud se pálení vymkne kontrole, okamžitě kontaktujte hasiče
prostřednictvím tísňových linek
150 nebo 112. V prostředí jako je
zahrada, pole, les či louka se oheň
dokáže šířit velice rychle. Sebemenší podcenění situace může způsobit
neštěstí a značné materiální a ekologické škody s mnohdy nevratnými následky.
Vzít zápalky a stařinu vypálit je
jednodušší a méně namáhavé než
poctivě hráběmi celou plochu zbavit starého porostu. Pomáhá k tomu
i přežívající názor, že popel z vypáleného trávníku je dobrým hnojivem přispívajícím k lepšímu růstu
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nového porostu.
Konečně, koho by napadlo, že
tato „metoda“ zahradnické práce
může vést k nejtragičtějším koncům.
Pálení staré trávy i ostatních
porostů v souvislých plochách je
zákonem o požární ochraně zakázáno. Hrozí nebezpečí přenesení
požáru na jiný objekt nebo plochu
podobnou té spalované, a to po
povrchu suché vegetace, zanesením
ohně větrem nebo i konvektivními
proudy horkých spalin s jiskrami
a v neposlední řadě přenesením
ohně v podloží. Poslední nebezpečí
je aktuální zvláště v lesích nebo na
plochách, kde je silnější vrstva lesní
hrabanky.
Takový oheň může „doputovat“ na vzdálenost desítek metrů a
objevit se i po několika dnech. Jsou
známé případy, např. vzplanutí lesa
po dvou týdnech ve vzdálenosti až
sedmdesáti metrů od původního
místa pálení. Bohužel jsou každo-

ročně zaznamenávány i případy
udušení lidí v kouři a v neposlední
řadě i uhoření při nezvládnutém,
původně jen malém kousku vypalované plochy.
Ten, kdo se rozhodne „vyčistit“
svou zahradu ohněm, může zaplatit i několikatisícovou pokutu. Při
plošném vypalování porostů se
dopouští přestupku dle zákona o
požární ochraně, za který jí hrozí
pokuta do 25 tisíc korun. Fyzické
osoby mohou provádět kontrolované spalování hořlavých látek, např.
shrabanou trávu pálit na hromadě.
Podnikající právnické a podnikající fyzické osoby taktéž nesmí plošně vypalovat porosty. Při
spalování hořlavých látek na volném prostranství jsou navíc povinny, stanovit opatření proti vzniku
a šíření požáru. Podnikající právnické a podnikající fyzické osoby
se při plošném vypalování porostů dopouští přestupku dle zákona
o PO, za který jí hrozí pokuta do
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500 tisíc korun (stejná pokuta hrozí
pro nenahlášení požáru).Dále jsou
povinni spalování předem oznámit
příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje. Navíc dle zákona
o PO pro fyzické osoby, podnikající právnické a podnikající fyzické
osoby je povinnost bezodkladně
oznamovat každý vzniklý požár příslušnému hasičskému záchrannému
sboru kraje.
Informace o formuláři
pálení klestí:
Formulář má sloužit v případech, kdy soukromá osoba, případně firma, má v plánu spalovat
větší množství klestu po lesní těžbě
nebo shrabanou stařinu, listí a větve při jarním úklidu zahrad. Operační důstojníci HZS tak získají
snadný přehled o počtu a místech,

kde pálení probíhají, zanesený i do
mapových podkladů.
V případě ohlášení požáru může
operační důstojník zjistit dotazem
na uvedený mobilní telefon odpovědné osoby, zda se pálení nevymklo
kontrole. V případě problémů vyšle
na místo jednotku požární ochrany,
nebo ohlášení požáru vyhodnotí
jako planý poplach
Ve formuláři je nutné vyplnit
datum a hodinu začátku i konce
plánovaného pálení, jméno osoby,
která je za pálení odpovědná, její
číslo na mobilní telefon a e-mailovou adresu. Dále místo pálení,
například město, obec, část obce,
ulici, případně vhodný blízký orientační bod. Ve spodní části stránky se nachází mapa, na které si každý může najít místo, kde chce pálit.
Kliknutím levého tlačítka myši se

na mapě objeví bod a automaticky se
zobrazí souřadnice GPS zvoleného
místa. Na konci stránky je tlačítko
odeslat, kterým se potvrdí všechny zadané údaje. Tato aplikace by
měla občanům usnadnit nahlašování plánovaného pálení biologického
odpadu především v nadcházejícím
jarním období a zamezit zbytečným
výjezdům hasičů, pokud není jejich
pomoci na místě opravdu zapotřebí.
Odesláním formuláře Hasičský
záchranný sbor nepovoluje pálení.
Odesláním vyplněného formuláře
je Vaše pálení evidováno operačním
a informačním střediskem hasičského záchranného sboru.
Evidence slouží jen pro možnost ověření místa pálení s možným
nahlášením požáru.
Zlínský kraj
•
http://paleni.hzszlk.eu/?…

Masopust Nedachlebice
FAŠANKY, FAŠANKY,
VELKÁ NOC IDE
KDO NEMÁ KOŽÚŠKA
ZIMA MU BUDE…“

ní sluníčko nás příjemně hřálo a tak
k všeobecné spokojenosti nám nic
nechybělo. Snad jen, kdyby nás bylo
víc. Ale co nebylo teď, může na rok
být…

„ZHUSTA, CHLAPCI, ZHUSTA,
KONEC MASOPUSTA,
UŽ SA FAŠANK KRÁTÍ,
UŽ SA NENAVRÁTÍ….“

Předposlední únorovou sobotu se
slova této masopustní písně rozléhala i po naší dědině. Fašanková družina
se vydala na končinovou obchůzku po
Nedachlebicích. Malá skupinka místních
dobrovolných hasičů se snaží udržet a
zachovat tuto lidovou tradici i pro další pokolení. Dům od domu, aby se na
někoho nezapomnělo. Letos sice bez
harmonikáře, kterého sklátila nemoc, ale
zato s novodobým „flašinetem“.

„VEDLE NÁM NEDALI,
TADY NÁM DAJŮ,
KOMÁRA ZABILI,
SLANINY MAJŮ…“
Někde na nás čekala štamprlička
slivovice, jinde nás vítala vůně čerstvě upečených koblihů a suků. I ta
slanina se našla, i když již pominula
doba domácích zabijaček. Téměř jar-
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KOŠT SLIVOVICE
Tak jako každý rok tak i letos se
uskutečnil první víkend v březnu
15.ročník koštu slivovice na myslivně,
který pro vás pořádají místní myslivci.
Loňský rok byl docela úrodný
,sklidilo se hodně trnek i durancií.
Kdo řádně ošetřoval a pilně sbíral,
dočkal se v pálenici velmi dobré slivovičky a proto se na letošním koštu
sešlo celkem 103 vzorků z toho 84
trnek a durancií,19 letních pálenek..
a protože se musí ke slivovici něco
zakusovat, tak byly pro vás připraveny zabijačkové speciality které krásně
spolu pasují dohromady.
Vítězové letošního koštu byli
Luděk Luks s trnkou ročník 1995
a Stanislav Jahoda se špendlíkem
ročník 2011. Vítězům byly předány
diplomy a věcné ocenění.
Dále byla připravena bohatá tombola a kdo měl šťastnou ruku, tak se
těšil z krásné výhry.
Na koštu panovala veselá a přátelská

ZÁPIS
DO MŠ
Jaro je tady a s ním některými
rodiči očekávaný zápis nových dětí
do naší školky.
Proběhne jako obvykle v druhé
polovině měsíce dubna. Přesný termín včas oznámíme prostřednictvím
plakátků a místního rozhlasu.

atmosféra za velké ůčastí spoluobčanů i
přespolních-pilo se, jedlo se, zpívalo se
až do pozdních nočních hodin.
Všem, kteří přinesli své vzorky slivovic a sponzorům jménem pořadatelů i jménem svým
děkuji,oceněným pěstitelům blahopřeji a těším se na další setkání
v naší krásné myslivně u 16. ročníku Koštu slivovice.

KDO ŠPEK JÍ A SLIVOVICU PIJE,
TOHO ANI PANTOKEM NEZABIJE
Vážení občané, v měsíci srpnu
budou pro vás připraveny zvěřinové hody doprovázené živou hudbou,
které se uskuteční v místním kulturním zařízení na hřišti. Těšíme se na
hojnou účast při ochutnávání zvěřinových specialit.
Za MS Kupčínek

Podmínky pro přijetí dětí do
mateřské školy zůstávají stejné : hlavním kritériem je věk dítěte. Do školky přijímáme děti od tří let věku (přiměřeně fyzicky i psychicky vyspělé).
Velmi důležitá pro jejich adaptaci
je sociální a citová zralost, odloučení
od rodiny je pro ně zpočátku náročné. Při větším počtu přihlášených
dětí mají přednost starší před mladšími. Dále přihlížíme k zaměstnanosti
matky a bydlišti v obci. Letos nám
odejde do 1. třídy ZŠ deset dětí. To
je zároveň i počet dětí, které bude-

me moci přijmout.
Pokud to bude možné, zapíšeme
i děti , které dosáhnou tří let v první polovině školního roku, nejpozději
ale v měsíci únoru. Ty pak nastoupí
po dosažení tří let.
V případě potřeby se s námi
můžete poradit nebo domluvit na
podmínkách nástupu – přijďte
k zápisu, popř. i před zápisem. Společně vše zvážíme a najdeme optimální řešení.
Těšíme se na Vás!
Ředitelka MŠ, Nedachlebice

NÁVŠTĚVY V DOMOVECH DŮCHODCŮ
Žijeme v době, která je velmi
rychlá a přináší spoustu nových
podmětů. Musíme se smířit s přibývajícími léty, musíme umět stále
začínat znovu, musíme vědět jak si
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co nejlépe zachovat zdravého ducha
ve zdravém těle.Žijí však mezi námi
lidé, kteří mají sníženou soběstačnost
zejména z důvodu vysokého věku,
špatného zdravotního stavu, nebo

prostě nechtějí být sami.
Jejich situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby, nemají
možnost blízké osoby nebo rodinného příslušníka, proto odcházejí do
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domovů důchodců, penzionů nebo
sociálních ústavů. Posláním těchto
zařízení je poskytnout sociální, ošetřovatelské a zdravotní služby, které
vycházejí z individuálně stanovených
potřeb klientů.
I z naší vesnice odešlo několik
občanů do těchto zařízení, které
pravidelně každoročně navštěvujeme. Taktéž i letos, 14. ledna, jsme
vyjeli do Bojkovic za paní Řezníč-

kovou, do Hluku za paní Janečkovou a Hubáčkovou, na Velehrad za
Lubošem Knotem, do Buchlovic za
panem Škráčkem a do Otrokovic za
paní Janků.
Je o ně velmi dobře postaráno,
žijí v pěkném a čistém prostředí, o
čemž jsme se přesvědčili na první
pohled. Přesto stále vzpomínají na
svůj domov, sousedy, známé a živě
se zajímají o dění v obci. Ocenili,

že na ně obec nezapomíná, protože
to není v domovech zrovna běžné.
Vždy je to setkání přátelské, milé,
ale i dojemné.
Tímto bych chtěla předat jejich
poděkování a pozdrav panu starostovi.
Budeme velmi potěšeni, když se s
nimi příští rok setkáme znovu.
Anna Dostálková, člen OZ

Rybáři
informují
Dne 21.3.2012 členové rybářského spolku z Nedachlebic schůzovali.
Sezona bude zahájena 1.4.2012. V měsíci dubnu
(dle počasí ) se uskuteční tradiční otvírání rybníků,
na které jste srdečně zváni. Termín bude včas
oznámen.
Prodej povolenek začíná od 28.3.2012 na OÚ.
Vratislav Němeček, Předseda spolku

Turistický oddíl Divočáci
V tomto článku bych se ráda vrátila k akcím, které jsme podnikli na
konci minulého a začátku letošního
roku.
Jednou z nich byl pochod na
Štědrý den. Ráno nám počasí moc
nepřálo, protože pršelo, ale i přesto
se nás sešlo 26. Vydali jsme se směrem do Kupčínka a během cesty
nechávali lesní zvěři něco na zub.
Ani my jsme ale nezůstali zkrátka - ochutnávali jsme různé druhy
vánočního cukroví, co kdo přinesl. Cesta nám příjemně ubíhala,
a když jsme se ocitli u včelína pana
Dostálka, čekalo na nás příjemné
překvapení - zlaté prasátko. Majitel
včelína nám přichystal teplé občerstvení v podobě kávy a čaje a nechyběl ani vánoční svařák! Poté co jsme
se občerstvili, jsme se individuálně
rozešli domů.
Konec roku jsme zakončili jako
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již tradičně - předsilvestrovským
výstupem na rozhlednu Brdo, který
každoročně pořádá KČT Uherské
Hradiště. Vyrazili jsme směr Buchlovské hory k motorestu Samota.
Odsud na náš čekala 14-ti kilometrová túra a do cesty nám celou
dobu pořádně chumelilo. Když jsme
dosáhli vrcholu, rozdělili jsme se na
dvě skupinky. Jedna vylezla na rozhlednu, ze které ale kvůli špatnému
počasí nebylo vůbec vidět a ta druhá
se šla ohřát k ohni a upéct si špekáčky. Celý výlet jsme zakončili vynikajícím obědem v Buchlovicích.
Další akcí, kterou jsme se rozhodli uspořádat hned v lednu, byl
víkendový pobyt na základně Vosí
hnízdo – Smraďavka, kterou nám
zapůjčil turistický oddíl Kamzíci z Boršic. Na výlet jsme vyrazili
v pátek odpoledne, kdy venku pořádně mrzlo a museli jsme si i přitopit

ve vagónu. Večer jsme si zahráli
společenskou hru a šlo se spát. Po
probuzení jsme na základnu přivezli čerstvé pečivo, posnídali jsme
a začali jsme brigádničit se dřevem.
Druhá skupinka pak začala připravovat oběd. V poledne nás navštívili Kamzíci z Boršic a pozvali nás
na příjemnou procházku kolem
přehrady na Smraďavce. Plánovali jsme večerní stezku odvahy
a opékání špekáčků. Během podvečerního odpočinku ale venku
začala pořádná chumelenice a my
jsme museli chystanou akci zrušit.
Poslední den naší výpravy nás čekal
ještě závěrečný úklid a cesta domů,
ještě předtím jsme si ale připravili
skvělý oběd. I přes nepřízeň počasí byl tento víkend velmi vydařený
a na další návštěvu Vosího hnízda
se už teď těšíme.
Týden po této akci nás čekala
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výprava do Ostravy na každoroční
uzlařskou soutěž. Letos jsme jeli
opravdu v malé sestavě - já , Vojta,
Nikča, Kuba a Robert. V pátek odpoledne jsme nasedli na vlak a spolu
s Kamzíky vyrazili směr Ostrava. Po
příjezdu do hlavního města Slezska
jsme přesedli na tramvaj a nechali
se dovést na ubytovnu, kde jsme bez
čekání začali trénovat naše oblíbené
uzlíky. Ráno jsme se nechali zaregistrovat a začala mezi námi vládnout nervozita. Do soutěže se přihlásilo celkem 292 děvčat i chlapců

z 32 oddílů z celé České republiky.
Musím pochválit zejména Jakuba s
Robertem, kteří se soutěže zúčastnili poprvé a ve své skupině se umístili
do desátého místa. Nikča měla zase
nejlepší čas ze všech, dvě kola se jí
ale nezdařily a byla diskvalifikována. Bylo velice příjemné seznámit se
se spoustou nových lidí z různých
oddílů a už nyní se těšíme na další
ročník této soutěže.
Protože již na duben jsou plánovány turistické závody, které
proběhnou pravděpodobně v Napa-

jedlích, scházíme se teď každou
středu, abychom se na ně pořádně
připravili. Pokud to vyhovuje nám
vedoucím, bereme každý víkend
své svěřence na výlet do přírody.
Plánujeme výšlap na hrad Buchlov,
celodenní túru do Prakšic, návštěvu zoologické zahrady v Hodoníně i spoustu dalších aktivit. Pokud
s námi chcete prožít nevšední zážitky, zvu vás tímto mezi nás, kamarádi!
M.Hrušáková

Pohádkový les
Kamarádi, sousedé, v loňském roce jsme zopakovali Pohádkový les pro děti. Účast více jak 50 dětí a hlavně
jejich spokojenost nás navnadila i pro letošní rok. Pořadatelství této akce se ujal turistický oddíl v čele s Martinou Hrušákovou. Tým masek zůstává stejný. Na konci prázdnin chceme tuto akci ale malinko změnit a v pátek
24.srpna předvést pohádkové postavy dospělým. Teprve v sobotu 25.srpna se do lesa vydají opět i děti. Pokud by
jste nám chtěli s jedním i druhým pohádkovým lesem pomoci, můžete se obrátit na pořadatele. Děkujeme
Martina Hrušáková a Josef Jandouš
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TJ NEDACHLEBICE
Sezóna Jaro 2012
Oficiální jarní část sezóny zahájíme na „apríla“ 1.dubna. „A“ mužstvo i dorost vyjedou do Újezdce. První
domácí zápasy jsou na programu 8.dubna s Chropyní,
resp. se Stráním. Žáci zahájí jarní sezónu až 15.4. zápasem v Kostelanech.
Věříme ve Vaši podporu, díky níž chceme předvádět
kvalitní fotbal. Vždyť fotbal se hraje hlavně pro fanoušky!
Příjďte se tedy i Vy přesvědčit o kvalitách našich mužstev,
která se poctivě připravují na novou sezónu už od poloviny ledna.

12. Ples sportovců 2012

TJ Nedachlebice děkuje všem za podporu, sponzorům
za hodnotné ceny do tomboly, jakož i za hlavní ceny.

Akce TJ Nedachlebice pro rok 2012
I pro tento rok si pro Vás výbor TJ Nedachlebice připravil některé akce, které se uskuteční v areálu TJ,. Zapište
si prosím do svých kalendářů ...

VELKÝ DĚTSKÝ DEN
sobota 9.června 2012 - 14.00hod.

Už pošesté ve Zlámanci a po dvanácté celkově se
konal tradiční „Ples sportovců“. V sobotu 28. ledna se
i přes velký mráz sešlo přes 120 platících diváků, kterým
k tanci i poslechu opět hrála kapela Madison. V rámci
plesu byli jako každoročně vyhlášeni nejlepší naši sportovci roku 2011.
V kategorii dorostenců si stupně vítězů rozdělili:
1.Michal Bartoš
2.Patrik Fojtík
3.Jaroslav Abrahám
Žákovská kategorie
1. Robert Hubáček
2. Jakub Mikel
3. Filip Štaubert
Závěr vyhlašování patřil mužům, ceny za nejlepší hráče
si odnesli:
1.Ladislav Soviš
2.Robert Křenek
3.Martin Šuranský

Číslo 1/2012

Memoriál Karla Laszczewského
Pouliční turnaj
sobota 30.června 2012 – 14.00hod.
(Podbůdí, Holýška, Horní konec, Esmeraldy a Babetky opět po dvou letech v akci)
večer zábava

IX.ročník JUMP Rally
sobota 28.7. - 10.00 až 20.00hod.
Pravidelná akce přelomu léta - rally rádiem řízených
modelů Zlínského šampionátu
start poslední RZ v podvečerních hodinách, reálné
osvětlení aut, přenos z kokpitu atp.

strana 15

Obecní noviny Nedachlebice



   

 













##



#)











#



#3








3

 







 "

  

  

$%&("



*%

(

+,



-/"0

  



$/"10

  



567 8

+*/9)

  



  

4/



  

5% 

 



  

 

















0







0



07



.











  

.



  



 
  



"-!
  



!



  
 
  
"#%&'



()*!+

  



,*&-#

  

  


 

/*012*

1 8 2
  
") 034
5!6

    
 





















! !"

  







 !"

  

#





strana 16













 

  

  




  

  

  

 

  

  




 



  

  

  

  

  

  

  

 

 

$  %!"

% 


  

& %!"

Číslo 1/2012

Obecní noviny Nedachlebice

NEDACHLEBJÁNEK SOUTĚŽIL
V pátek 16.března se v Uherském Hradišti konalo místní kolo 38. ročníku soutěže „Zazpívej slavíčku“. V Uherském
Hradišti se přihlásilo 102 dětí a v Uherském Brodě 90 dětí. Porota měla velmi těžké rozhodování, protože na Slovácku
se rodí mnoho šikovných zpěváčků.Také naše obec měla mezi přihlášenými své adepty. Ve velmi silné konkurenci si
naše zpěvulenky Dominika Běhůnková a Maruška Jandoušová vedly dobře. I když jsme nepostoupili do regionálního kola, nic nevzdáváme a příští rok se zúčastníme znova. Chtěla bych touto cestou poděkovat oběma zpěvulenkám
i jejich rodičům za přípravu, kterou zvládli ve velmi krátkém čase a popřát ještě hodně odzpívaných písniček.
Jana Minářová

POZVÁNKA

Vypalování suché trávy a porostů je zakázáno!
S nástupem jarního období přichází čas, kdy se mnozí lidé vrhají na
jarní úklid zahrádek.Namísto mnohdy pracnějšího, zato však ekologičtějšího vyhrabávání staré trávy a jejího
kompostování, volí raději jednodušší vypalování. Měli by si uvědomit, že
vypalování je nebezpečné a to nejen
proto, že při něm dochází k nenávratnému ničení fauny a flóry, ale
také proto, že dochází ke znečišťování ovzduší a hrozí i riziko vzniku
požáru.
Mnozí občané si ani neuvědomují, že svým chováním porušují hned
několik zákonů a najednou, protože
vypalování suché trávy a porostů
v České republice je zakázáno Záko-

Číslo 1/2012

nem o ochraně přírody a krajiny,
Zákonem o požární ochraně a Zákonem o ochraně ovzduší.
Všichni, kdo se dopustí porušování zákazu vypalování trávy a porostů se dle Zákona o požární ochraně vystavují nebezpečí finančního
postihu. Občanovi může být za tento
přestupek uložena pokuta až do výše
25.000 Kč.
Vypalování nepříznivě ovlivňuje
především složení travních porostů
a zvýhodňuje plevel včetně mechu.
Oheň totiž poškozuje především
kulturní druhy trav, které z větší části přezimují v zeleném stavu.
Proto čím je travní porost kvalitnější, tím větší škody vypalování

způsobí. Mechy obsahují podstatně
více vody než ostatní rostliny, takže
jsou jen slabě poškozeny, nikoliv
zničeny. Velký žár, který při hoření trávy vzniká (až 800ºC), může
způsobit zničení většiny vývojových
stádií hmyzu nebo dokonce jejich
úplné vyhubení, kouřové zplodiny
ohrožují živočichy sdružující se na
stromech a keřích až do výšky tří
metrů. Na vypalování trávy doplácejí i chránění čmeláci, kteří přezimují v mělkých dírách. Negativní
dopad vypalování trav se netýká
pouze živočichů, ale také rostlinných společenstev a půdních mikroorganizmů. Někteří zahrádkáři se
mylně domnívají, že popel který
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takto vznikne je dobrým hnojivem
a že tím obohatí půdu o živiny.
Popel je však většinou rozfoukán
větrem nebo je splaví déšť, takže
se potřebné živiny do půdy stejně
nedostanou. Ve všech ohledech je
lepším způsobem ponechání sterá
trávy, která se rozloží a živiny se
pozvolna uvolňují a navíc obohatí půdu o velmi důležitou organickou složku. Aby trávník dobře
vypadal, je lepší trávu vyhrabat
a zkompostovat.
Bohužel však přes neustále výzvy
ve sdělovacích prostředcích každoročně dochází ke vzniku požárů
způsobených právě vypalováním
starých porostů, které často končí tragicky s velkými materiálními
škodami a v nejhorším případě
ztrátou lidského života.
Lidé by měli být ohleduplní
nejen ke svým sousedům, ale také
k tisícům organizmů, pro které je
trávník domovem. A proto je nutné
znovu upozornit:
Vypalování suché trávy a porostů je zakázáno!
Podnikající právnické a podnikající fyzické osoby taktéž nesmí

plošně vypalovat porosty. Při spalování hořlavých látek na volném
prostranství jsou navíc povinny,
stanovit opatření proti vzniku
a šíření požáru. Podnikající právnické a podnikající fyzické osoby
se při plošném vypalování porostů dopouští přestupku dle zákona
o PO, za který jí hrozí pokuta do
500 tisíc korun (stejná pokuta hrozí
pro nenahlášení požáru). Dále jsou

povinni spalování předem oznámit
příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje. Navíc dle zákona
o PO pro fyzické osoby, podnikající
právnické a podnikající fyzické osoby je povinnost bezodkladně oznamovat každý vzniklý požár příslušnému hasičskému záchrannému
sboru kraje.
- OÚ-

Vypálený břeh potoka u školky

JAK VOLAT
ZDRAVOTNICKOU ZÁCHRANNOU SLUŽBU
TELEFONÍ ČÍSLO 155:
-- volání je zdarma
-- nikdy nezavěšujte telefon jako první
-- vždy uveďte
• svoje jméno
• místo, kde se nachází zraněný (nemocný)
• popište, co se stalo (dopravní nehoda, náhlá ztráta vědomí…)
• popište podrobněji zdravotní stav poraněného (masivní
krvácení, bezvědomí, zástava dechu, šok, otevřená poranění)
-- dispečer na čísle 155 vám poradí jak ošetřit zranění
-- pomozte záchrance rychle najít místo, kam má jet (pošlete
někoho před dům, na hlavní silnici apod.)
VKstrana 18
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Slet a pálení þarodČjnic.
Ženy, paní, dČvþata, renovujte košĢata
(ale také kluci, páni, kouzelníci, strašidla)
konec dubna bude brzy tady, tak rozšiĜte naše Ĝady.
Vylepšete metlí vzhled, na ten mimoĜádný let.
Dejte pozor - žádné zmatky, také na pohonné látky.
Lijte pĜesnČ a ne víc, aĢ neletíte na MČsíc.
PĜejeme Vám hodnČ zdaru a košĢátka nových tvarĤ,
všechny ve veselém stavu, zveme tímto na oslavu.

30. dubna 2012
(pondČlní podveþer pĜed státním svátkem 1. kvČten)

Program i pĜesný þas zaþátku pálení þarodČjnic
se vþas dozvíte z plakátĤ...
VŠECHNY SRDEýNċ ZVE NEDACHLEBJAN o.s.
Nedachlebické maminky a oú Nedachlebice
Vás zvou na

BAZ

děts

ÁRE

kého

sobota 31.3.2012
budova SDH Nedachlebice
(hasičárna)
Příjem věcí k prodeji Prodej
-

8 00-10 00 hod.
14 00-16 00 hod.

K

oble
čení

Ukončení a vyzvednutí neprodaného - ihned po ukončení bazárku
Každou věc k prodeji prosím označte důkladně Vaší značkou a cenou !

Poplatek za prodej - 20,- Kč za osobu
Výtěžek bude věnován nedachlebickým dětem

Více informací - Jana Jandoušová - 777 620 589
Číslo 1/2012
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Nedachlebjan a Nedachlebjánek

Košt slivovice 2012

Zpívání v kostele

Ples sportovců

Nejlepší koledníci

Tříkrálová sbírka

autoři fotografií:Josef Jandouš , ing. František Dostálek, Martina Hrušáková, Vojtěch Dovrtěl,
Marek Šuranský, Milan Minář
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