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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
dovolte, abych Vás pozdravil v
tomto čísle našich obecních novin.
Měsíc květen a červen byl pro naši
obec a mnoho dalších měst a obcí
povodňovým obdobím. Povodně
napáchaly velké materiální škody a v
některých místech přišli o život i lidé.
Naše obec byla zasažena dvakrát přívalovými dešti, které způsobily škody
našim občanům, ale nejdůležitější je,
že nikdo nebyl zraněn. Po těchto deštích následovala 12.6. větrná smršť,
která způsobila nemalé škody na
rodinných domech, stodolách a silný vítr vyvracel stromy, které naštěstí
nikoho nezranily. V současné době
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se počítají škody, které vznikly obci a
našim občanům. Byl poškozen obecní
most u školky, pálenice a řada občanů
čerpala vodu ze svých sklepů. Chtěl
bych poděkovat našim hasičům, kteří
dva dny čerpali vodu ze zaplavených
sklepů a pomáhali našim občanům.
V současné době probíhá jednání s
životním prostředím a melioračním
podnikem o odstranění velkých topolů z koryta Zlámanského potoka.
Děkuji všem občanům, kteří se
podíleli na odstranění živelných
pohrom, ale musím říct, že se našli i
občané, kteří aby ubránili své majetky,
pouštěli vodu na své sousedy. Doufám, že tyto povodňové dny máme za
sebou a musíme do budoucna udělat
všechno pro to, aby v případě opa-

kování povodní vznikly co nejmenší
škody. Chtěli bychom ve spolupráci
se zemědělským družstvem vybudovat odvodnění z polí a některých
lokalit, které nás ohrožují.
12. června proběhl velký dětský den v areálu na hřišti, který pro
naše děti připravili naši sportovci, za
což jim patří poděkování. V neděli
13. června v Topolné proběhla soutěž „Zpívá celý region“, kterého se
zúčastnilo deset obcí. Za naši obec
zpívala Jana Minářová a sestry Šnajdarovy (Jana Jandoušová a Radka
Janečková). V Topolné se představil i
Nedachlebjan s řadou krásných písní
a osobně si myslím, že svým vystoupokračování na str. 2
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pokračování ze str. 1
pením zaujali přítomné diváky. V
sobotu 19. června pro Vás místní
rybáři připravili muziku, kde se podávali rybí speciality. K tanci a poslechu
hrála skupina Trinom.
V měsíci červenci proběhne výměna oken a dveří na budově obecního

úřadu a hasičské zbrojnice.
Chtěl bych poděkovat našim fotbalistům a celému realizačnímu týmu
1. mužstvu, dorostu i žákům, kteří
se umístili v horní polovině tabulky.
Děkuji Vám za dobrou reprezentaci
naší obce a do nové sezóny Vám přeji
hodně sportovních úspěchů.

Vážení občané, dovolte mi popřát
Vám všem krásnou dovolenou a
našim dětem pěkné vysvědčení a
prázdniny.

Vratislav Němeček
starosta

Náš pan starosta
oslavil své významné
životní jubileum.
S přáním všeho
nejlepšího
se připojuje i redakce
obecních novin.

Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, konané ve dnech
28. a 29. června 2010, v obci Nedachlebice
Celkový počet voličů zapsaných do volebních seznamů:

681 voličů

Voleb se zúčastnilo:

442 voličů, tj. 65 %

Počet platných hlasů:

442 hlasy

Ve volebním okrsku získaly nejvíce hlasů tyto politické strany:

POZ
VÁN
KA
Obecní úřad v Nedachlebicích zve
všechny občany na veřejné zasedání
zastupitelstva obce Nedachlebice,
které se koná
v pátek 25.června 2010
v 19:30 hodin
v zasedací místnosti OÚ.
PROGRAM:

Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová 111 hlasů
Komunistická strana Čech a Moravy
103 hlasů
Česká strana sociálně demokratická
69 hlasů
Občanská demokratická strana
38 hlasů
TOP 09
31 hlasů
Věci veřejné
28 hlasů
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- zahájení
- zpráva starosty
obce o činnosti obecního úřadu
- diskuse
- závěr
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Usnesení
ze zasedání obecního zastupitelstva
ze dne 26. března 2010
Počet členů zastupitelstva: 9 Přítomno: 8 Omluven: 1
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1.
Obecní rybníky v katastru obce Nedachlebice
bude po dobu 20-ti let a to od 1.4.2010 do 31.3.2030 provozovat pouze obec Nedachlebice, která umožní rybolov
i občanům Nedachlebic, kteří nevlastní rybářský lístek.
8x PRO
2.
Návrh na úpravu rozpočtu obce Nedachlebice č.
1/2010 v příjmech a výdajích k 26.3.2010
8x PRO
3.
Zprávu o výsledku hospodaření Mateřské školy
Nedachlebice za rok 2009 a převod zisku
v částce 7 886,-- Kč do rezervního fondu.
8x PRO
4.
Žádost Mateřské školy Nedachlebice na nákup lednice a jednoho kontejneru na směsný komunální odpad v
celkové částce cca 15 000,-- Kč.
8x PRO

5.
Seznam uchazečů evidovaných a doporučených
Úřadem práce v Uh. Hradišti na veřejně prospěšné práce
u Obce Neddachlebice v roce 2010, kteří zároveň podali
žádost u OÚ.
Jsou to: Jiří Ondrašík
Věra Křenková
Ludmila Gottwaldová
Ludmila Kocábová
Mária Škrabková
8xPRO
6.
Žádost p. Lumíra Maliny, bytem Nedachlebice čp.
147 o povolení drobné živnostenské provozovny v garáži
vlastního rodinného domu čp. 147. Zastupitelé nemají
námitek a s provozovnou souhlasí za dodržení OZV č.
1/2009 o Ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností
8x PRO

Společenská kronika
duben, květen, červen
Občané, kteří se dožívají významného životního jubilea:
50 let
IVAN ŠKRABKO, č.p. 178
VLASTIMIL MIKULKA, č.p. 57
LUDMILA VAŘÁKOVÁ, č.p. 190
LUDMILA ŠURANSKÁ, č.p. 290
55 let
VOJTĚCH DOVRTĚL, č.p. 292
ANNA ONDROUŠKOVÁ, č.p. 185
JAROSLAV JANKŮ, č.p. 152
60 let
ZDENĚK HUBÁČEK, č.p. 277
VRATISLAV NĚMEČEK, č.p. 17
MIROSLAV MARÁŠEK, č.p. 207
ZDENĚK KOVÁŘ, č.p. 280
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65 let
ANNA KUBĚNOVÁ, č.p. 132
75 let
MARIE BARTASOVÁ, č.p. 57
JAROSLAVA MIKLOVÁ, č.p. 129
80 let
LUDMILA DOVRTĚLOVÁ, č.p. 83
FRANTIŠEK BLAHA, č.p. 22
MARIE BARTOŠOVÁ, č.p. 36
92 let
ANNA ŠEVČÍKOVÁ, č.p. 86
94 let
LUDMILA NOVÁKOVÁ, č.p. 125

Narození
16.5.2010
ELIŠKA ŘEŠÉTKOVÁ, č.p. 276

Úmrtí
24.4.2010
EMILIE KOCÁBOVÁ, č.p. 111

matrika
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Křesťanské okénko
V první červnovou neděli jsme v
naší farnosti slavili jeden z velkých
křesťanských svátků, který je charakteristický průvodem po okolí kostela,
se čtyřmi zastaveními u oltářů. Je to
svátek Božího Těla. V naší farnosti je to tak, že každá obec, která má
svůj filiální kostel, postaví jeden oltář,
jejich výzdoba je však podobná, je ve
stejném duchu.
Tím, že věřící vyjdou ze svého
uzavřeného kostelního shromáždění
na veřejnost, může být chápáno i jako
projev hrdosti na svou víru. Dávají
totiž najevo, že za svým křesťanským
názorem stojí a veřejně tak deklarují,
které hodnoty vyznávají a v každodenním životě budou prosazovat. A
aby tento projev víry byl pro ostatní
spoluobčany ještě více zdůrazněn,
je průvod doprovázen zpěvem písní
za doprovodu Topolanky a mnoho
účastníků, zvláště dětí a mládeže, jde
ve slavnostních krojích.
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Letos byla ústředním tématem
všech oltářů připomínka o důležitosti
jednoty. Máme se snažit o jednotu a
to nejen v církvi, ale v každém společenství, občanském sdružení, v obci
i ve státě nebo ve světě. Na oltářích
to bylo vyjadřováno různě – jako
potřeba jednoty ve farnosti, v biskupství, jednota v nazírání na kulturní
hodnoty všech národů, náš oltář pak
vyjadřoval jednotu celého společenství svatých – našich národních i z
celého světa.
Už velmi brzy se všichni můžeme
setkat s jiným, podobným projevem
křesťanského života v naší farnosti.
V neděli 27. června se v Bílovicích v
rekonstruovaném zámeckém parku
uskuteční další farní den. Znovu se
na celodenním shromáždění setkají
věřící i ostatní návštěvníci bílovské
a březolupské farnosti. Po dopolední
mši svaté následuje oběd a občerstvení, včetně vynikajících specialit, zají-

mavý a pestrý program až do pozdního večera. Na farním dnu bude také
připomenuta minulost – práce i zábava, rodinný i společenský život minulých generací ve fotografiích. Každý si
tedy může najít to, co ho nejvíce zajímá, pro všechny příchozí bude jistě
tato akce zajímavým zážitkem. Přijďte všichni, pokud bude tradičně příznivé počasí, nebudete určitě litovat!
A za další týden si budeme v
Nedachlebicích připomínat dvanácté
výročí posvěcení našeho kostela sv.
Cyrila a Metoděje. Bohužel, už mezi
nás nepřijede emeritní litoměřický
biskup Mons. ThDr. Josef Koukl, který
nedávno ve věku 83 let náhle zemřel.
Místo něho jsme pozvali jiného vzácného hosta. V neděli 4. července v
podvečer se s ním v našem kostele
můžete i Vy osobně seznámit.
Marie Dostálková
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Nedachlebjan
Zase je čtvrtrok za námi – a obecní
noviny před námi. Tak pojďme shrnout, co
nového se událo v OS Nedachlebjan.
Konec dubna – pálení čarodějnic. Připravili jsme zábavné odpoledne hlavně pro
děti, ale také pro jejich rodiče. Stylově – u
hřbitova – se „slétlo“ pár desítek – většinou
malých čarodějnic a čarodějů. Prolétli obcí
a dostali se až na stanoviště na hřišti. Tam je
čekaly jejich starší kolegyně. Byly připraveny hry, soutěže, diskotéka – a nechyběly ani
sladké odměny.
Na závěr byla na ploše kluziště upálena
ta největší z přítomných čarodějnic.
Další akcí byly narozeniny našeho pana
starosty. Chtěli jsme mít „tajnou“ akci
– zazpívat pod okénkem. Bohužel nám ji
někdo překazil (prozradil), ale i tak – pan
starosta nás srdečně přijal a snad se mu naše
gratulace líbila.
Na oslavě Dne matek, která byla v naší
obci 23.5.2010, maminkám zatančily děti
pod vedením p. Ludmily Šuranské a p. Evy
Šuranské. Přítomné maminky a všichni
ostatní hosté si poslechly pár hezkých písniček, které zazpívaly krojované zpěvačky
Nedachlebjanu podporované naším jediným zpívajícím mužem.
Pěvecký sbor při OS Nedachlebjan se
pravidelně schází a nacvičuje, už vystoupil
nejen v naší obci. Reprezentoval nás i na
akci „Zpívá celý region“ při samostatném
vystoupení, která se uskutečnila v neděli
13.6.2010 v Topolné na „devadesátce“. Hrála
cimbálová muzika Včelaran a s ní si zazpívalo 17 zpěváků z mikroregionu „Za Moravú“.
Obec Nedachlebice byla zastoupena sestrami Janou Jandoušovou a Radmilou Janečkovou (dříve Šnajdarovy) a Janou Minářovou.
V nejbližší době se budeme připravovat
na Slavnosti vína. Ty se budou konat v Uherském Hradišti 11. a 12. září 2010. Hlavním
motivem letošních slavností je „Na hody do
Hradišťa“. V rámci odpoledního programu
regionu „Za Moravú“, který bude mít svou
prezentaci ve Smetanových sadech, vystoupí i náš zástupce – Pěvecký sbor při OS
Nedachlebjan.
Budeme se těšit na zástupce naší obce
nejen v krojovaném průvodu, ale i na našich
dalších domácích akcích.
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Letošní povodně v Nedachlebicích
V úterý 2. června 2010 se občané Nedachlebic probudili do velmi
deštivého rána. Celou noc intenzivní déšť bičoval již tak velmi nasátou
půdu a voda se rychle stékala do
našeho Zlámanského potoka,
který nebezpečně hučel a zvedal
svou hladinu až
po několik centimetrů od koruny mostu. Hrozil
rok 1997 a nakonec se to i stalo.
Vy b u d o v a n á
hráz u Ohrádky
se přelila a část
Skalečník zaplavovala voda. Jen
díky tomu, že
přestalo nenadále pršet a voda
se zastavila jen
jeden centimetr
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od vrcholu zítky, který dělí domek od
části Skalečníku občanky Bilavčíkové
Libuše č.p. 23, která má svůj pozemek
a domek v nejnižší části. Již preventivně pomáhali naši hasiči a stavě-

li z plechů ochrannou hráz. Voda z
potoka rychle odtékala, jeho hladina
rychle klesala, ale Skalečník byl zcela
naplněn vodou. Hrozilo dlouhodobé
vsakování a část lidí z Holýšek čekalo
dlouhodobé čerpání sklepů, které
již stejně trvalo
víc jak čtrnáct po
předchozích deštích.
V
nejvíce postižených
domech u Hubáčků a Bilavčíků se
sešly na pomoc
celé rodiny. Mladí lidé dali hlavy dohromady
a vznikl nápad
Zdenka Hubáčka
mladšího bytem
v Kněžpoli, prokopat kanál přes
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pozemek paní Bilavčíkové, položit
roury a urychlit tak odvodnění Skalečníku. Slovo dalo slovo i se starostou
obce panem Němečkem a večer rozhodli, že hned 3. června se pustí do
díla. A také hned ráno se sešla parta
mladých lidí, která začala kopat.
Po celou noc odčerpávali naši
hasiči Milan Minář, Jiří Kníchal a
Zbyněk Juřena čerpadlem vodu, ale
byl to marný boj. Voda na Skalečník
stále přitékala a toto úsilí nevedlo
k žádným výsledkům. Než přivezli
roury, parta chlapů již vykopala vytyčený kanál, chlapci položili roury a
mohu zde jako kronikářka napsat, že

3. června roku 2010 v pravé poledne
nastal historický okamžik a v novodobé historii byl poprvé odvodněn
Skalečník a voda mohla odtékat do již
vybudované kanalizace, která neplnila svou funkci. Voda tekla celou noc
a stále teče i dnes 7. června, kdy toto
píši, věřím, že to má svůj smysl a bude
rychleji a účinněji vysušen prostor
Skalečníku a lidé z Holýšek si mohou
oddechnout, že se jim voda znovu
ztratí z jejich sklepů.

ček ml. bytem Kněžpole, Radim
Hubáček, Aleš Hubáček, Milan
Minář, Jiří Kníchal, Jaromír Vrána,
František Doležel, Tomáš Beránek,
Michal Juřena, Radek Bilavčík, Pavel
Šmíd, občan Huštěnovic. I přes malou
investici 15.000,- Kč, kterou zaplatil
obecní úřad, se podařilo dobré dílo.
Tato parta ještě odpoledne pomáhala při čištění potoka od povaleného
stromu, aby nedošlo k dalším povodním.

Chtěla bych touto cestou poděkovat partě chlapů, hasičům a všem
ostatním za jejich nápad a rychlou
realizaci díla. Jsou to Zdeněk Hubá-

Zdeňka Ondrová
kronikářka

A jdeme do finále
Školní rok v naší mateřské škole se
rychle blíží ke konci. Každý den přináší dětem něco nového a zajímavého.
V květnu nás navštívil pan Křenek se
svým kolegou a ve svém pestrém programu dětem přiblížil náročnou práci
policie. Děti viděly, jak probíhá výcvik
policejního psa, a také si vyzkoušely
výzbroj a jízdu v policejním autě. Byl
to pro ně obrovský zážitek.
V tomto krásném měsíci slaví svátek naše maminky. Děti s ochotou a
nadšením pro ně připravovaly dárečky (kreslily srdíčka a zdobily papírové
květinky) a zároveň pilně nacvičovaly
tanečky a pohybové hry. Vystoupení
pro maminky se uskutečnilo na hřišti
a počasí, které nás nechávalo v nejistotě celý týden, se nakonec umoudřilo a začalo svítit sluníčko.
Jenom jsme skončili s přípravou
vystoupení a už jsme začali trénovat
s dětmi na Sportovní hry mateřských
škol. Konaly se v Uherském Hradišti a zúčastnili se jich zástupci dětí z
mateřských škol z našeho okresu. Z
naší školky jsme vybrali šest malých
sportovců, kteří nás reprezentovali
ve třech disciplínách: skoku, běhu a
hodu míčkem. Přestože jsme při tak
velkém počtu dětí na sportovních
hrách nepočítali s žádným umístěním, odváželi jsme si domů jednu
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bronzovou medaili. Získala ji Vendulka Šestáková za běh. Odměněni byli
všichni malí sportovci, i ti co nevyhráli – dostali perníkové medaile a
drobné dárky. Aby to nebylo ostatním
našim dětem líto, že nemohly závodit, chystáme sportovní dopoledne i
v naší školce.
Děti se, jako každý rok, nemohly
dočkat školního výletu – tentokrát na
zámek v Buchlovicích. Nečekal nás
tam jen krásný zámek a velký park,
ale hlavně pohádkový hrdina ve skutečném brnění a na opravdovém koni
– princ Bajaja.
Divadelní společnost přichystala
dětem spoustu zážitků i překvapení. Po skončení pohádky mohly děti
potěžkat skutečný meč, kopí i štít,
sáhnout si na brnění, drátěnou košili
nebo dřevěného draka. Taky se dozvěděly, proč se kůň kove, kde má loket,
kolik má zubů a proč se musí brousit
a taky čeho se bojí a co nemá rád.
Jediné, co se nevydařilo – bylo
počasí! Po představení začalo pršet a
tak plánovaný piknik v trávě se změnil na svačinu v teple autobusu. Ale i
tak to stálo za to.
S koncem školního roku se blíží
také doba rozloučení s dětmi, které
po prázdninách nastupují do 1. třídy
ZŠ. Letos odejde osm předškoláků.

Připravujeme pro ně, už tradičně,
slavnostní rozloučení, kterému bude
přítomen i pan starosta Němeček.
Předškoláci budou ozdobeni modrými a růžovými šerpami s nápisem
ŠKOLÁČEK a za zvuku fanfár nastoupí před ostatní. V slavnostní atmosféře budou panem starostou pasováni
na školáky, dostanou pamětní listy a
knížky na rozloučenou. Symbolicky
tak dětem končí první období školní
docházky – a to té předškolní.
Po prázdninách nastoupí nové
děti. K zápisu jich letos přišlo osm a
jsme rádi, že jsme mohli všechny přijmout. Pro nás to znamená – stejně
jako v několika posledních letech –
žádat o povolení výjimky kvůli vyššímu počtu nad 24 dětí (školský zákon)
a také se připravit na připomínky ze
strany hygienika (dle hygienických
norem má naše MŠ maximální kapacitu 25 dětí). Nás bude v příštím roce
27. Přesto, že všechny nově přijaté
děti budou mít při nástupu do MŠ tři
roky, není pro ně adaptace na nové
prostředí vždy snadná. Musí se dokázat rozloučit s maminkou (příp. jinými členy rodiny), učit se komunikovat se svými vrstevníky, navázat vztah
s učitelkou jako další blízkou osobou,
přijmout pravidla i denní řád nového
prostředí.
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Pokud tyto děti jsou dobře připraveny na vstup do MŠ svými rodiči,
mají zvládnutou základní sebeobsluhu a hygienické návyky – je jejich
přivykání mnohem snazší. O tom
všem podrobně hovoříme s rodiči na
první schůzce a také o tom, jak velice
je důležitá otevřená spolupráce a vzájemná důvěra obou stran.

Po rozloučení s předškoláky se na
dva týdny rozloučíme i s ostatními
dětmi a v naší školce nastane pracovní
ruch před malováním všech prostor v
MŠ. Po vymalování a vygruntování
bude provoz i vaření pro důchodce obnoveno až do konce července.
Rodičům dětí i touto cestou děkujeme za pochopení výjimečnosti celé

situace – malujeme jednou za čas!
A pak už se můžeme těšit na
prázdniny. Pěkné prožití prázdnin i
dovolených, hodně sluníčka a málo
vody (!) a hlavně načerpání nových
sil všem přejí
učitelky a zaměstnanci MŠ

Turistický oddíl v Nedachlebicích
Po dlouhé zimě jsem se rozhodla,
že by bylo dobré v naší obci založit
nějaký kroužek pro děti, které nebaví pouze vysedávání před monitorem
počítače a touží zažít i něco jiného.
Po konzultaci s vedením OÚ bylo
rozhodnuto, že první schůzka se
uskuteční ve středu 12.5.2010.
Hned na první schůzku přišlo 16
dětí, což je pro začátek velmi pěkný
počet. K dnešnímu dni máme 24 členů ve věku 5-15 let.
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Co je náplní našeho oddílu?
Jelikož jsme turistický oddíl, tak
naše činnost je především zaměřena
na turistiku, sportovní hry ať už v
přírodě, či v klubovně nad hasičskou
zbrojnicí (zato děkujeme OÚ, že nám
poskytli tento prostor, který využíváme za nepříznivého počasí a v zimním období). Jednou týdně se koná
oddílová schůzka a jednou měsíčně se
snažíme uspořádat jednodenní výlet.
Už jsme podnikli výlet putování

Buchlovskými horami s návštěvou
hradu Buchlova a druhý výlet byla
návštěva kamenné rozhledny Brdo.
V období letních prázdnin bude
mít i náš oddíl prázdniny, ale pokud
bude mít někdo zájem, může se k
nám v září přidat.
Takže, kdo chce poznat nové
kamarády, poznávat s námi hezká
místa České republiky, ať vstoupí
mezi nás!!!
Martina Hrušáková
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Máj 2010

Léto

Antonín Šimek

L. Javorová

Jak již to v máji bývá
každý se na máj těší,
jenže letos se slunce neusmívá,
příroda si to po svém řeší.
Těžké plují krajinou mraky,
voda v potůčcích hučí.
Přibývá vody v potoce a v řekách taky
a obava ze záplav lidi mučí.
Obloha se pořád mračí,
slunce za mraky se nám skrylo.
My voláme, to již stačí,
aby teplo a jasno zase bylo.
Máme teď jen jedno přání,
by pršet brzy přestalo.
Nebudili se z hrůzy ze spaní.
A nic horšího se nestalo.
Stále máme nové zprávy,
že vody stále jen přibývá.
Na řekách, že jsou velké stavy
a to nám na klidu vůbec nedává.

Už všechna tráva posečená,
krajem se táhne vůně sena.
Červnové slunce do zad peče,
nastala doba senoseče!
Osení mladé větřík čeří,
odtrhneš zrak svůj jenom stěží,
vždyť stébla se jak k tanci kloní,
nad polem bělásci se honí!
Jak jsi mi drahý rodný kraji!
V žitě se máky červenají
a podél cesty ve křovinách,
plané růžičky rozkvétají!
Zapomeň na zlost, starost, …,
ve …. trávu polož hlavu.
Jen zdáli hlasy doléhají,
do snů Tě cvrčci uspávají!
Nad Tebou tiše lípa šumí,
….. se táhnou sladké dumy!
Ve vzpomínkách se dětství vrátí,
zas chtěl bys letět s těmi ptáky,
obletět celý širý svět,
však rychle zase se vrátit zpět!

Teď oči své k mrakům zvedáme,
i předpověď stále dobrá není.
A proto i nadále deštníky nosíme,
ale věříme, že i tento stav se změní.

Stařenka vzpomínajů:
Žna v plném prúdu. Žebřiňáky
až po vršek naložené žitem, uháňajů
o překot po silnici. Šak také od Hradišča sa žene škaredá bůřka. Šedivé,
bachraté mračna plné krůp visíja až
na zvoniců. A už aj dunivě hřmí! Všeci sa ponáhlajů, co možů, už úprkem.
U

Grůblovej

Číslo 2/2010

hospody

stojí

naložený žebřiňák žitem. Koně sa
oháňajů před muchama a netrpělivo
frkajů. Z hospody vyšel hospodář,
strýc Kůdelků. V jednéj ruce majů
rozpitý půllitr s pivem, v druhej kus
krakovskej klobáse a starostlivo sa
rozhlédajů po obloze. Už začalo krápat. „Strýcu honem, dyť zmoknete“,
křičíja na něho chlapi, jedůcí tryskem

domů. „Ná a co sa rozkmášu?“, na to
strýc a pomalým krokem sa vracajů
zpátky do šenku.
Tož aj takový možů být hospodáři!!
Kostelníková
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Zahrádkáři zvou
Český zahrádkářský svaz Vás všechny zve na

posezení u burčáku,
které se uskuteční 28. srpna 2010 ve sportovním areálu. K poslechu a tanci bude hrát cimbálová muzika Včelaran.
S přáním hezkého léta a dobré úrody se na Vaši účast těší zahrádkáři.

TJ Nedachlabice
Sezóna Jaro 2010
V době tisku těchto novin budou
známy konečné tabulky našich mužstev. Chtěli bychom tímto poděkovat
všem fanouškům, sponzorům ale i
ostatním obyvatelům obce za podporu. Naše „A“ mužstvo hraje již přes
25 sezon v krajské soutěži, což je zlínský unikát. Také dorostenci předvádí

kvalitní fotbal, všechny potěší hlavně přechod těchto hráčů do A týmu,
kde jsou platnými hráči. A stejně tak
i žáčci po dovršení věku přechází do
dorostu a tak je u nás další rozvoj fotbalu zajištěn. Největší zásluhu na tom
– mimo jiné – mají hlavně trenéři :
Stanislav Šubarda ml., Radek Balaj-

ka, Radek Fojtík a Dušan Klvaňa, ale
i práce ostatních není zanedbatelná :
vedoucí mužstev, správce areálu, členové výboru, všichni se snaží, aby
neděle strávené na vesnici byli vždy
pod taktovkou úspěšného fotbalového zápasu.

Dětský den 2010
Jako již tradičně na začátku června
se koná v areálu TJ Nedachlebice dětský den. Nejinak tomu bylo i v letošním roce. Ve velkém vedru se začalo s předtančením našich školkáčků,
po nich následoval Nedachlebjánek

a poté břišní tanečnice. V tanci bylo
vidět jak odhodlání, tak vyčerpání
všech na sluníčku. Poté už jedna akce
střídala druhou a vyvrcholením všeho bylo losování tomboly o hlavní
cenu.

TJ Nedachlebice děkuje všem za
podporu při přípravě dětského dne,
všem vystupujícím za své předvedené umění a sponzorům za hodnotné ceny do tomboly, jakož i za hlavní
cenu.

Akce TJ Nedachlebice pro rok 2010
Pro léto si pro Vás výbor TJ Nedachlebice připravil některé akce, které se uskuteční v areálu TJ,. Zapište si prosím
do svých kalendářů ...
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neděle 4.července 2010 – 14.00hod.
Turnaj šesti týmů Starých Gard
(Nedachlebice, Bílovice, Topolná,
Kněžpole, Mistřice, Březolupy)
večer zábava, hraje MADISON

sobota 24.července – 14.00hod.
Dura-Smart cup - turnaj mezi
starými gardami
TJ Nedachlebice, TJ Dolní Němčí a
TJ Mikulov
večer zábava s živou hudbou

sobota 31.7. - 14.00 až 21.00hod.
VII.ročník JUMP Rally
rally rádiem řízených modelů
kandidátský podnik MČR v RC Rally
pro rok 2011
start poslední RZ ve večerních hodinách, reálné osvětlení aut, přenos z
kokpitu atp.

Inzerát
Po zkušenostech z letošního jara podává TJ Nedachlebice přihlášku do okresní soutěže ve Vodním Pólu. Zájemci o reprezentaci
obce nechť se hlásí v plaveckém areálu vždy po dešti.

Číslo 2/2010
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Turistický oddíl
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