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810 let výročí obce

Slavnosti vína - v průvodu
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Slovo starosty
Vážení spoluobčané, přátelé, sousedi,
začíná nám jedno z nejkrásnějších období
roku - čas sklizně. Takže kdo máte, chraňte si
své trnky a durancie jako oko v hlavě, modrého ovoce je po loňsku málo... A to ještě chtějí
naše ženy vařit povidla… Po bramborách,
rajčatech, dýních, paprikách a všem možném
dalším, co pěstujeme na zahradách a svých
polích, si každý normální zemědělec poorá. Ví,
že koruna, kterou investuje do nafty na pěknou orbu, se mu vrátí v podobě lepší úrody. Že
odpočinutá země po zimě vydá příští rok víc
úrody. Když se budeme chovat k zemi tak jako
naši předci, bude líp. Věřím v to.
V létě jsme oslavili 810 let obce, na propršených Slavnostech vína v Uherském Hradišti se
nás sešlo docela dost. Nedachlebjankám bylo
10 let. „Mladí důchodci“ budou mít svůj sraz
na sále a Martinské hody budou se stárky. A
pak už Vánoční jarmark. Kultura skoro každou
sobotu. A neděle? Nejen sport nebo jen fotbal.
Možností je mnoho. Podzimně zbarvené rybníky, procházka k Žižkovu dubu, zvlášť když se
vydaří počasí a ještě svítí sluníčko je to krásná

relaxace a možnost nabrat síly pro pracovní
týden.
Chtěl bych všem organizátorům akcí, jak těch,
které proběhly, tak těch, které nás ještě na
podzim čekají, poděkovat. Je Vás stále méně,
ale přesto se snažíte něco pro obec, pro sebe,
pro ostatní dělat. Díky Vám.
Ti elektronicky zdatnější si určitě všimli, že na
oficiální facebookové stránce obce, kromě pozvánek a plakátů na Vaše akce, přibylo v srpnu
i první číslo Nedachlebského videožurnálu.
V době vydání těchto novin by už mělo být
připraveno další, tentokrát na téma stavby a
stavební místa. Chtěli bychom takto oslovovat
občany už jen proto, že noviny vychází jen 4x
za rok, kdežto videožurnál by mohl být zveřejňován každý měsíc. Rádi uvítáme jak pomoc s
jeho programem, tak i zpětné reakce na odvysílané díly.
Tento týden přebíráme po dlouhé rekonstrukci zastávky a chodník ve středu obce. Ještě v
průběhu září, možná na začátku října dojde k
drobným úpravám okolí, výměně oficiálních
značek „Zastávka“, propojení elektřinou k ve-

řejnému osvětlení a přibude také malé překvapení přímo na zastávce. Ne vše jde hned.
Doufáme také, že se konečně podaří realizovat půl roku slibované označení parkoviště
u DCHB - konečně jsou potvrzena všechna
razítka, vyjádření a vyhlášky a realizaci už nic
nebrání. V sobotu 21. 9. pak proběhne (pro Vás
už proběhla) brigáda na úpravě hřiště ve školce. Doufám ve velkou účast tatínků a také, že
si děti nový chodník a okolí užijí.
Vás čtenáře pak zvu na předposlední veřejné
zasedání zastupitelstva obce Nedachlebice,
které se bude konat pravděpodobně poslední
říjnový den, tedy 30.10. Sledujte vývěsku obce
nebo obecní www stránky.
A potom nás už bude čekat jen slavnostnější
prosincové - vánoční zasedání a oslavy spojené s každoročním koncem roku.
Užijte si podzim v zahradě nebo doma. Přeji
Vám, aby vyšlo počasí, a i kdyby sem tam víc
pršelo nebo bylo zamračeno, nemračte se na
sousedy, usmívejte se. Kromě toho, že je to zadarmo, naštvete tím ty zamračené...
Josef Jandouš, starosta obce

Společenská kronika - Červenec, srpen, září 2019
Narození:

Sňatek:

10.8.2019 Stojaspal Jan

rodiče:

10.8.2019 Janků Tomáš

rodiče:

12.8.2019 Durdaik Damian

rodiče:

22.6.2019

Šuranský Josef Nedachlebice č.p. 290
Seménková Kristýna
Marášková Petra Nedachlebice č.p. 78
Doležal Roman
Kolková Monika Nedachlebice č.p. 176
Jelínek Marek

29.6.2019
24.8.2019

Úmrtí:

Stojaspalová Kristýna Nedachlebice č.p. 241
Stojaspal Lukáš
Janků Michaela Nedachlebice č.p. 303
Janků Tomáš
Durdiaková Martina Nedachlebice č.p. 129
Durdiak Luboš

† 19. 6. 2019
† 23. 6. 2019
† 20. 8. 2019

Duda Oldřich
Marášková Ludmila
Bartoš Alois

Nedachlebice č.p. 91
Nedachlebice č.p. 182
Nedachlebice č.p. 92

Občané, kteří se v měsících červenec, srpen a září
dožívají významného životního jubilea:
50 let
Belant Libor
Trněná Lenka
Jensen Ivan

č.p. 250
č.p. 86
č.p. 225

55 let
Šuranská Zdeňka
Mikulková Bohumila
Tomaštík Jan
Kolek Miroslav
65 let
Valuchová Libuše
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č.p. 87
č.p. 57
č.p. 198
č.p. 176

č.p. 168

70 let
Kocáb František
Melimonková Jana

č.p. 275
č.p. 86

85 let
Duda František

č.p. 25
Matrika OÚ Nedachlebice
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Oslavy 810 let obce Nedachlebice
V sobotu 3. 8. 2019 jsme uspořádali v areálu
sportovního hřiště vzpomínkovou akci k výročí vzniku naší obce.
V první řadě přijala naše pozvání obec Krásná
Ves ze Slovenska a proběhl fotbalový zápas
mezi starými pány Nedachlebice a týmem
mužů z Krásné Vsi.
Během utkání pro naši obec slovenské ženy
připravovaly pravé slovenské halušky s brynzou a slaninou. Nachystaly pro nás více než
150 porcí a musím podotknout, že lepší jsem
snad ještě nejedla a porce byly velmi rychle

rozebrány. Večer zahájil proslovem pan starosta a bylo předáno čestné uznání paní Ondrové, která se po dlouhé roky pilně starala
o zápis do kroniky obce Nedachlebice, panu
inženýrovi Dostálkovi za práci pro obec, zejména v kostelní radě, a panu inženýrovi Šuranskému za práci ve spolku TJ Nedachlebice.
Také byl oceněn O. Jaroslav Kníchal za propagaci Nedachlebic 
Následovala volná zábava až do ranních hodin, kdy jsme si to náležitě užili.
Za kulturní komisi Martina Hrušáková

Vaření halušek

Paní Ondrová

Připravované akce
19. 10. 2019 sobota Setkání s důchodci
Setkání s důchodci naší obce, kteří se nezúčastnili jarního setkání.
Pozvánky všichni obdržíte domů a tímto Vás žádám o zpětnou vazbu s potvrzením vaší účasti.
Občerstvení a hudba zajištěna.
1. 12. 2019 neděle Vánoční jarmark
Jako každý rok i letos přivítáme první adventní neděli jarmarkem.
Bude připraveno občerstvení, svařák, možná přijde i Mikuláš.
V případě rezervace prodejního místa kontaktuje paní Světlanu Běhůnkovou v kanceláři OÚ .

Školka volá
Uběhly dva krásné slunné prázdninové měsíce. Zatímco v nás doznívají ještě čerstvé vzpomínky a zážitky z nedávno prožitých volných
dní, je tu neodvratný začátek školního roku
plný očekávání. Nových očekávání zejména
pro pět dětí, s kterými jsme se v mateřské
škole v závěru roku slavnostně rozloučili a
popřáli jim společně s panem starostou, který předškoláky pasoval ,,na školáky“, spoustu

školních úspěchů, vytrvalosti a pracovní píle
v Základní škole Bílovice.
Obzvlášť významný je začátek školního roku
pro naše nové nejmladší ,,školkáčky“, kteří se
právě teď postupně krůček po krůčku učí samostatnosti při prvním odloučení od rodičů,
zvykají si na nové prostředí, režim, kolektiv
vrstevníků, přizpůsobují se dění v mateřské
škole a získávají tak nové sociální zkušenosti.

Naštěstí je tu početná skupina dětí starších
a zkušenějších, skupina deseti předškoláků,
plnící povinné předškolní vzdělávání, kteří ty
nejmladší děti do kolektivu a do hry přirozeně
zapojí, a tak je adaptace našich sedmi nováčků ihned o něco bezproblémovější. Sešly se
nám v plně kapacitně naplněné třídě také čtyři sourozenecké dvojice, takže ve školce budeme fungovat vlastně jako jedna velká rodina!
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Jedinečnou motivací v letošním roce bude
pro naše děti aktuálně realizovaná částečná
renovace školní zahrady, týkající se opravy již
nevyhovující stávající komunikace, a rozšířené vybudování vydlážděných chodníků, které
budou dětem bezpečně sloužit k oblíbeným
dopravním hrám s využitím již dříve pořízených odrážedel, kol a koloběžek. Za schválení a finanční podporu nemalé investice patří
poděkování našemu vstřícnému zřizovateli.
Dlouhodobým záměrem je postupné přetváření školní zahrady při mateřské škole k víceúčelovému využití pro rozmanité aktivity
našich dětí. Nejen pro pohybové a sportovní
činnosti, ale naším cílem je také hledat možnosti členění prostoru tak, aby poskytoval
dětem relaxační odpočinková zákoutí s posezením,zábavou a hracími kouty, jež vybízejí k tvořivým hrám při pobytu dětí venku. V
souvislosti s tím je v plánu postupná výsadba
a obnova zeleně, keřů, stromů a vytvoření
stinných zákoutí s dostatkem podnětů k poznávacím, smyslovým a praktickým pracovním činnostem. Děti by měly více příležitostí
učit se pečovat o rostliny, záhony, bylinky,
poznávat a objevovat přírodu všemi smysly
konkrétními prožitkovými činnostmi. Těším
se, že se nám postupně a brzy podaří naše
vize realizovat za těsné spolupráce se zřizovatelem, rodiči a s možností využití dotačních či
grantových finančních prostředků.
Pevně věřím a doufám, že i tento školní rok
bude ve znamení vzájemné spolupráce a
dobrých vztahů a že se nám společně podaří
splnit všechny úkoly a předsevzetí. Odměnou
nám budou spokojené a šťastné tvářičky našich dětí.
Pohodový nový školní rok!!
Andrea Krhovská, ředitelka MŠ
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Pasování školáků

Zuzanka, Klárka, Bětuška, Šimonek a Tom

NEDACHLEBJAN
Léto a prázdniny už jsou za námi, Slavnosti vína v Uherském Hradišti také – co nás čeká teď? Přece tradiční Martinské hody.
Chasa začíná nacvičovat hodové tanečky. Schází se každý pátek večer na hasičské zbrojnici. Pokud by se ještě někdo z mladých chtěl
zapojit, přijďte. Ještě není pozdě a chasa vás mezi sebou ráda přivítá.
Martinské hody budou v Nedachlebicích o víkendu 9. – 10. listopadu. Tradičně je po oba dny bude provázet Staroměstská kapela. Chasa v čele se stárky – letos opravdu budou – a zapsaný spolek
Nedachlebjan vás všechny srdečně zvou na sobotní hodovou veselici do místního Kulturního domu.
Dovolte mi ještě, abych poděkovala chase za účast v průvodu na
Slavnostech vína v Uherském Hradišti. Chodíme do Hradiště od
roku 2009 pravidelně. I když nám letos počasí opravdu nepřálo,
chasa byla zastoupena v takovém počtu jako ještě nikdy. V průvodu
jsem slyšela od chasy jednu velkou pravdu – ke kroji v Nedachlebicích pláštěnka patří a déšť nás neodradí. Ani na Slavnosti, ani na
hody. A to je dobře.
4

Doufejme, že jsme si to špatné počasí odbyli v Hradišti v září a na listopadových hodech nás bude letos provázet slunečná obloha. Kdyby
náhodou ne – chasa to určitě dá ve vší parádě i v pláštěnkách. Přijďte
se příjemně pobavit a podpořit nás stejně, jako členové Nedachlebjanu podporují akce ostatních spolků v naší obci!
Za Nedachlebjan, z.s. Blanka Sládková

Průvod v dešti - chasa
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Nedachlebjanky slavily
V sobotu 14. září 2019 oslavil pěvecký sbor
Nedachlebjanky 10 let svého trvání.
V místním kulturním domě byl připraven
dvouhodinový program, ve kterém se kromě
Nedachlebjanek představili také naši hosté:
Jitka Šuranská, dvojnásobná držitelka Ceny
Anděl, vynikající houslistka a zpěvačka, a tanečníci FS Včelaran.
Nedachlebjanky v choreografii Venduly Lapčíkové předvedly pásmo Čepení nevěsty a
připomněly tak divákům již dávno zapomenutou tradici. V jejich podání zazněly také
písně z Bílovic, Luhačovského Zálesí, Strání
a Dolňácka. Účinkující doprovázela mladá
cimbálová muzika Olšavěnka z Uh. Brodu
pod vedením primáše Jiřího Kučery. Večerem provázel herec Slováckého divadla Pavel
Hromádka. Nálada byla výborná, tančilo se a
zpívalo skoro až do rána.
Děkujeme všem, kteří jste toto naše malé
jubileum přišli oslavit s námi. Děkujeme
všem, kteří nám při organizaci naší oslavy
pomohli – zejména pak Obecnímu úřadu a
TJ Nedachlebice.
A co víc si přát? Abyste zůstali naším věrným
publikem a za dalších deset let na shledanou.
Nebo možná dříve ???
Děkujeme za Vaši přízeň
Vaše Nedachlebjanky

Čepení nevěsty

Nedachlebjanky 10.výročí

Křesťanské okénko
Naše letošní pěší poutě
Pouť na Provodov – pěší poutníci po požehnání po mši svaté v neděli 2. čevna vyrazili od našeho kostela sv. Cyrila a Metoděje
směr Svárov. Zde se přidali i další poutníci,
kteří se rozhodli tuto pouť jít také pěšky. Jiní
vyrazili na kolech z Bílovic a jiní, zejména
starší a děti, autobusem.
Trasa z Nedachlebic měla délku asi 17 km,
ze Svárova asi 14 km. Poutníci překonávali několik kopců – nejdříve nad Svárov, pak
nad Doubravy a nakonec ke kostelu P. Marie
Sněžné na Provodově.
Tam jsme se všichni sešli, občerstvili se a
odešli na mši svatou a pak ještě na Křížovou
cestu až na vrchol Maleniska.
Pouť na Velehrad – opět jsme ji začali u našeho kostela hned po ranním klekání v 6.00
hodin dne 24. srpna – byli jsme tři poutníci.
V Bílovicích se k nám připojila pětičlenná rodina Blahových.
Tato trasa je celkem pohodlná, i když je
dlouhá asi 20 kilometrů, vede rovinatou krajinou a sleduje toky potoků a řek – našeho

Zlámaneckého, pak Březnice, Moravy a nakonec potoka Salašky až na cíl naší poutě.
Dorazili jsme všichni v pohodě, zúčastnili

se mše svaté, potkali jsme se se známými
poutníky a pak už nasedli do aut na zpáteční cestu.

Poutníci na Provodov
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Rozloučení s prázdninami
Dětem běží čas rychleji, jen skončí školní
rok, už nastupují do dalšího ročníku. Snažíme se jim to zpříjemnit, tak je zveme do
přírody v našem krásném koutku v Olšovci.
Začínáme mší sv. u sv. Huberta, kterou svou
dětskou upřímností za citlivého vedení
kněze dotvářejí děti všeho věku. Potom se
přesunem ještě dále do Olšovce na včelín,
tam už jsou pro děti připraveny jen příjemné chvíle – opékání špekáčků, hry, soutěže,
převzetí medu – dárku od včeliček, jízdy
vojenským autem ve žlebech a mnoho dalších radostí pro ně, pro jejich rodiče a prarodiče.
Letos jsme byli příjemně překvapeni, že
pozvání přijali mnozí rodiče a jejich děti i
z ostatních obcí naší farnosti, také jsme ocenili, že na mši sv. a pak i na další program
přišli i oba naši kněží – P. Jan, farář, i P. Jenda,
kaplan.
Děkujeme všem, kdo se na této akci podíleli – chlapům za přivezení a odvoz lavic
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a stolů, rodičům za přípravu a vedení programu pro děti, a to nejen za vození vojenským autem, a také za propagaci této

naší akce. V příštím roce jste opět všichni
vítáni.
Ing. František Dostálek

Ukončení prázdnin v Olšovci – očima dětí

Olšovec-mše sv.

Otčenáš
8

Konec prázdnin nemá asi nikdo z nás rád , ale
my si ho každoročně umíme trošinku zpříjemnit teď už tradičním setkáním v Olšovci… Letos
jsme se těšili o to více, protože vloni to kvůli
počasí, které nám nepřálo, nevyšlo. Setkání
jsme jako každý rok začali mší svatou, při které jsme poděkovali za celé letošní prázdniny a
pomodlili se, abychom zvládli další školní rok.
Po řádném pomodlení a poděkování jsme se
přesunuli k chatě pana ing. Dostálka, kde už
na nás čekaly špekáčky a přichystané hry. První jsme měli možnost šplhat po laně a zkusit
přichystané soutěže a potom už na nás čekala
připravená týmová hra. Šlo v ní hlavně o rychlost a všímavost, protože vyhrál ten tým, který
měl jako první nalezená a poskládaná čísla od
jedničky po dvacítku. Po dlouhém souboji nakonec zvítězilo družstvo červených. Potom už
jsme se jako vždy přetahovali o lano, které nakonec získaly velmi nečekaně holky. Byl to velice příjemný a milý podvečer, můžeme se těšit
na příští rok.
V sobotu 31. 8. 2019 jsme se definitivně rozloučili s prázdninami. Celou akci jsme zahájili
mší svatou na Olšovci, kde jsme poděkovali za
někdy i vtipné zážitky. Po mši jsme si šli opéct
špekáčky a zahrát hry. Nejvíc děti bavilo lezení
po lanech a přetahování provazem, které se
později zvrtlo i v jeho přeskakování. Pro kluky
byla připravena jízda historickým vozidlem.
Ukončení prázdnin na Olšovci bylo jak pro děti,
tak i pro rodiče příjemným setkáním. Moc děkujeme za posezení a občerstvení na chatce
manželům Dostálkovým.
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Zahrádkáři informují
Říjen v zeleninové zahradě
Podzim je definitivně tady. Sice ještě můžou
hřát poslední paprsky babího léta, konec vegetace je již ale znát v každém koutu zahrady. Sklizňových měsíců již máme za sebou
letos hodně, říjen je ale měsícem sklizňově-úklidovým. První seriózní mráz většinou přijde ještě před Dušičkami a sežehne nejenom
plevele, ale i papriky, rajčata, lilky či tykve.
Může se stát, že přijde v listopadu, raději s
tím ale nepočítejte. Je dobré být připraven,
jako by měl přijít zítra, vyhnete se tak namrzlým plodům, které místo ve sklepě nebo spíži
skončí na kompostu.
• Jestli ještě nemrzlo, stále je čas sklidit
poslední plody rajčat a paprik.
• Nastupuje sklizeň pekingského i čínského zelí, asijské listové zeleniny i podzimních salátů.
• Pokud pěstujete přezimující saláty, špenát nebo košťáloviny na pozemcích,
kam mají přístup zajíci nebo jiná zvěř,
záhony raději oploťte. Křehké lístky mladých rostlin jsou v nastupujícím podzimu pro zvěř lahůdkou.
• Vyryjte kořeny pukové čekanky k rychlení
a založte je do co nejchladnějšího sklepa.
• Sklízejte košťálovou zeleninu, je čas na
založení kysaného zelí do soudků.
• Pečlivě kontrolujte kořeny košťálovin
při sklizni a sledujte případný výskyt nádorovitosti.
• Věnujte pozornost odstranění posklizňových zbytků rostlin ze záhonů, vyplatí
se to v prevenci nemocí na příští rok.
• Před rytím záhonů, nebo při něm zapravte do půdy rozleženou chlévskou
mrvu nebo kompost.

•

•

Pokud budete v pozdním podzimu vysévat mrkev a petržel, připravte si záhon
již teď a nechte půdu slehnout.
Sklízejte zeleninu na vrcholu zralosti. U
nedozrálých, nebo naopak přezrálých
se doba skladování zkracuje. Ani tyto
ale nevyhazujte, spotřebujte je jako
první, jejich přebytky zamrazte nebo zakonzervujte.

Listopad v zeleninové zahradě
Nastal úklidový měsíc. Na zeleninových záhonech již po létě zůstávají jenom skuteční otužilci - pórky nebo růžičková kapusta.
Je na čase zahradu vyčistit, zrýt a zazimovat. Uklizená zahrada poskytuje zahrádkáři
před zimou uspokojení, mnohdy bohužel
nedostižné – vždy by mohla být čistější a v
lepším pořádku. Zahrada je ale živý organismus, smiřte se s tím, že nebude nikdy dokonalá.
• Je čas na úklid a zrytí záhonů před nastávající zimou.
• Těsně před příchodem mrazů ještě vysejte petržel a mrkev pro nejranější
sklizně.
• Nespěchejte s česnekem, čím později
jej vysadíte, tím vyšší je šance na dobré
přezimování.
• Skliďte již všechnu zeleninu až na mrazuvzdorné druhy – kadeřávek, růžičkovou kapustu, zimní pór.
• Při podzimní sklizni se snažte co nejméně udusat půdu. Od podzimních dešťů
bývá často podmáčená a přílišné utužení jí nepomůže. I když ji při rytí otočíte,
dostanete se maximálně do hloubky
20 - 25 cm. Utužené podloží snižuje

propustnost hlavně u těžkých jílovitých
půd.
Prosinec v zeleninové zahradě
Jestli je listopad v zeleninové zahradě měsícem úklidu, prosinec je měsícem skutečného klidu. Je takovou sváteční nedělí, kdy je
vše uděláno a zahrádkář si může sednout s
šálkem teplého čaje ke kamnům. Je čas vnímat jejich teplo a rozjímat. Můžete zhodnotit
minulou vegetační sezonu a opatrně, velice
opatrně začít přemýšlet nad tou další. Zeleninová zahrada odpočívá, odpočiňte si také.
• Zkontrolujte uskladněnou kořenovou a
košťálovou zeleninu. Zavčasu odstraňte
nahnilé kořeny nebo bulvy, jsou zdrojem infekce pro ty okolní.
• Tykve skladujte v teplejších podmínkách
(nad 12º C) také občas přeložte a prohlédněte. Vodnaté, případně propadlé
skvrny jsou znakem nastupující hniloby.
• Na zahradě můžete stále sklízet kadeřávek, pór a růžičkovou kapustu.
• Přezimující zeleninu zakryjte před příchodem silných mrazů netkanou textilií.
• Před prvními silnějšími mrazy nezapomeňte zastavit přívody vody, odvzdušnit je a vylít vodu z konví a postřikovačů.
• Je čas začít rychlit trsy pažitky vyryté na
podzim a skladované v bezmrazých prostorech.
• Na buničitou vatu vysejte řeřichu, nebo
rukolu.
• Můžete začít rychlit pukovou čekanku z
kořenů vyrytých na podzim.
zdroj časopis Zahrádkář
Za výbor ČZS vypracoval:Vojtěch Lysoněk
Lysoněk Vojtěch

Světový cestovatel na Holýškách – návštěva Marka Šalandy
Když v polovině července zazvonil telefon a na druhém konci se ozval
Marek Šalanda s nápadem zastavit se při svém putování také na Holýškách, snad nikdo netušil, s kým budeme mít o necelý měsíc později
tu čest.
Marek Šalanda není žádný cestovatel - začátečník. Se svojí vášní začal
už před svými 18. narozeninami. Na kontě má tisíce kilometrů na kole.
Z takových cest stojí za zmínku Sýrie či Izrael. Později kolo odložil a začal chodit pěšky. Na počátku byla cesta z Ostravy do Brna. Postupem
času zrealizoval několik putování s názvy jako Po všech Šalandech,
kde potkával své jmenovce, nebo Sešívání republiky, když se prošel
po československé hranici a taky vydal knihu. 4. srpna se vydal na své
dosud poslední putování pod názvem Slovácko sa nenudí. Tentokrát
se obléknul do kroje, ušel 345,5 km a, jak sám říká, sbíral veselé příběhy od neobyčejně obyčejných lidí, kterých potkal přes dvě stovky.
Právě u příležitosti téhle cesty napříč Slováckem se zdržel taky u nás
na Holýškách. A tak se tady 13. srpna v 9 hodin s přesností hodinek

Přímý přenos - Český rozhlas
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objevil. Důvod byl jasný – živý vstup na Českém rozhlasu Brno, a tak se
Holýška staly známé po celé republice. Hned po vstupu nemohla chybět jedna pořádná „uvítací“ a k tomu zazpívaly Nedachlebjanky, za což
jim patří obrovské poděkování. Následovalo posezení přímo na holýškovském náměstí a o veselé historky zde nebyla nouze. Celé setkání

se neslo v přátelském duchu a o pár příhod ze své cesty nás obohatil
i sám Marek. Nakonec si na hlavu nasadil svůj klobouk, rozloučil se a
zamířil ke své další zastávce. Na závěr zbývá snad už jen poděkovat
každému, kdo se jakkoli podílel na tomto milém setkání.
Helena Bilavčíková

Tenisová liga slavně za námi
Od května až do srpna probíhala i přes nepřízeň počasí první nedachlebská Tenisová liga, které se zúčastnilo celkem patnáct
nadšenců tohoto „bílého sportu“. Mužské
skupiny byly dvě po pěti hráčích, pět ženských účastnic mělo skupinu jen jednu.
Mezi účastníky mužské dvouhry nechyběli zástupci obce – starosta Josef Jandouš
a místostarosta Martin Kaňovský. Ligy se
zúčastnil také bývalý starosta Robert Křenek nebo herec Slováckého divadla Pavel
Hromádka. Nálada během zápasů byla
uvolněná a přátelská. Na základě výsledků
ze základních skupin hráli muži vyřazovací
play - off zápasy. Ve finále dvouhry mužů se

nakonec potkal Tomáš Řešetka s pořadatelem Martinem Kaňovským a porazil jej ve
dvou setech 7:6 a 6:3. Tomáš si tedy odnesl
z hřiště historicky první pohár Tenisové ligy
Nedachlebic.
Pět ženských účastnic hrálo zápasy mezi
sebou a na základě nejvyššího počtu bodů
z vítězných utkání si pohár Tenisové ligy
Nedachlebic zaslouženě odnesla nejmladší
účastnice celé ligy teprve třináctiletá Kateřina Křenková. Oběma vítězům srdečně
gratulujeme!
Poslední srpnový den se konal také jednodenní turnaj v náhodném deblu. Osm
účastníků si tedy vylosovalo spoluhráče a

Tenisová liga - Kačka Křenková

následně se hrálo systémem „každý s každým“. Jako silná dvojice se ukázal tým Martin Kaňovský – Radek Balajka, který porazil
zbylé hráče ve všech třech zápasech a získal
vítězných šest bodů.
Obliba tenisových turnajů, ať už dlouhodobých či jednodenních, v Nedachlebicích
roste. Na příští rok plánujeme další ročník
Tenisové ligy, která vypukne zase v květnu
a bude otevřena všem věkovým i výkonnostním kategoriím. Pokud se budete chtít
také zúčastnit, sledujte Obecní noviny nebo
se ptejte na bližší informace místostarosty
Martina Kaňovského.
Martin Kaňovský

Tenisová liga - Tomáš Řešetka

Léto 2019
Další horké léto snad už máme za sebou.
Fotbalisté si ani v tomto čase dlouho neodpočinuli a už ve druhé polovině července
zahájili přípravu na novou soutěžní sezonu
2019/20. V družstvu mužů došlo k další významné obměně kádru. Stále intenzivněji
se do prvního mužstva zapojují naši bývalí
dorostenci René Kafka a Robert Hubáček.
Naopak u nás zatím neuspěli další mladí
hráči Martin Kolek z Mistřic a Filip Přikryl ze
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Spytihněvi. Věříme, že kvalitativně mužstvo
posílilo o rozdílového hráče Jana Sedláře po
jeho návratu z působení v Rakousku a Václava Králíka z FC Slovácká Slavia. Dlouhodobě zraněný zůstává Aleš Hubáček, ale nově
i René Kafka a Ondřej Kadlčák. I. mužstvo
se zúčastnilo v rámci přípravy na novou
sezonu i krajské soutěže O pohár hejtmana
Zlínského kraje, kde ztroskotalo v osmifinále. Sehrálo také dva přípravné zápasy s kva-

litními týmy krajského přeboru jako byl SK
Baťov a FK Luhačovice.
Věřím, že mužstvo bude hrát důstojnou
úlohu v krajské soutěži i v tomto soutěžním
roce a bude tak dobře reprezentovat obec.
Je to samozřejmě úkol nejen hráčů, výboru, ale i realizačního týmu v čele s novým
trenérem MVDr. Miroslavem Bednaříkem a
vedoucím mužstva Cyrilem Řezníčkem.
Dorostenci už nepokračují ve svém působe-
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ní ve sdruženém týmu s oddíly z Kněžpole
a Mistřic. Pouze na hostování tam působí
Martin Kuběna. Naši nejmenší se s vervou
pustili do přípravy a dělají radost nejen trenérům, rodičům, ale i všem, kdo je přijdou
při utkáních povzbudit. Vím, že se opakuji,
ale za ocenění stojí přístup trenérů Michala
Váni a Jaromíra Šuranského.
Za Vaši pozornost také stojí další jednoznačné vítězství našeho omlazeného mužstva „Starých pánů“ na tradičním turnaji
šesti okolních dědin, tentokrát konaném v
Topolné. Jsem upřímně rád, že navázali na
tradici úspěchů předchozích generací fotbalistů. Přeji jim hodně zdaru v dalším konání pod vedením Tomáše Janků.
Chci touto cestou ocenit i práci, kterou odvádějí hospodáři oddílu, především pan Cyril Řezníček a Miloslav Ondroušek. Je třeba
ocenit především údržbu areálu (šaten, tribuny i obou hracích ploch). Myslím, že tak
oddíl vytváří velmi kvalitní podmínky pro
výkon obou našich mužstev. Věřte mně,
mám možnost srovnávat úroveň našich
hracích ploch a podmínek pro hráče s jinými daleko bohatšími kluby a chválu slyším
od funkcionářů a hráčů takřka všech hostujících mužstev.
TJ Nedachlebice a její výbor se však nehoní
pouze za výsledky a body. Připravil během
prázdnin i řadu dalších sportovních, ale i
kulturně společenských akcí. Reflexy Originál nás a také takřka 300 návštěvníků této
akce pobavily 15. června v našem areálu.
Připravili jsme ve spolupráci s obcí novou
formu už přeživšího pouličního turnaje, 2.
ročník tzv. „Sportovního dne O pohár starosty obce“. Soutěžilo se v minifotbale, hokejbale a nohejbale. Vítězem této akce se
stalo mužstvo mladých.
Jako skoro vždy mně dovolte na okraj mého
příspěvku následující poznámku. Chci
ocenit přístup nově nastoupivšího zastupitelstva obce v čele se starostou panem
Josefem Jandoušem k nám jako nejpočetnějšímu spolku v dědině. Ve své práci navázali na kvalitní práci svých předchůdců a
nechali zpracovat ve společnosti B-Projekting studii dalšího zkvalitnění celého kulturně-sportovního areálu. Jedná se strategický
koncepční materiál, jehož realizace potrvá
zcela jistě řadu let. Řeší mimo jiné úpravu
kulturního centra, oplocení celého areálu,
přestavbu bistra a v neposlední řadě počítá
i s rekonstrukcí šaten a vybudováním relaxačního centra (sauna a masáže) pro potřeby nejen sportovců, ale i dětí místní školky
a především stárnoucí generace. Věřím, že
se podaří postupem doby zajistit finanční krytí pro realizaci této studie. Za nás za
sportovce má tento záměr zastupitelstva
jednoznačnou podporu.
Za výbor TJ ing. Jaroslav Šuranský
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