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Vážení spoluobčané
máme za sebou zhruba pět měsíců
působení nového zastupitelstva. Toto
období bylo využito především k základnímu seznámení s širokým spektrem povinností a nových postupů,
které jsou na bedra obce přeneseny ze
zákona. Mimoto jsme se museli sami
seznámit a zorientovat ve spoustě nedokončených věcí, jejichž řešení na
nás automaticky přešlo jako dědictví
po minulých zastupitelstvech. Bohužel spousta těchto věcí se musí řešit
aktuálně, a proto se s nimi musíme
nějak vypořádat. Určitě mně dáte za
pravdu, že řešit problémy v rozběhnuté fázi není vůbec snadné, neboť řadu
skutečností, které jsou dopředu dané,
již nemůžeme nijak ovlivnit. Navíc
řešíme i nové problémy, které stále
přibývají.
V současné době je pro nás nejvíce aktuální dořešení problému, který
se týká porušení povinností obce při
nakládání s odpady, kterých se v nedávné minulosti Obec Nedachlebice
dopustila tím, že shromažďovala stavební, demoliční odpady a výkopové
zeminy, které následně použila k různým terénním úpravám. Vzhledem
k tomu, že s odpady bylo nakládáno
bez souhlasu příslušného krajského
úřadu, či bez povolení příslušného
stavebního úřadu, v listopadu r. 2014
byla Obci Nedachlebice ze strany České inspekce životního prostředí uložena pokuta ve výši 30.000,-Kč. Tuto
částku jsme museli na konci r. 2014
uhradit z obecního rozpočtu. Přestože se jedná o nemalou částku, která
mohla být využita na úplně jiné účely, tato částka je zcela zanedbatelná ve
srovnání s náklady na odstranění zeminy, které nás teprve čekají. Mimo
zmiňovanou pokutu totiž ČIŽP zahájila s Obcí Nedachlebice správní
řízení, ve kterém nám nařizuje odstranění odpadní zeminy a kamení s
výskytem kusů asfaltových živic, které
Obec Nedachlebice nechala uložit ve
žlebu severovýchodně od rybníka Olšovec( na ploše cca 90 m délka a 15-
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20 m šířka). Přičemž je nám nařízeno,
abychom odstranili 110 centimetrů z
horní vrstvy celkové plochy a předali
osobě oprávněné dle zákona o odpadech, čili na skládku. Po odvozu této
vrstvy pak bude třeba provést další
nákladné vzorkování. V případě opětovného prokázání nadlimitních hodnot by musela být odstraněna i spodní
vrstva celé plochy. Vzhledem k tomu,
že navrhovaný způsob odstranění zeminy by byl obrovsky nákladný (při
použití těžké techniky a předpokládaných finančních nákladech na uskladnění celé plochy na skládce se odhad
odstranění zeminy pohybuje v řádech
několika statisíců korun), zaslali jsme
ČIŽP vyjádření, kde navrhujeme nové
vzorkování a přetřídění zeminy na
místě samém. Pokud by našemu návrhu bylo vyhověno, náklady na odstranění by mohly být třetinové ve srovnání s navrhovaným postupem ČIŽP,
který by byl pro náš rozpočet téměř likvidační. Tak či tak se ale nevyhneme
zbytečnému vynaložení finančních
prostředků, které jsme plánovali použít na zcela jiné účely.
V této souvislosti také apeluji na
všechny občany, kteří mají tendenci zakládat různé skládky, ať již na
svých, či především na nevyužívaných pozemcích jiných osob, aby si
uvědomili, že tento způsob nakládaní
s odpady je nezákonný. Domnívám
se, že následky se kterými se momentálně naše obec potýká, jsou dostatečným varováním pro všechny, kteří se
podobného jednání stále dopouštějí.
Proto upozorňuji, že bude-li někdo
při podobném jednání přistižen, hrozí mu vysoké sankce ze strany subjektů životního prostředí.
Další z věcí která nás hodně trápí,
je řešení problému v lokalitě ,, Šraňka“. I tady se jedná o problém, který
na nás přešel z minulého zastupitelstva. Obecně se jedná o lokalitu, kde
se problém s přístupy na pozemky řeší
již několik let pozadu. Pro nezasvěcené připomínám, že aktuálně se zde

jedná o spor vlastníka jednoho z pozemků s majiteli vedlejších pozemků
o zaužívanou účelovou komunikaci,
vedoucí přes předmětné pozemky.
Do tohoto problému musela vstoupit Obec Nedachlebice, respektive v
přenesené působnosti Obecní úřad v
Nedachlebicích, už v roce 2013. A to
na základě písemné žádosti několika
vlastníků pozemků, kterých se celá
věc dotýká. V těchto situacích totiž
musí Obecní úřad vystupovat v působnosti silničního správního úřadu,
což vyplývá ze zákona o pozemních
komunikacích. Osobně se však domnívám, že je velmi nešťastné, aby
správní řízení vedly osoby, které v této
oblasti nejsou dostatečně odborně
způsobilé. Bohužel naši zákonodárci
tuto povinnost přenesly i na bedra
obcí, aniž by si uvědomili, že menší obce nejsou na tato správní řízení
vybaveny jak kapacitně, tak odborně.
Důkazem toho jsou rozhodnutí, která
dosud Obecní úřad v Nedachlebicích
během minulého volebního období
vydal a která Krajský úřad Zlínského
kraje jako nadřízená instance zrušil.
A to především proto, že trpěla spoustou nedostatků pramenících právě z
nedostatečné odbornosti pracovníků,
kteří je vydávali. I proto zůstává tento
problém od r. 2013 stále nedořešen.
Jelikož nám Krajský úřad Zl. Kraje
celou věc vrátil k novému projednání, musíme znovu zahájit správní
řízení. Abychom se vyvarovali dalšímu vydávání rozhodnutí, která by
trpěla vadami, najal si Obecní úřad v
Nedachlebicích specialistu na předmětnou problematiku, který bude
Obecnímu úřadu ve správním řízení
poskytovat metodické a odborné poradenství. Rád bych také podotknul,
že jsem se pokračování správního
řízení snažil předejít nalezením nějakého alternativního řešení, avšak s
majiteli pozemků, u nichž taková řešení přicházela v úvahu, se nepodařilo
dohodnout. Proto se mě dotýká, když
mě někteří z účastníků řízení hájící
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pouze své zájmy napadají z nezákonných postupů a snaží se mně dokonce vyhrožovat. Proti tomu se musím
tvrdě ohradit, neboť bych si nikdy
nedovolil vydat rozhodnutí, které by
nemělo oporu v zákoně. Bohužel, někteří účastníci řízení si právo tvrdě
prosazují po svém, aniž by se snažili
vyslechnout argumenty druhé strany. Přitom si zřejmě neuvědomují, že
svým postojem si mohou zavřít cestu
k případným kompromisním řešením
s ostatními účastníky řízení. Nicméně
každý má právo vyhodnotit situaci po
svém a k prosazování svého práva využít různých opravných prostředků, o
kterých naštěstí už rozhodují nestranné instituce. Tím bych také uzavřel
ožehavé téma ,, Šraňka“.
Dále bych rád řekl několik slov
o kanalizaci. V posledním vydání
Obecních novin byl otištěn informativní článek, kde jsem se snažil napsat
všechny informace, které jsem o kanalizaci v naší obci získal. Kdo si jej
nepřečetl, má možnost si článek stále přečíst na našich webových stránkách, případně se při nejasnostech na
mě osobně obrátit v kanceláři starosty. Musím však zmínit, že přestože je
kanalizace v naší obci již zkolaudovaná a předtím byla její realizace několik let připravována, stále mě překvapují dotazy občanů, kteří se až teprve
nyní začali o kanalizaci zajímat. Přitom přichází s různými požadavky,
které měli připomínkovat v době, kdy
bylo možné něco změnit. Nyní však
musíme vycházet z aktuálního stavu
kanalizace, který byl zkolaudován.
Další změny a zásahy do kanalizační
trasy budou probíhat v budoucích letech, pokud se podaří obci ozdravit
veřejné finance a budeme si moci dovolit tyto změny finančně realizovat.
Nyní pouze připomínám, že kdo má
možnost se napojit na starou nebo
na novou část kanalizačního potrubí, musí tak učinit, jinak bude muset
kontrolním orgánům dokladovat, že
odpadní vody likviduje zákonným
způsobem (viz. článek o kanalizaci).
Pro ty z Vás, kteří se chystají v průběhu jarních měsíců na kanalizaci
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napojit, jsou určeny následující informace. Týkají se především občanů,
kteří se budou připojovat na novou
kanalizační větev. Přestože má každý
občan povinnost napojit se na vlastní
náklady, obec se Vám snažila vyjít alespoň částečně vstříc a za tímto účelem
oslovila několik subdodavatelů, kteří
byli ochotni napojení domácností na
hlavní kanalizační potrubí realizovat.
Máte-li zájem, aby Vám obec zprostředkovala kontakt na dodavatele s
nejvýhodnější cenovou nabídkou ze
všech oslovených dodavatelů, obraťte
se během následujících 14-ti dnů na
Obecní úřad, kde Vám budou poskytnuty bližší informace. Zároveň se zde
může každý občan závazně zapsat,
aby dodavateli mohl být poskytnut
seznam zájemců, který podle množství ovlivní celkovou cenu realizace.
Mimo samotné realizace je možno
občanům dodat i materiál na připojení, jehož cena bude rovněž ovlivněna
celkovým množstvím zájemců. Kdo
nemá o tuto nabídku zájem, musí si
realizaci přípojek zajistit vlastní cestou.
Abych ale nemluvil pouze o nevyřešených problémech, chtěl bych
Vás informovat, že na konci r. 2014
se nám doslova v hodině dvanácté,
podařilo zajistit dotaci na traktor ve
výši 450 000,-Kč, který se nám podařilo vyvázat ze zástavy, čímž jsme
splnili podmínku pro přidělení dotace. Ta byla připsána na obecní účet v
prosinci r. 2014. Aby byl traktor zcela
zaplacen, zbývá ještě uhradit částku
okolo 300.000,-Kč. V souvislosti s
traktorem bych se jen okrajově zmínil o kompostárně, jejíž realizace byla
další podmínkou pro přidělení dotace. Proto také musela být kompostárna realizována v lokalitě Pastvisko, na
parc. č. 813/1, neboť na tomto místě
byla povolena Stavebním úřadem v
Bílovicích. O samotné kompostárně a
jejímu využití se dočtete v samostatném článku (viz. článek L. Závodné).
Posledním tématem, o kterém
bych rád pohovořil, je stavba multifunkčního domu. Jelikož se jeho výstavba stala hlavním tématem posled-

ních měsíců, rád bych Vás informoval
o současné realitě. Přestože jsme se
všichni k výstavbě multifunkčního
domu upínali a je nepochybné, že naše
obec si tuto stavbu zaslouží, musíme
si přiznat tvrdou realitu. Skutečností je, že v současné době nemá obec
Nedachlebice prostředky na to, aby se
mohla pustit do realizace tohoto projektu. Vezmeme li v potaz, že samotná
realizace této stavby se pohybuje ve
finanční relaci okolo 22.000.000,-Kč
a prostředky z dotačních titulů by
tvořily jen maximálně 70 procent z
celkové částky, vychází nám, že obec
by se tak musela na výstavbě podílet
finanční spoluúčastí minimálně ve
výši 30-ti procent. Což je částka pohybující se okolo necelých 7.000.000,Kč. Pokud bychom současně nefinancovali tak nákladný projekt, jakým je
kanalizace, a mimo to nespláceli další
nákladné úvěry, dalo by se o této investici uvažovat. Jen je potřeba ještě
podotknout, že celková částka nezahrnuje další náklady na vnitřní vybavení a provoz multifunkčního domu.
Pokud tedy nechceme naši obec přivést ke krachu, realizace této stavby si
v nejbližších letech nemůžeme dovolit. Těmito informacemi chci utnout
případné spekulace na toto téma.
Možnou alternativu vidíme v případném odkoupení a přestavbě místního sálu. Pokud by však náklady na
rekonstrukci měly být srovnatelné s
finanční spoluúčastí na stavbu multifunkčního domu, ani tato varianta by
nebyla reálná.
Vážení občané, možná že Vám můj
příspěvek vyzněl příliš pesimisticky,
ale cítil jsem potřebu, abych Vás informoval o všech závažných problémech,
se kterými se v současné době potýkáme a které mohou mít vliv na další
chod obce. Rád bych Vás seznámil i se
spoustou dalších informací, na které
už ale nezbyl prostor. Jelikož klepe na
dveře jaro, možná budeme ve světle
následujících měsíců vidět věci optimističtěji. Závěrem bych Vám chtěl
popřát příjemné Velikonoční svátky.
Robert Křenek
starosta obce
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Společenská kronika
leden, únor, březen 2015
Narození: 30. 12. 2014 Amálie Juřenová
Úmrtí:

matka: Renata Bilavčíková č.p. 10 otec: Michal Juřena

† 22. 12. 2014 Alois Hubáček
† 1. 1. 2015
Vojtěch Dovrtěl
† 7. 3. 2015
Josef Podlas

Nedachlebice č.p. 28
Nedachlebice č.p. 45
Nedachlebice č.p. 86

Občané, kteří se v měsících lednu, únoru a březnu dožívají významného životního jubilea:
50 let
Ludmila Stašková

č.p. 280

Milan Minář
č.p. 292
Pavla Hrabcová
č.p. 250
Marta Hubáčková č.p. 170
Alena Polášková
č.p. 21
55 let
Jiří Mancl
Věra Křenková
Josef Píža

č.p. 116
č.p. 175
č.p. 251

60 let
Jarmila Hubáčková
Anna Juřenová

č.p. 277
č.p. 245

65 let
Marie Jurčová
Marie Horenská

č.p. 259
č.p. 86

70 let
Antonín Kaňovský
Věra Němčická
Stanislav Janošek

č.p. 231
č.p. 86
č.p. 228

75 let
Libuše Dudová
Josef Hubáček
Anna Hanáčková

č.p. 86
č.p. 112
č.p. 203

80 let
František Jankůj
Libuše Bilavčíková
Marie Vávrušová
Stanislav Marášek
Vojtěch Knot

č.p. 160
č.p. 79
č.p. 118
č.p. 44
č.p. 105

Komplexní pozemkové úpravy v obci Nedachlebice
V současné době jsou firmou
Agroprojekt PSO a.s. zpracovávány
komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území obce Nedachlebice.
Všem vlastníkům pozemků v Nedachlebicích byly odeslány o této situaci dopisy a vlastníci měli možnost
vyjádřit se k plánovaným změnám
(úpravy polních cest, změna charak-

teru pozemku, zajištění ochrany zemědělské půdy, protierozní opatření
apod.). K možným změnám se však
osobně vyjádřilo jen asi 20% vlastníků pozemků na našem katastru. Budete mít tuto možnost ještě jednou.
Ve dnech 30. a 31.3. 2015 od 10
– 18,00 hod bude na obecním úřadu
v zasedací místnosti znovu přítomen

ing. Knézlik z firmy Agroprojekt. Pan
inženýr Vám pomůže s případnými
dotazy, námitkami a připomínkami,
jež se týkají komplexní pozemkové
úpravy. Prosím, využijte této možnosti. Pokud se k daným návrhům
nevyjádříte, bude vše bráno jako Váš
souhlas s možnými změnami.
LZ

Třídění odpadů a kompostárna Pastvisko
Začátkem letošního roku byl dokončen projekt Kompostárny v místě
bývalého ovčína v Pastvisku. Obce
jsou nyní totiž povinny zajistit třídění také bioodpadu a odpadu kovového. Kovový odpad je možno uložit v prostorách stávajícího sběrného
dvora.
Bioodpad bude ukládán v prostorách nové komunitní kompostárny. Ta je ale poněkud vzdálena od
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vesnice a tak mají občané možnost
svůj bioodpad (větve, tráva, shrabané
listí apod.) přivézt vždy v sobotu do
sběrného dvora a obecním traktorem bude větší množství bioodpadu
dopraveno do kompostárny. Pokud
budete mít nadměrné množství bioodpadu, prosím, kontaktujte pana
M. Gregůrka či kteréhokoliv jiného
zaměstnance obce a bude dohodnut
odvoz přímo do kompostárny.

Dále byl také navýšen počet kontejnerů na tříděný odpad. Nově jsou
kontejnery na plasty a papír u budovy mateřské školy a 1 nový kontejner
na papír je také na sběrném místě na
začátku obce směrem k obci Bílovice.
Děkujeme Vám za využívání těchto nových možností třídění odpadů.
Sběrný dvůr otevírací doba
Sobota 8 – 12 hod
LZ
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Veřejně prospěšné práce
Obec Nedachlebice se i v letošním
roce rozhodla využít možnosti práce
lidí zaměstnaných v rámci celorepublikového projektu úřadů práce
Veřejně prospěšné práce.
VPP jsou jedním z nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti a jedná
se o podporu pracovního uplatnění
a zvýšení zaměstnanosti uchazečů o
zaměstnání, kterým se z nejrůznějších důvodů nedaří zaměstnání najít
(zdravotní omezení, vyšší věk, dlouhodobá nezaměstnanost aj.). Vždy
se jedná o časově omezené pracovní
příležitosti (max na dobu 12 měsíců) – v případě naší obce o sezonní

zaměstnání rámcově v období duben
až říjen. Pracovníci jsou využíváni
zejména při údržbě veřejných prostranství, péči o obecní zeleň a lesy,
úklid a údržbu veřejných budov.
Úřad práce Uh. Hradiště momentálně sepisuje dohodu s obcí
Nedachlebice o VPP. Za vykonanou
činnost v rámci VPP náleží všem zaměstnancům mzda, kterou však hradí úřad práce.
Jsme velmi rádi, že můžeme zaměstnat několik občanů obce, kteří
jistě pomohou k tomu, aby byly Nedachlebice ještě upravenější a hezčí.
Výborné také je, že náš obecní roz-

počet tato akce nebude nic stát, vše
hradí úřad práce.
Pro letošní rok již mnoho zájemců
o VPP doručilo své žádosti na obecní
úřad. Někteří žadatelé nemohli být do
projektu zařazeni, většinou z důvodu
nesplnění podmínek daných úřadem
práce (délka doby, kdy je osoba žádající o VPP v evidenci úřadu práce).
Pokud jste ale vy, či někdo z Vašich blízkých v situaci, že byste se
mohli stát v budoucnu zaměstnancem VPP, pošlete či přineste svou
žádost na náš obecní úřad a třeba se
příště usměje štěstí na Vás.
LZ

Stav komunikací ve vesnici
Po zimních měsících se opět vylouplo spousta děr a bolavých míst na
našich místních silnicích.
Některé závady odstraní sami občané – např. v lokalitě Podbůdí by měli
majitelé nových domů v blízkosti točny předláždit části obecní cesty, kterou
rozkopali z důvodu zřízení elektrické,
kanalizační a vodovodní přípojky. To
také na veřejných zasedáních zastupitelstva obce přislíbili. Stejnou povinnost mají vždy všichni občané, kteří
rozkopou silnici patřící obci.

Jsou však také cesty, které musí
dát do pořádku vlastník - tedy
obec. Naše finanční situace ale
není příliš dobrá a tak jsou možné
pouze částečné či dočasné opravy.
Některé nezpevněné komunikace
tak budou v nejbližších měsících
zpevněny pouze recyklátem, který
bude zhutněn. Nemáme nyní finance na dodláždění či vybudování asfaltových cest. Věříme, že tuto
situaci pochopíte a budete trpěliví
a chápaví. Stejně tak bychom rádi

poprosili všechny občany obce Nedachlebice, aby v jarních měsících
zastřihli, zkrátili a upravili veškerou vegetaci v blízkosti cest. Je nutné, aby keře a stromy nezasahovaly do cesty a aby byla komunikace
přehledná a tedy bezpečná. Děkujeme Vám.
Všichni chceme, aby byly Nedachlebice hezké, upravené a aby
se nám zde dobře bydlelo. A my zastupitelé se o to velmi snažíme.
Lenka Závodná

Hlášení Obecního rozhlasu
Protože chceme zpřístupnit obec
lidem, a protože víme, že hlášení
obecního rozhlasu není vždy dobře slyšitelné, nebo zrovna nejste
doma, zprovoznili jsme na stránkách
nedachlebice.hlasenirozhlasu.cz,
nebo na www.nedachlebice.cz možnost přihlášení se k odběru všech
(nebo jen vybraných) obecních hlášení.

mou SMS zprávy. Všechna hlášení se
budou také automaticky kopírovat
na webové a facebookové stránky
obce.
Mějte prosím na paměti, že emailová zpráva je zdarma. Za každou
SMS zprávu zaplatí ten, kdo si ji
objedná 1,20 Kč. (Platit se bude na
obecním úřadě vždy zpětně po dosažení určité částky)

Nyní je pro Vás možnost, aby jste
všechna (nebo vybraná) hlášení doZvažujte proto, zda pro Vás není
stávali přímo na Váš email, nebo for- dostatečné zasílání jen pomocí emai-

Číslo 1/2015

lu. Tuto volbu najdete v Nastavení
Vašeho profilu na www.nedachlebice.hlasenirozhlasu.cz. Zároveň si zde
můžete vybrat jen konkrétní typy
zpráv, které chcete dostávat (Lékař,
Inženýrské sítě, Oznámení, Prodeje,
Společenské a Sportovní akce, Sběr,
Spolky atp.)
Tuto službu spustíme po registraci více jak 20 odběratelů, nejpozději
v pondělí 30.3.2015.
za obecní úřad
Josef Jandouš

strana 5

Obecní noviny Nedachlebice

Elektronický rozhlas
Obec Nedachlebice
Zmeškali jste někdy hlášení místního rozhlasu a přišli
jste o důležité informace týkající se dění v naší obci?
Nyní je pro Vás možnost, abyste hlášení místního rozhlasu dostávali přímo na Váš e-mail, SMS zprávou nebo
odebírali na sociálních sítích.

1.Na internetu běžte na adresu www.nedachlebice.hlasenirozhlasu.cz a vpravo nahoře klikněte na „Registrovat se“
2. vyplňte Váš e-mail a zvolte heslo
3. zkontrolujte svou e-mailovou schránku a potvrďte aktivační odkaz
4. vpravo nahoře klikněte na odkaz „Přihlásit se“ a přihlaste se
5. vyberte typy hlášení, které Vás zajímají. Odteď budete
hlášení dostávat.

Pokud se Vám tento postup zdá příliš složitý obraťte se na některý z těchto kontaktů

PETR TOMÁŠŮ

MAREK PINKAVA

Telefon: 605 051 931
Email: petr.tomasu@seznam.cz

Telefon: 732 767 599
Email: pinkavam@gmail.com

Světlana Běhůnková
přímo na Obecním úřadě

Tato služba je pro Vás ZDARMA, pokud budete ch t dostávat hlášení na Váš e-mail nebo sociální sítě. Jediný placený způsob je
dostávat hlášení SMS zprávou, cena jednoho hlášení je 1,20 Kč, z důvodu platby mobilním operátorům. Nyní pracujeme na tom,
aby i SMS byly zdarma.

Na facebooku vyhledejte: Obec Nedachlebice
Pokud jste členem nějakého spolku v obci, můžete tuto službu využít v rámci tohoto spolku, jako komunikační kanál
nebo kompletní webové stránky. Máte-li zájem obraťte se na jeden z výše uvedených kontaktů.
Doufáme, že bude o tuto službu v naší obci zájem. Určitě se není čeho bát a v případě nejasnos nás můžete
kontaktovat a rádi Vám poradíme.

Velikonoce každou neděli
Čas má své pravidelné tempo.
Ještě nedávno – počátkem nového
roku 2015 jsme byli účastni na Tříkrálovém koncertu. Po Popeleční
středě jsme nasměrovali svou cestu
k Velikonocům. Velikonoce nejsou
jen jedním dnem, ale jsou jimi v
podstatě čtyři dny, které jsou dramatické ve spojení s evangeliem o
Ježíši Kristu. O Ježíši ukřižovaném
a vzkříšeném. Stačí zajít do farního kostela v Bílovicích a prožít ve
společenství Zelený čtvrtek, Velký
pátek, Bílou sobotu a velikonoční
neděli. Každý den Svatého týdne
vás osloví svou posvátností, svými kontrasty - tichem a jásotem,
temnotou a světlem. A vše vrcholí
noční vigilií – v sobotní noci, kdy
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Silvestrovská mše svatá u sv. Huberta v Olšovci
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zvěstujeme Ježíšovo zmrtvýchvstání a křesťané obnovují své křestní
vyznání.
Radovat se jeden den je málo.
Proto nám církev nabízí prožívat
Velikonoce každou neděli. Mnoho
z nás jsme měli na základní škole ruský jazyk a dokázali bychom
vyjmenovat jednotlivé dny týdne.
Posledním dnem je „voskresenie“.
Většinou jsme toto slovo chápali jako neděle. Ale který z učitelů
nám toto slovo přeložil jako vzkří-

šení? Právě Rusové mají nejpravdivější a přesné vyjádření vrcholu
každého týdne, kterým je neděle,
což je vzkříšení. Využijme každou
neděli prožít Velikonoce jak v kostele, tak v rodině. Ať je to účastí
na nedělní mši svaté v kostele na
kterémkoliv místě, ať je to nedělní setkání rodiny při slavnostním
obědě. Často nám zůstává jen neděle, kdy se rodina – rodiče a děti
mohou setkat u jednoho stolu. A k
neděli a slavení patří také návštěva

blízkých či nemocných, k neděli
patří rekreace, sport a dobrá zábava. Proto vás chci pozvat na slavení
velikonoční neděle 5. 4. a vlastně
každé neděle na mši svaté v kostele v Nedachlebicích vždy v 10.30
hodin.
Bohoslužby ve Svatém týdnu
budou v Bílovicích: Zelený čtvrtek
a Velký pátek v 19 hodin, sobotní
vigilie ve 21 hodin.
Na setkávání s vámi se těší
P. Josef Říha.

Křesťanské okénko
Blíží se Velikonoce, největší svátky
křesťanů. Jim však předchází 40 dnů
postní doby, která začíná Popeleční
středou. Po tak dlouhou dobu se má
věřící v Ježíše Krista připravovat na jeho
slavné zmrtvýchvstání. Posledními dny,
kdy se křesťané mohou před Velikonocemi veselit, jsou končiny, neboli fašank. Akci připravují hasiči, jejich průvod obcí je všemi očekáván a rádi jim
dáváme příspěvek na jejich záslužnou
dobrovolnou činnost a někde dostanou
i pohoštění.
Od Adventu se událo velmi mnoho
kulturních i duchovních či dobročinných akcí. Nejvíce jich bylo pochopitelně v době vánoční.
Vánoční strom do kostela věnovala rodina Hanáčkova. Kácení, převoz
a postavení v kostele provedli ochotní
muži, výzdobu si pak vzala na starost
mládež. Za strom a za práce i zdobení
děkujeme.
A už je tu Štědrý den, večer ho zakončíme účastí na půlnoční mši svaté.
Kdo ještě neměl příležitost, mohl si odnést betlémské světlo, zapálené v jeskyni
narození ve skutečném Betlémě v Izraeli. A následující den jsme byli pozváni
na krásné vánoční pásmo, které s dětmi
nacvičily zpěvačky ze scholy. Všechny
děti své vystoupení braly velmi vážně,
zvláště ty se sólovým projevem a po
závěrečném potlesku se jim spontánně
objevily na tvářích úsměvy. Ještě jednou
děkujeme a budeme doufat, že nás zase
něčím tak hezkým potěší.

Číslo 1/2015

Předposlední den v roce jsme vyšli
na pouť po jesličkách farností Bílovice. Dnes o ní napíšu více podrobností.
Začínáme v kostele v Bílovicích, pak
vyrážíme na 18 km trasu, pokud možno se vyhýbáme silnicím. Napadl bělostný sníh, těšíme se na zasněženou
krajinu. Jdeme podle Březnice přes
nový most do Včelar, zde je v kapli
osobitý betlém. Je kreslený a může se
na něm poznat mnoho místních obyvatel, vždy je tam nějaká nová postava – ten rok narozené včelarské dítě.
Do kaple se sotva vejdeme, proto si
betlém prohlížíme postupně. Paní
sousedka náš příchod zaznamenala
pozdě, ale i tak stihla podat občerstvení vhodné do mrazivého počasí.
Děkujeme a pokračujeme nahoru do
Mistřic, jsme očekáváni a je tu první
překvapení – děti nám zahrají a zazpívají koledy a na závěr po společném zazpívání dochází zase na tradiční občerstvení. Pokračujeme do
Kněžpole, tam je nucená zastávka už u
prvního domu, nelze jinak než připít
na zdraví a do nového roku. U kaple v
Kněžpoli nejprve obdivujeme betlém
v životní velikosti, pak opět několik
koled, mnoho pobízení hlavně na čaj,
kávu a vánoční cukroví. Přes pole do
Topolné, zde opět po modlitbě a koledách bohaté pohoštění v přístavbě
kostela. Můžeme si prohlédnout návrhy architektů na úpravy oltářního
prostoru. Pak přes pole do Březolup,
po kratší zastávce u betléma následuje

delší zastávka na faře, jak jinak, zase s
občerstvením. Odcházíme směrem na
Nedachlebice. Ale ještě nahoře na Holýškách nás vítá u odpočívadla místní stráž, požaduje vstupní víza. Kdo
nemá, může se vykoupit nabídnutou
skleničkou! Vpuštěni jsme byli naštěstí všichni, tak nic nebrání poslední
dnešní modlitbě a koledě v našem novém kostele. A opět pozvání na další
odpočinutí a občerstvení do učebny
kostela. Výběr jako všude bohatý, ovoce, koláčky, pití všeho druhu. Skoro
se nechce vstávat, ale je třeba pouť
dokončit a tak jdeme poslední úsek
do Bílovic na faru do čajovny. Další
občerstvení, při kterém si sdělujeme
celodenní zážitky. Poutníků bylo více
než čtyřicet, takže i zážitků, se kterými se chtěl každý podělit, bylo mnoho.
Převládala spokojenost a poděkování
všem, kdo tuto vánoční akci zorganizovali a pomáhali zabezpečit. A poučení? I když ujdeme dosti kilometrů,
se zhubnutím příliš nepočítejme, těch
občerstvovacích stanic je opravdu
mnoho a stále přibývají další. Snad
jsem Vás přesto přesvědčil i o vaší
účasti o letošních Vánocích. Kdybyste
přesto nemohli na celý den, alespoň si
udělejte čas na betlém v Kněžpoli a ve
Včelarech.
Poslední den v roce si vyšli myslivci na silvestrovskou vycházku do
Olšovce. Nešlo ani tak o lov, zvěře už
bylo loni uloveno dost. Chtěli se rozloučit s uplynulým rokem, poděkovat
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svatému Hubertovi za všechny dary,
které jim myslivost přináší při polední
mši svaté. A po ní všechny přítomné
pozval honební starosta pan Bronislav
Sládek na vynikající zvěřinový guláš,
který sám připravil. Poděkování si
opravdu zasloužil. Takže i poslední
den roku se dá prožít v přírodě, zvláště
když je pěkné počasí.
Večer míříme na půlnoční do Bílovic, z kostela odcházíme za zvuků
tisíců petard a rozzářeného nebe od
barevných světlic na faru do čajovny
k novoročnímu přípitku tradičním
šampaňským.
Hned po Novém roce musíme myslet na poslední přípravy jiné akce. Při
ní máme myslet na lidi žijící v chudobě, kteří se dostali těžké životní situace
a čekají i na naši pomoc. K tomu je určena Tříkrálová sbírka organizovaná
Charitou. V sobotu 3. ledna vyrazili
k vašim domovům čtyři skupinky koledníků. Nejprve jim požehnal kaplan
P. Artur Kozik a posvětil křídy, kterými označovali na dveřích vaše domovy a pak se vydali po dědině za zpě-

vu „My tři králové jdeme k vám…“
i s kasičkami, do kterých jsme dávali
své dary. A vaše štědrost byla opravdu
velká! Koledníci vybrali 28 912 Kč, to
je opravdu hodně. Dětem a vedoucím
skupinek upřímně děkujeme za obětavost a snahu pomoci trpícím a strádajícím lidem!
Jiné děti v tento den přišly na pension zazpívat a popřát milostiplné Vánoce. I jim děkujeme, i to byl skutek
milosrdenství.
Všem dárcům upřímné Pán Bůh
zaplať!
Za vaši štědrost k nám přijel po
čtyřech letech poděkovat mistr Jiří
Pavlica se svými hosty – Josefem Fojtou, Vendulou Pančochovou, které
jsme poznali už minule a nově i s hercem Slováckého divadla Tomášem Šulajem. Přestože jsme nedělali záměrně
velkou propagaci a letáky s pozváním
jsme dali do okolních obcí až několik dnů před koncertem, přišlo velmi
mnoho posluchačů. Kostel byl doslova plný, jako nikdy od jeho posvěcení. A posluchači určitě i pod dojmem

I ve sněžení vzhůru na Mistřice
při pouti po jesličkách

Strážní a občerstvovací stanice před Nedachlebicemi
při jesličkové pouti
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nevšedního zážitku dávali dobrovolně do pokladničky své finanční dary,
přestože tato byla umístěna nenápadně, ale oni si ji doslova vynucovali. Vybralo se celkem 9 886 Kč a také tyto
peníze byly předány Charitě. Takže z
Nedachlebic na Tříkrálovou sbírku
celkem odešlo 38 798 Kč, to je zatím
nejvíce.
A co připravujeme v nejbližší
době?
Jak píšu v úvodu, křesťané oslaví velikonoční svátky, které jsou pro
všechny také svátky jara a probouzejícího se nového života. Klukům přejeme pěkné počasí na vrkání a hřebce
s hodně chrastícími kostmi, aby vybrali hodně vajíček za svoji službu,
když zastupují zvony, které odletěly
do Říma. Po svátcích odjedou i naši
muži na pomoc při opravě kostelů v severních Čechách. Uvažujeme
o zopakování Noci kostelů, uvidíme.
Po slavnosti Božího Těla bude už tradičně farní den, také s bohatým programem.
Ing. František Dostálek

Pohled na Pomoraví a Kněžpole
při jesličkové pouti od Mistřic

Vánoční pásmo dětí 25. 12. 2014
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Žehnání Tříkrálovým koledníkům v našem kostele

Třikrálový koncert-mistr Jiří pavlica

Informace z knihovny
Informace z knihovny
V knihovně se poslední dobou nic zásadního neudálo, proto se v krátkosti vrátím ke zhodnocení roku
minulého.

Rok
Počet obyvatel
Čtenáři celkem
Z toho do 15-ti let
Návštěvníci knihovny
Návštěvníci on-line služeb
Výpůjčky knih celkem

2013
804
59
20
423
35
1189

2014
784
58
19
428
32
1267

Z tabulky je patrné, že knihovna má v porovnání s rokem minulým přibližně stejnou návštěvnost.
Registrovaní čtenáři, kteří knihovnu nenavštívili po

Číslo 1/2015

dobu dvou let vůbec, jsou z registrace knihovny vyřazeni.
Přesto není informace o čtenářích zcela přesná, protože mnozí
rodiče půjčují na svou registraci
knihy svým dětem a naopak.
Samozřejmě noví čtenáři jakéhokoliv věku jsou
v knihovně vítáni!
A teď už aktuálně – v sobotu dne 28. 3. 2015 od 15,00
hod se uskuteční 3. ročník, tentokrát „SOBOTNÍHO
ODPOLEDNE S ANDERESENEM“. Jsou zvány děti
předškolního a mladšího školního věku. Sejdeme se
v knihovně, a odtud se pak přesuneme na místní hasičárnu, kde už začne připravený program.
Těší se na Vás a krásné jarní dny Vám přeje
Michaela Křenková
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Zimní radovánky v MŠ
Zima ještě vystrkuje růžky a nechce jen tak uvolnit místo jaru. Sněhová nadílka, kterou nám poskytla,
udělala dětem velkou radost. Když
byl sníh správně lepivý, stavěli jsme
na zahradě sněhuláky. Protože uhlí
je pro nás nedostatkové zboží, využili jsme na oči a knoflíky víčka od
plastových lahví. Sněhuláci tak nebyli
tradičně černobílí, ale barevná víčka je rozzářila. Jakmile sníh přimrzl,
vytáhli jsme boby a začali sportovat.
Ono se zdá, že na zahradě nemáme
žádný svah, ale našim dětem úplně
stačí ten, co máme. Vyšplhat s bobama nahoru zejména pro ty malé byla

opravdová dřina, ale za to dolů pořádaly závody – kdo dojede dál. Děti
se při tomto sportování učily dbát o
svoji bezpečnost, neohrožovat své kamarády a být vytrvalé při překonávání překážek.
Mezi zimní radovánky patří
též karneval. Děti dlouho dopředu
plánovaly, jakou masku společně s
maminkami přichystají a co všechno
k tomu budou potřebovat. Ve školce jsme vyráběli papírové panáčky,
masky a brýle na dekoraci a vyzdobili
jsme s nimi prostory šatny a třídy. Ve
slavnostní den se děti za naší pomoci vystrojily a karneval mohl začít.

Vystoupení p. Taraby

Zápis dětí do MŠ
V měsíci dubnu proběhne i v
naší mateřské škole zápis nových
dětí na školní rok 2015/2016.
Zápis je formou předání tiskopisů „Žádost o přijetí dítěte do
MŠ“ a dalších potřebných informací od rodičů dětí.
Předběžný termín zápisu je
23. dubna 2015 od 10.hod – 14.
hod. v budově MŠ. Přesný termín nebo případná změna bude
včas oznámena prostřednictvím
místního rozhlasu, na plakátech
a na budově MŠ.
Těšíme se na Vás!
Ředitelka MŠ, Irena Verflová
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Hned po jeho zahájení děti zapózovaly k focení, protože v tanečním zápalu postupně odkládaly některé části
oděvů a doplňky, které jim při tanci
překážely. Vyvrcholením karnevalu
bylo vystoupení herce Taraby. Ten
svými triky vykouzlil všem na tváři
úsměv. Svůj program zakončil tím,
že pro každé dítě vytvořil z balonků
podle jejich přání zvířátko, květinu či
jiný předmět. Karneval se nám vydařil a děti si určitě odnesly pěkné zážitky. Zimní oslavy máme za sebou
a zanedlouho přivítáme svátky jara.
A na jaro se už všichni těšíme.
Vaše děti a zaměstnanci MŠ

Chlapecká část karnevalu

Jarní zamyšlení nad podzimem
Dovolte mi, abych Vás pozdravila
jménem Nedachlebjanu v roce 2015.
Nový rok pro nás začal pořádáním 6.
krojového plesu ve Zlámanci. K tanci
a poslechu nám hrála tradičně Staroměstská kapela a CM Mladý Včelaran.
Návštěvnost plesu byla bohužel ovlivněna odpolední sněhovou kalamitou,
a také začínající chřipkovou epidemií.
Ples byl v komornějším stylu, ale ti kteří přijeli, si „plesání“ náležitě užili. Za
organizátory mě osobně hodně mrzí,
že ples se setkává s větším zájmem
návštěvníků z okolních obcí, než návštěvníků z Nedachlebic. Autobusem,
který do Zlámance jel, přijelo celkem
pět Nedachlebjanů…. Po plese jsme se

sešli na Výroční členské schůzi, abychom
zhodnotili svou činnost v roce 2014 a naplánovali akce na rok letošní. Chtěla bych
už dnes dát do povědomí hlavně Setkání
stárků – červenec 2015, hrát bude Mistříňanka. V září Slavnosti vína v Uherském
Hradišti, v listopadu Martinské hody a na
začátek adventu je připravován koncert
Spirituál Kvintetu s Nedachlebjanem opět
v místním kostele sv.Cyrila a Metoděje.
Při hledání informací o folkloru, hodech na internetu jsem narazila na zajímavý článek, který určitě stojí za přečtení
a zamyšlení. S laskavým svolením autorky
tohoto článku jsem ho předala k otištění
do novin ..
Blanka Sládková
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Potřebujeme k životu hody?
Píše se rok 2026. V obývacím pokoji rodinného domu ve Strážovicích
se nacházejí babička a její vnuk.
Babička sedí v křesle a prohlíží si zažloutlé fotografie. Šestnáctiletý
vnuk sleduje napjatě televizní obrazovku. V reality show se ve vile strhla
rvačka. Vnuk neví, na čí stranu se má
přidat. Tento pořad sleduje bez přestání už šest hodin. Za tu dobu vyhulil
několik cigaret marihuany a v pokoji
začíná být pěkně husto.
Babička: „To nemáš nic jiného na
práci, než pořád hledět na ty stupidity?“
Vnuk: „A co bych tak měl podle
tebe dělat? Z fotbalového hřiště udělali úložiště vyhořelého jaderného
odpadu, protože fotbal se tady stejně roky nehrál. Dobrovolní hasiči už
taky dávno skončili, protože na hašení
neměl nikdo čas a nimrodi neměli do
čeho střílet, tak složili zbraně. Kamarádit nemám s kým, protože ty lidi, co
přespávají v okolních domech, vůbec
neznám. Možná, až Obecní úřad ve
výročním časopisu zveřejní fotografie
občanů obce, s některými ze stejně
starých obyvatel navážu kontakt přes
internet. Babi, co si to prohlížíš?“ /
Vnuk pohlédne se zájmem na zažloutlé obrázky v babiččině ruce/.
Babička: „To mám vzpomínky na
hody ze svého mládí a mládí tvých
rodičů.“ /ukáže mu album fotografií./
Vnuk: „Ty brďo! Co to mají ti lidé
na sobě za zvláštní uniformy?“
Babička: „To nejsou uniformy. To
jsou, vlastně to byly, naše krásné lidové kroje. Byly to nádherné oděvy,
které s láskou vyšívaly babičky pro
své vnuky a vnučky a které se oblékaly jen při zvláštních příležitostech,
jako byly třeba hody. Kroj se nenosil
jen tak obyčejně. Člověk v něm reprezentoval svoji dědinu, stejně jako
to dělali jeho předci, prapředci a praprapředci.“
Vnuk: „A babičko, máme ještě takový stroj doma? Rád bych si jej vyzkoušel.“
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Babička: „Neříkalo se tomu stroj, byli nezaměstnaní, jiní zaměstnaní
ale kroj! A vyzkoušet si jej nemůžeš, sice byli, ale výplaty dostávali špatné.
protože ho na hůře sežrali moli. Kdo Ale ani ti, co podmínky měli, nedoby jej opatroval, když už hody stejně šli. Prostě si neudělali čas. A tak těch
nejsou!“
návštěvníků ubývalo až zůstali jen
Vnuk: „A co to byly to hody?“
stárci, jejich rodiny a pár věrných a to
Babička: „Hody?“ /Babička vidi- byl definitivní konec hodů. Několik
telně pookřívá./ „No, to lidi jedenkrát exemplářů krojů se dalo do muzea,
za rok odhodili své každodenní sta- ostatní sežrali moli, stejně jako ten
rosti a slavili. V sobotu byl krojovaný náš na hůře.“ /Babička zamáčkla slzu
průvod, večer muzika s věncem. V dojetí./
neděli dopoledne se šlo v krojích do
Co myslíte, může takový rozkostela na mši svatou a večer byla ho- hovor v budoucnosti opravdu prodová zábavas kradením káčera.. Ale běhnout? Bohužel, po letošních hoto by bylo chlapče na dlouhé vyprá- dech se zdá, že by proběhnout mohl.
vění. Najdu někde videokazety z těch Pro ilustraci uvádím pár strohých
dob, a spolu si je prohlédneme. Uvi- čísel. V sobotu přišlo na zábavu 107
díš, jak to bylo krásné!“
platících návštěvníků, v neděli 45.
Vnuk: „Ale babi, když to bylo tak Muzikanti stojí 30.000,– Kč. Napříkrásné, proč to skončilo?“
klad jen zaplacení OSA , což je poBabička: „Víš, nachystání hodů platek za veřejnou hudební produkci,
dalo hodně starání. Dědina se muse- vyjde za hody na 1000,– Kč. Kde jsou
la dát dohromady, aby se taková vel- náklady za večeře muzikantů a ještě
ká akce mohla uskutečnit. Lidé tím mnoho dalších výdajů? Bývá to číslo
museli žít. Mladí se dlouho dopředu v řádech desítek tisíc korun.
scházeli a nacvičovali hodové písMá tedy přesto všechno smysl
ničky a tancování, vázali rozmarýny, hody podporovat a pořádat? Vždyť i
zdobili sál. Jejich rodiče jim vydatně bez hodů se dá žít!Obejdeme se bez
pomáhali. Pomáhal i Obecní úřad. hodů stejně, jako se můžeme obejít
Další obětavci vyráběli růžičky , jiní bez hudby, bez obrazů, bez sportu,
krásně naaranžovali věnec, ještě další bez knih a dalších věcí, které nejsou
nazdobili kostel, věnovali rozmarýny k životu nezbytné. Pak už mě ale naa krušpánky, uvázali stárkám šátky, padá jen jedna otázka:
oblékli kroje. Na muzikách byla taky
O čem by ten život vlastně ješspousta pořadatelské práce. Lidi to tě byl?
dělali zadarmo a rádi. Ale pak je to
Jitka Vymazalová, Strážovice
přestalo bavit.
Občané, ba i
někteří obecní zastupitelé,
začali ty hody
ignorovat. Přestali chodit na
muziky. Příprava hodů byla
hodně náročná,
ale účast byla
minimální. Víš,
ona byla taky
K tanci i poslechu hrála Staroměstská kapela
složitá doba.
a CM Mladý Včelaran
Někteří
lidé
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Jaro už je na dosah...
… a s ním i naše plány na letošní rok.
Konstatování, že léto bude ve znamení jen malých
místních akcí z důvodu příprav na větší vánoční program
se pomalu, v dobrém slova smyslu rozplynul. První akcí
mělo být štandrlování Josefům. Tímto se všem nositelům
tohoto jména omlouváme. Zradilo počasí i zdraví některých zpěvaček. Ale i přes to, chci všem Josefům aspoň
touto cestou popřát hlavně pevné zdraví a rodinnou pohodu.
První májový den opět vyrazíme do přírody a zakončíme posezením u táboráku. Stejně jako loni, za předpokladu, že nám bude přát počasí. Potěší nás, když se k nám
přidáte. Květen bude na vystoupení bohatší. Sobotní odpoledne 16. 5. přispějeme, jako již tradičně, do programu
věnovaném všem našim maminkám. Poslední sobotu v
měsíci a to 30.5. jsme dostali pozvání do Topolné na „Setkání pod lipú“. Toto pozvání nás nesmírně potěšilo. Je to
festival, který už pravidelně pořádá Národopisný soubor
Včelaran. Koná se ve venkovních prostorách památkové
usedlosti č.p.90, jež je sídlem právě již zmíněného souboru Včelaran.
Zřejmě se naše poslední vystoupení na Svárově líbilo a
tak nás místní opět oslovili a 20.6. budeme součástí jejich
programu. Pořádají „kosení lúk“. Musím přiznat, že nám
i toto pozvání vlilo naději, že ty naše úterky strávené na
zkouškách mají opravdu nějaký smysl.
Věřím, že kalendář akcí pěveckého sboru ještě není

uzavřen a určitě někam na pozvání moc rádi přijedeme.
Vzhledem k tomu, že jsme letos započali šestý rok našeho působení, bych moc záda zmínila i myšlenku se kterou
si už nějaký čas pohráváme, a to jsou kroje. V době kdy
jsme si je pořizovali, byla hlavní podstata ušít jednoduché a cenově co nejmíň náročné kroje. Jelikož byl spolek
v začátku, nikdo si nedovolil odhadovat, jak se bude naše
působení vyvíjet. Po šesti letech si troufám říct, že nás zpívání moc baví a určitě jsme se posunuli zase o krok dál.
Proto by jsme se moc rádi prezentovali i co do vizáže a
provedli změnu našich dosavadních krojů. Oslovili jsme
několik odborníků o takzvanou „rekonstrukci kroje“. Dál
už pak záleží na podobě návrhů a hlavně na finančních
možnostech. Budeme se snažit oslovit sponzory a taky využít možnost některého grantů.
Přehledný program na jaro a léto:
1. května – Výšlap do přírody - Nedachlebice
16. května – Dvátek matek – Nedachlebice
30. května – Setkání pod lipú – Topolná
20. června – Kosení lúk – Svárov
18. července – Setkání stárků – Mistříňanka – Nedachlebice
Moc rádi vás na našich vystoupeních uvidíme.
Za pěvecký sbor Nedachlebjan Jana Jandoušová

Pro rybáře
V roce 2014 bylo našimi rybáři uloveno 62 ks ryb
z toho 60 kaprů a 2 amuři.
I letos se začne s rybolovem v měsíci dubnu. Termíny prodeje povolenek budou oznámeny. Ceny pro letošní
rok zůstanou nezměněny. Lovit se bude na rybníku Olšovec I, který byl na podzim zarybněn převážně již mírovým kaprem. Ostatní druhy ryb budou hájeny z důvodu
nedosažení lovné velikosti.
Co se týká hospodářských činností, pak v průběhu
roku budeme pokračovat ve zpevňování břehů, lovných
míst a zejména hráze horního rybníka. Termíny brigád
budou vždy s předstihem vyhlašovány. V letních měsícich zůstává prioritou dočištění Olšovce I od nežádoucích vodních porostů. Při této příležitosti je třeba ještě
jednou připomenout a poděkovat všem, kteří se již na
čištění rybníka podíleli. Za svou obětavou práci v těžkých
podmínkách si zaslouží uznání.
Petrův zdar
Radomír Křenek

strana 12

Materiál na úpravy břehů a zarostený Olšovec I

Číslo 1/2015

Obecní noviny Nedachlebice

Zahrádkáři Vám radí:
Březen: Představuje pro zahrádkáře zvýšenou aktivitu. Jakmile to
dovolí zem a oschne, můžeme začít s
výsadbou těch ovocných stromků, které nebylo možno zasadit na podzim.
Začínáme rybízem a angreštem, neboť nejdříve raší. Je třeba zkontrolovat
stav rybízu, zvětšené pupeny napadené
vlnovníkem rybízovým odlámejte a
spalte. U jádrovin se doporučuje zkracování letorostů, zvláště u mladých
rostlin. V druhé polovině měsíce se
začínají přeroubovávat jádroviny. Nezapomeňte se věnovat angreštu, u
kterého se minulou vegetaci vyskytlo

Nařádkovaný česnek

americké padlí. Také se sází ředkvičky, ničky, hlízy Jiřin se vysazují na dobře
špenát a kopr.
vyhnojené záhony.
Duben: V tomto měsíci se den výČerven: Přináší první čerstvé ovorazně prodlužuje a vzhled zahrádky se ce. Již začátkem měsíce je možno sklízvláště v jeho druhé polovině mění ka- zet některé nejranější jahody. Potom
ždým dnem. Doporučujeme výsadbu nám již dozrávají rané odrůdy rybízu
ovocných stromků. Broskvoně, které a koncem měsíce i první maliny. Jako
sázíme výhradně na jaře, je dobré sá- čerstvá zelenina se začíná sklízet zelený
zet do teplejší sluncem prohřáté půdy. hrášek, rané brambory, ředkvičky a saVysazujeme ranou zeleninu, hlávkový lát. Po sklizni můžeme na připravenou
salát, rané zelí, květák a kapustu, cibuli půdu zasít kopr, hrách, mrkev a hláva naklíčenou sadbu brambor sadíme kový salát. Po sklizni zeleniny rostlinpo polovině dubna.
né části použijeme na kompostování.
Pro pozdní sklizeň můžeme vysít
Trpělivost, bohatou úrodu a radost
karotku, kopr, ředkvičky, pažitku, čer- z dosažených výsledků na vašich zavenou řepu a hrášek. Do fóliovníků hrádkách
konce měsíce vysazujeme předpěstoVám přejí zahrádkáři.
vané sazenice rajčat, paprik a okurek.
Komu se nelení, tomu se zelení.
Květen: Je měsíc, kdy ovocné stroZa výbor ČSZ Lysoněk Vojtěch
my mají dostatek
mízy a proto zaBlahopřejeme:
hrádkáři ze zimních
nenarašených roubů
Výbor ČSZ blahopřeje svému předsedovi panu
peckoviny a jádroVojtěchu Dovrtělovi
viny přeroubovávají
k jeho šedesátinám, které oslaví v měsíci dubnu.
technikou za kůru.
Po období ledových
Hodně štěstí, pevné zdraví,
mužů můžeme na
ať tě všechno stále baví.
záhony vysazovat saAť tě těší tvoje práce, chuť k životu nesmíš ztrácet.
zenice teplomilných
Šťastný úsměv na tváři, denně ať se rozzáří.
zelenin. Do truhlíků
Výbor ČSZ
na okno můžeme
vysévat některé let-

Ples sportovců a vyhlášení
nejlepších za rok 2014
V sobotu 31.ledna 2015 se konal
tradiční ples sportovců a to opět s
novou kapelou na starém místě. V
sále ve Zlámanci se sešlo více než
80 platících účastníků a myslím, že
se dobře bavili. Lákadlem byly hodnotné ceny v tombole jako např. 3
denní wellness pobyt v pivních
lázních, nebo víkend v Beskydech
na hotelu Horal a řada jiných hodnotných cen. Smyslem této akce je
vždy poděkovat všem sponzorům a
fanouškům za pomoc při organizaci sportovních a společenských akcí
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v průběhu celého předcházejícího
roku a ocenit nejlepší fotbalisty kalendářního roku. V kategorii mužů
byl nejlépe hodnocen Petr Faldyna,
následován Petrem Hašou a Markem Kaňovským. U dorostenců zvítězil Roman Kutra před Kevinem
Mrlíkem a Michalem Pravdíkem.
V žákovské kategorii zvítězil René
Kafka před Davidem Hoferkem a
Lukášem Juřenou. Ještě jednou srdečné díky sponzorům, organizátorům, sportovcům a všem, kteří nám
fandí.

Pozvánka na jarní
část sezóny
Po náročné zimní přípravě se blíží
termín zahájení jarní části mistrovských
soutěží ročníku 2014/15. I. mužstvo
i dorost začínají na domácím hřišti dne
29.3.2015 s kvalitním soupeřem z Bojkovic. Žáci si na zahájení počkají ještě do
5.dubna. U všech našich mužstev nedošlo k žádným změnám v hráčských kádrech a věříme, že budou pokračovat v nastoupeném trendu omlazování. Na post
hlavního trenéra žákovského mužstva
se vrátil Radek Balajka. Přeji všem mužstvům úspěšné vykročení do další sezóny.
Ing. Jaroslav Šuranský
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Rozlosování soutěží
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Možná je dobré vědět, že …
Naše obec se v letošním roce poprvé zúčastnila kampaně Vlajka pro
Tibet. Někteří jste si určitě všimli, že
10. března vlála na budově obecního
úřadu vlajka rozzářeného tibetského
Slunce. Podpořili jsme tak nezávislost
území Tibetu, kterému je Čínskou
republikou už od roku 1951 upírána
autonomie a samostatnost. www.tibinfo.cz
Dne 28. března t.r.
bude od 20,30 – 21,30
hod vypnuto veřejné
osvětlení v naší vesnici.
Připojíme se tak jako
mnoho dalších míst naší
republiky a celého světa
k mezinárodní akci Hodina Země. Dáme tím
najevo, že bereme vážně
své závazky vůči životnímu prostředí, zejména v oblasti ochrany klimatu. Zkuste Hodinu
Země podpořit i doma
tím, že v danou dobu
nebudete svítit, sledovat
televizi, pracovat na počítači a jen tak si užijte
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hodinu klidu  www.hodinazeme.cz
V Nedachlebicích máme dvě volně přístupná dětská hřiště – v areálu
TJ Nedachlebice a v lokalitě Hliníky
na Podbůdí. Obě tato hřiště budou
v nejbližších dnech dovybavena novým odpadkovým košem a novým
provozním řádem. Prosím, obé vyu-

žívejme k tomu, aby nám bylo na hřišti s našimi dětmi dobře. Neumožněte neukázněným sousedům v těchto
místech venčit pejsky, kouřit a odhazovat odpadky.
Hřiště jsou místa pro děti a jejich
hry.
Lenka Závodná
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Třikrálový koncert-mistr Jiří pavlica

Maškarní karneval ve školce

Děti navštívily na penzionu naše starší spoluobčany

Honební starosta se chlubí zvěřinovým gulášem

Fotografie: Irena Verflová, ing. František Dostálek, Josef Jandouš, Pavel Princ
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