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Vážení spoluobčané
po úporném a vyčerpávajícím létě
vstupujeme do podzimní části roku,
ve které nás stále čeká spousta práce
a povinností. Rád bych Vás proto informoval o aktuálním dění a činnosti
Obce.
Již několikrát bylo prezentováno,
že chystáme investiční akci v podobě výstavby nového sběrného dvora,
který by odpovídal platné legislativě.
Pokud se nám podaří získat dotaci na
tento záměr, chtěli bychom získané
finance zároveň použít na demolici
objektu, který se na stávajícím místě
nachází. Od posledního období jsme
se posunuli až do fáze před vydáním
stavebního povolení. V současné době
již bylo vydáno Územní rozhodnutí.
Jelikož ale největší šance na získání
dotace bude mít projekt s vydaným
stavebním povolením, rozhodli jsme
se, že to dotáhneme až do této fáze.
Bez ohledu na skutečnost, že stále nemáme jistotu, zda s žádostí o dotaci
vůbec uspějeme. Chystanými kroky
však jdeme získání dotace naproti.
Jiná cesta k získání dotace ani nevede. Aktuálně je náš projekt posuzován
Stavebním úřadem před vydáním stavebního povolení. Pokud se nám stavební povolení podaří získat, zašleme
veškeré podklady včetně zpracované
finanční analýzy Ministerstvu životního prostředí, které je poskytovatelem dotace. Na zaslání žádosti máme
čas do poloviny října, následně budou
všechny přihlášené projekty vyhodnocovány. Někdy ke konci letošního
roku se pak reálně dozvíme, zda jsme
s naší žádostí uspěli.
V souvislosti se sběrným dvorem
bych rovněž zmínil, že pozemek vedle sběrného dvora, který byl dosud
některými občany svévolně využíván
k ukládání stavební suti, hlíny a podobných odpadů, už nelze pro takové účely využívat. Tento pro některé
z občanů zaužívaný návyk z minulosti
by v současné době mohl obci přivodit problém, neboť podle aktuálně
platného zákona o odpadech, je na
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takový stav nahlíženo jako na černou
skládku. Proto bylo nashromážděné
množství odpadů odvezeno stavební
firmou na legální skládku. Protože
problémů s Českou inspekcí životního
prostředí jsme si už užili dost, žádám
občany, aby na zmiňované místo, ani
na žádná jiná místa v obci tyto odpady nevozili. Přestože není zákonnou
povinností obce umožnit občanům
odevzdání stavební suti a podobného
odpadu, umístili jsme na stávajícím
Sběrném dvoře kontejner, kde je možné tento typ odpadu skladovat, avšak
pouze v menším a omezeném množství. Odvoz většího množství odpadu
vyprodukovaného např. při různých
rekonstrukcích, či stavbách domů, si
pak občané musí zajistit vlastní cestou
na legální skládky k tomu určené. Tak
jako je tomu i v okolních obcích.
Rád bych se také několika větami zmínil o kanalizaci v naší obci.
V předchozích měsících jsem různými způsoby informoval občany o jejich povinnostech v souvislosti s napojením na veřejnou kanalizaci. Od
vydání kolaudačního rozhodnutí už
uplynul téměř rok a spousta občanů
stále ještě není na kanalizaci napojena. Podotýkám, že všichni občané,
kteří se mohou bezproblémovým
způsobem na kanalizaci napojit, mají
tak podle zákona učinit. V opačném
případně musí prokazovat, že likvidují odpadní vody zákonným způsobem. Od provozovatele kanalizace
jsem obdržel informaci, že k aktuálnímu měsíci je na kanalizaci napojeno 126 domácností. Z toho plyne, že
spousta domácností, která má možnost napojení, stále napojena není.
Případně některé domácnosti už napojeny jsou, avšak dosud s provozovatelem neuzavřely smlouvu. Proto
upozorňuji všechny občany, kteří jsou
napojeni na veřejnou kanalizaci, aby
neprodleně uzavřeli s provozovatelem
smlouvy, neboť v opačném případě
by se dopouštěli protiprávního jednání postižitelného ze zákona. Zároveň

upozorňuji, že provozovatel si skutečný stav napojení v nejbližší době
prověří kamerovým zařízením. Těm
z Vás, kteří neví jakým způsobem
oznámit napojení Vaší domácnosti na
kanalizaci, poskytneme informace na
Obecním úřadě. Rovněž je zde možné si vyzvednout formulář k uzavření
smlouvy.
Také bych Vás rád informoval
o skutečnosti, že 26. 8. 2015 proběhlo v naší Hasičské zbrojnici závěrečné
jednání komplexních pozemkových
úprav v k.ú. Nedachlebice. Samotný proces pozemkových úprav trvá
už od r. 2012. Do konce měsíce září
r. 2015 by pak Pozemkový úřad měl
vydat finální rozhodnutí, které bude
následně doručeno všem majitelům
předmětných pozemků. V této souvislosti bych rád sdělil několik slov
směrem k občanům, kteří pochybovali, nebo stále ještě pochybují nad
smyslem pozemkových úprav a spatřují v něm pouze cílený prospěch
některých jednotlivců, či zájmových
skupin. Především si musíme uvědomit, že smyslem pozemkových úprav
je prostorové a funkční uspořádání
pozemků, čímž se zabezpečuje jejich
přístupnost a využití ve prospěch veřejného zájmu. Spousta pozemků byla
z minulosti nějak zaužívaná, avšak
užívání často komplikovaly vlastnické
vztahy. Proto neexistuje efektivnější
způsob, který by vyřešil vypořádání majetkoprávních vztahů lépe, než
právě pozemkové úpravy. Pokud občané nepochopí jejich smysl a budou
některými nesouhlasy bránit jejich
uskutečnění, k vypořádání majetkových vztahů nikdy nedojde. Potom
ale můžeme zapomenout na to, že by
obec do budoucna byla schopna realizovat některá opatření podle plánu
společných zařízení, který jde ruku
v ruce s pozemkovou úpravou. Jedná
se např. o realizace a zpevňování různých polních cest, mostů, propustků,
opatření k ochraně půdy, opatření
proti vodní a větrné erozi, opatření
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k ochraně vodních zdrojů, pročištění
potoků apod... Nic z toho však nemůže být realizováno, pokud někteří občané budou bránit dotažení pozemkových úprav. Pokud se ale podaří
pozemkové úpravy uzavřít s potřebnými souhlasy, je předpoklad, že někdy v polovině r. 2016 dojde k zapsání
nově vzniklých pozemků do katastru
nemovitostí, čímž by došlo k jejich
vypořádání.

Rád bych Vám poskytl spoustu
dalších informací které mám na srdci,
ale prostor v Obecních novinách není
neomezený. Proto prosím občany, aby
věnovali pozornost také průběžně
sdělovaným informacím, na jejichž
zveřejnění nenajdeme prostor v novinových článcích. Snažíme se je průběžně prezentovat jak na webových
stránkách obce, tak na úřední desce.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem

organizátorům kulturních akcí, které se
v posledním období v naší obci uskutečnily. Ať už se jednalo o Dětský den,
Strašidelnou stezku, Pohádkový les,
Běžeckou desítku, Jump rallye, Setkání
stárků, Taneční večer u burčáku, či účast
naší obce na Slavnostech vína. Všechny
akce spojovala chuť a úsilí organizátorů
zpříjemnit život lidem v naší obci.
Robert Křenek
starosta obce

Společenská kronika
červenec, srpen, září 2015
Narození: 18. 5. 2015

Sňatek:

Ema Marie Svitková

6. 7. 2015

Jáchym Zemánek

23. 5. 2015

Ondřej Ševčík
Dana Křenová
Petr Haša
Kristýna Jurčová
Pavel Kováč
Lucie Balajková
Lukáš Šubarda
Jitka Knotová

20. 6. 2015
29.8.2015
12.9.2015

matka: Klára Jonášová
otec: Matěj Svitko
matka: Eva Zemánková
otec: Petr Zemánek

č. p. 230
č. p. 46

Nedachlebice 126

Nedachlebice 293
Nedachlebice 74
Nedachlebice 268
Nedachlebice 68

Občané, kteří se v měsících červenci, srpnu a září dožívají významného životního jubilea:
50 let

Jitka Dovrtělová
Jiří Sládek

č.p. 292
č.p. 201

55 let
Milan Hanáček
Jiřina Gottwaldová
Terezie Nováková
Lubomír Sládek

č.p. 280
č.p. 127
č.p. 89
č.p. 201
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60 let
Josef Zlámalík
Zdeněk Chmelík
František Řešétka
65 let
František Hnilica
František Konečný
Bohumila Kopecká
Marie Čumíčková

č.p. 172
č.p. 215
č.p. 276

č.p. 51
č.p. 5
č.p. 164
č.p. 278

70 let
František Solík
Josef Šubarda

č.p. 227
č.p. 268

75 let
Jarmila Mrázková

č.p. 86

85 let
Anna Sklenářová

č.p. 242
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Informace z radnice
Vážení spoluobčané,
po velmi náročném létu přichází, věřím, opravdu
klidný hezký a teplotně nenáročný podzim.
Na obecním úřadu už úřadujeme nějakou dobu
a někteří z Vás se na nás obracejí s různými podněty,
které se většinou týkají vzájemného sousedského soužití.
Budu se snažit nejčastější výtky a prosby shrnout
v následujících řádcích. Neberte to, prosím, z mé strany jako zbytečné obtěžování. Jde nám jen o to, aby se
všem v Nedachlebicích dobře žilo a tak dávám na papír podněty Vás - občanů.

Noční a denní klid
Někteří občané nerespektují opakovaně dodržování nočního klidu v obci. Platí však také pravidla klidu
v neděli, o čemž někteří vůbec neví a také je porušují.
Dle vyhlášky č.1/2009 je v obci ustaven noční klid
denně od 22,00 do 6,00hod. V této době by se měli
všichni občané vyvarovat hlučných činností(pouštění
hudby, sečení trávy, řezání dřeva aj.), které by mohly obtěžovat okolí. Dále platí klid v neděli a státem
uznaných svátcích přes den v době od 6,00 do 9,00
a poté od 11,00 do 22,00 a následuje noční klid.
Prosím, dodržujte dané doby klidu přes den
i v noci. Jinak se dopouštíte porušování obecní vyhlášky a může být zahájeno přestupkové řízení. Hlavně ale
zbytečně zhoršujete sousedské vztahy a jistě uznáte, že
je příjemné užít si klidnou neděli bez hluku křovinořezů a cirkulárek :)

Volný pohyb psů po obci
Opakovaně řešíme s některými občany volný pohyb jejich psů po obci. Obec Nedachlebice již v roce
2003 schválila obecně platnou vyhlášku, která tento
problém řeší. V obci je úplný zákaz volného pohybu
psů po veřejných prostranstvích. Je zákaz vstupu psů
do areálu TJ Nedachlebice, MŠ Nedachlebice, oblasti
kolem zvonice a kostela, na hřbitov a dětská hřiště. Na
hromadných akcích by psi měli být na vodítku.
Zároveň mají všichni majitelé psů povinnost vždy
odstranit exkrementy svých psů z veřejných prostranství (je míněno i cesty, příkopy, břehy potoků, areál ZD
apod.).
V případě nerespektování vyhlášky č.1/2003 se občané opět vystavují možnosti přestupkového řízení.

Pálení
Obec žádnými vyhláškami nereguluje pálení v ka-
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tastru obce. Nicméně obec prosí všechny občany, aby
také tuto činnost vykonávali v době mimo klid. Zejména jsou opakované stížnosti na pálení v neděli a státní
svátky.

Odpady
Obec Nedachlebice nyní vydává novou vyhlášku
týkající se nakládání s odpady. Vyhláška je vyvěšena
na www stránkách obce i na vývěsce. Přesto bych ráda
zdůraznila několik skutečností.
• Obec nemá za povinnost ukládat stavební odpad ve
velkém množství. Pouze v malém množství je toto
možno realizovat na sběrném místě nad MŠ.
• V obci je celkem 5 míst, kde je možno ukládat tříděný odpad (plasty, papír, sklo, textil). Plasty je
možno také ukládat do plastových pytlů, jejichž
svoz probíhá pravidelně každý měsíc.
• Ze zákona má obec povinnost 2x ročně zajistit sběr
nebezpečných odpadů. V Nedachlebicích bude
v měsíci říjen na sběrném místě nad MŠ přistaven
kontejner na nebezpečný odpad. Přesný datum
a doba sběru bude včas uveřejněna na www obce,
vývěsce a v rozhlasu.
• Objemný odpad mohou občané ukládat na sběrném místě nad MŠ v úřední dobu.
• Bioodpad máte ve větším množství možnost odkládat v Pastvisku v obecní kompostárně.
Ze zákona má obec povinnost 2x ročně zajistit sběr
nebezpečných odpadů. V Nedachlebicích bude v měsíci říjnu na sběrném místě nad MŠ přistaven kontejner
na nebezpečný odpad. Sběr nebezpečného odpadu
bude probíhat od 16. – 17. října, čas bude upřesněn.

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Nebezpečný odpad
Syntetické barvy, laky
Syntetická ředidla
Mořidla
Elektrické baterie, Autobaterie
Oleje, tuky minerální nebo syntetické, ropné produkty
Kyseliny, louhy
Lepidla, pryskyřice, pneumatiky (bez disků)
Zdravotnický materiál (znečištěné obvazy, jehly
apod.)
Tiskařské barvy, tonery, inkousty
Obrazovky
Těkavé látky, fotochemikálie, pesticidy
Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť
Lenka Závodná, místostarostka
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Slavnosti Vína
Obec Nedachlebice se i letos zúčastnila Slavností vína
v Uherském Hradišti. V průvodu nás reprezentoval pan
starosta s celou rodinou a přibližně 20 krojovaných. Jsme
rádi, že bylo tolik lidí ochotno připravit si kroj a vyrazit do
průvodu. V příštím roce by jich mohlo být třeba i více, uvidíme.
Ve Smetanových sadech jsme měli otevřený stánek s informační tabulí o naší vesnici a také jsme prodávali guláš od pana Šubardy a cibulové placky od zpěvaček z Nedachlebjanu. Po obém se velmi rychle zaprášilo a prodalo
se úplně vše. V průvodu si ještě krojovaní pochutnávali

na nakládaném bůčku, který připravil strýc Harkabuzík.
V programu také zazpíval pěvecký sbor Nedachlebjan pásmo písniček Bílovských, Častkovských a z Kopanic.
Ráda bych touto cestou poděkovala všem krojovaným
a také těm, kteří ve stánku téměř celý den prodávali, kteří
nám pomohli postavit stan, nakoupit vše potřebné a připravit dobrou reprezentaci naší vesnice. Ale pořád je co zlepšovat a na příští rok si odnášíme několik podnětů, jak určité
věci zlepšit.
Těšíme se zase za rok !!!
Lenka Závodná, místostarostka

Pár řádků z knihovny…
• Od září je provozní doba knihovny opět každou
středu, a to v době od 17,00 do 18,30 hod. O případných
změnách jsou čtenáři předem informováni.
• V rámci zkvalitnění služeb knihovny je od
1. 9. 2015 na úvodní webové stránce naší knihovny spuštěna anketa v podobě dotazníku (http://nedachlebice.
knihovna.cz). Tímto chci poprosit čtenáře naší knihovny, aby dotazník vyplnili. Dotazník je zcela anonymní

a vítány jsou všechny názory.
Děkuji předem za Vaše odpovědi
a čas, který tomuto dotazníku věnujete.
• Plánované akce knihovny:
návštěva dětí z místní MŠ
v měsíci listopadu tvorba adventních věnců
Michaela Křenková
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Rozhovor s rodákem Jaroslavem Kníchalem
U příležitosti jmenování Nedachlebického rodáka Jaroslava Kníchala do funkce Hlavního kaplana
v rezortu Ministerstva obrany jsem
si dovolil položit plukovníkovi České
armády pár otázek :
Co pro Tebe znamená, když si někde přečteš slovo „Nedachlebice“?
Domov; kořeny; rodina; přátelé;
místo, kde si mohu odpočinout a znovu načerpat sílu. Velkým momentem
pro mne je hrad Buchlov. Vždy, když
se vracím ze světa a vidím v dálce
hrad Buchlov, tak mi naskočí „husí
kůže“ a zazní slovo DOMOV.
Ví Tví kolegové, kde Nedachlebice
jsou?
Teď už ano. Někteří byli u nás
doma, tak přesně ví, kde Nedachlebice jsou. Často se setkávám, že nejprve
vysloví Nedakonice. Pak je opravím
a řeknu, že nejsem z Nedakonic, ale
z Nedachlebic.
Kdy jsi naposledy vyorával brambory, nebo sbíral trnky?
Přiznám se, že na ty brambory si
nevzpomenu. Trnky jsem sbíral naposled 18.září. :)
Nechybí Ti ta práce na zahradě
v režimu Tvých každodenních pracovních aktivit?
Nedávno jsem mamce pomáhal
dávat povidla do sklenic. Byla překvapena jak mi to šlo. U těchto pracech si
odpočinu. Nemusím nad ničím extra
přemýšlet a jelikož sedávám hodně
v kanceláři, tak mi to jenom prospěje.
Vím, že hodně času trávíš za volantem mezi Prahou, Nedachlebicemi a Tvou farností. Jakou hudbu si
pouštíš v autě?
Uvedu na pravou míru jednu věc,
a to, že já farnost nemám. Pouze bydlím na faře v Prosenicích u Přerova,
ale není to má farnost. Spravuje ji farář z vedlejší vesnice Osek nad Bečvou.
Osobně na faře pouze bydlím a ve volném čase vypomáhám okolním kněžím v odsloužení mší svatých.
Co se týká hudby, tak poslední dobou si pouštím audio knihy, zvláště
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detektivní romány, pak vážnou hudbu,
cimbálovky, dechovky a ještě nahrané
přednášky kanonického práva, které
poslední tři roky studuji.
Při takové práci toho vyslechneš
hodně. Ale i Ty určitě potřebuješ vysadit. Jak relaxuješ? Kde a jak si nejvíce odpočineš?
Sport, zvláště fotbal, dále běh, in-line brusle, tenis. Pak divadlo, kino,
cestování, knihy.
Hrával jsi za Nedachlebice fotbal.
A za Starou gardu hraješ ještě i dnes.
Jaký jsi byl hráč v mládí? A jaký jsi
hráč dnes?
Když začnu negativní vlastností, tak
jsem neuměl prohrávat, neuměl jsem
prohru přijmout. Možná řeknete, že člověk, když hraje fotbal, tak vždy chce vyhrát a prohra nikoho netěší. U mne byl
problém v tom, že jsem neuměl uznat
kvalitu soupeřů a při prohře jsem hledal
vinu na spoluhráčích, ne nikdy chybu
u sebe. Velmi mi v tomto pomohl Jan
Bobčík. Jinak jsem byl houževnatý, vytrvalý a rychlý. To si myslím, že byly mé
přednosti. Nyní zůstavá houževnatost,
vytrvalost a ze svých zkušeností umění najít to správné místo ke vstřelení
branky. Pokaždé, když nyní nastoupím
na hřiště, prosím Boha, abych dohrál já
a všichni ostatní hráči ve zdraví. Samozřejmě, že chci vyhrát, ale když prohra-

ji, tak dokáži ocenit kvalitu hry soupeře.
Nyní je pro mne fotbal koníčkem, relaxací. Pokud mi to povinnosti dovolí, tak
jezdím na všechny zápasy Staré gardy,
neboť se rád setkám se všemi spoluhráči
se kterými jsem něco zažil.
Vedle vyjmenovaných zápasů hrajeme katoličtí kněží 2x ročně fotbalový
zápas Čechy versus Morava. Poslední
takový zápas se uskutečnil 21.9. na
hřišti Bosonohy u Brna. Zápas skončil
2:2 a druhý poločas v přímém přenosu
přenášelo Rádio Proglas. Snad se nám
podaří uskutečnit tento zápas v Nedachlebicích.
Proč má vesnický fotbal problém
s malým množstvím kluků. Je to
opravdu jen těmi počítači?
Nemyslím si, že je to jen díky počítačům. Je to i díky tomu, že dnešní doba nabízí daleko více možností
sportování. Za mé doby nebylo in-line
bruslení, florbal a další. Prostě je více
možností.
Na jednom turnaji Starých gard
jsi před třemi lety řekl ráno, že odpoledne vyhraje Kvitová Wimbledon.
A odpoledne Petr Kvitová opravdu vyhrála. Máš nějaké informace
„z hůry“, které my nemáme? Dala by
se podle Tebe třeba sázet Sazka?
Přiznám se, že si na to vůbec nevzpomínám. Pokud jsem to řekl, tak

Číslo 3/2015

Obecní noviny Nedachlebice
proto, že jsem jí věřil. Měla dobrou sezónu a hrála skvěle. Nic jiného v tom
nebylo.
Ale protože jsi kněz, dovolím se
zeptat i na pár otázek z této oblasti :
Nebylo by Ti líp na malé farnosti
někde na malé vesnici? Než v Praze?
Nedávno se mne na to ptal v rozhovoru pro internetovou televizi DVTV
Martin Veselovský. Nevím, zda by mi
bylo lépe. Zaprvé, neprožil jsem farářskou službu na malé vesnici a zadruhé,
mám rád výzvy a když přišla nabídka
služby vojenského kaplana, tak jsem
dlouho nepřemýšlel. Byla to výzva
a nyní jsem rád, že jsem do toho šel.
Díky této službě jsem poznal spoustu
lidí, našel přátele, poznal nové místa
na této zemi. Samozřejmě s tímto pozitivním si má služba vojenského kaplana vyžádala mé působení v Praze.
Říká se, že moraváci jsou více věřící než češi. Dá se to tak říci? Nebo
dá se to vůbec porovnávat?
Nebudu se pouštět do porovnávání víry věřících na Moravě a v Čechách. Víra je osobní vztah k Bohu.
I v Čechách najdu spoustu kvalitních
praktikujících věřících, rodin, stejně
tak i zde na Moravě.
A něco málo z armády:
Myslíš, že by mladým klukům
prospěl výcvik? Nemyslím dvouletá
služba, ale třebas na půl roku trošku
disciplíny a zlepšení fyzičky?
Můj osobní názor je, že ano, prospěl. Určitě bych si uměl představit
roční vojenskou službu pro mladé lidi.
Myslím, že by nynější armáda dokázala připravit smysluplný roční výcvik.
Nevidím nyní, že se to uskuteční a to
z několika důvodů. Jedním z nich je
hledisko ekonomické. Vsěobecně si
však myslím, že mladým lidem by tento výcvik prospěl.
Asi Tě vozili všemožnými armádními vozidly, ale řídil jsi tank? Nebo
letadlo?
Ano, jezdil jsem různými vojenskými vozidly, letadly či vrtulníky
a nejen ty, které používá česká armáda. Tank jsem neřídil a letadlo nepilotoval. Neprošel jsem speciálním školením pro řízení tanku.
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a poslední dvouotázka:
Myslíš si, že když jsi vstupoval do
kněžského semináře, měl jsi nějakou
takovou vizi, že půjdeš do armády
a na pozici hlavního kaplana?
Přiznám se, že ani ve snu mne nenapadlo, že budu jednou vojenským
kaplanem a už vůbec ne hlavním kaplanem v rezortu ministerstva obrany.
Tak jako každy mladý muž jsem byl
v 18 letech odveden. Tak jsem počítal
s tím, že půjdu buď na vojnu nebo tenkrát vykonavát někde civilní službu,
ale že nakonec budu tím, čím jsem
dnes, tak to mne nikdy nenapadlo.

Vím, že pozice hlavního kaplana
je jen na určitou dobu. Co potom?
Výš? Nebo si budeš chtít někde odpočinout a vrátíš se na malou faru?
Ano, pozice hlavního kaplana je
jen na určitou dobu a to přesně danou.
Z této pozice v rámci armády už nemohu výš nikam postoupit. Počítám
s tím, že po uplynutí mého mandátu se
budu hlásit u otce arcibiskupa a budu
čekat kam mne pošle či jaký úkol má
pro mne připraven.
Děkuji za odpovědi a ještě jednou
gratuluji
Josef Jandouš

Farní den – vzácní hosté kardinál Mons. Miloslav Vlk
a plukovník P. Jaroslav Knichal
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Křesťanské okénko
Tak tady máme zase podzimní slunovrat. Je stále letní teplo, ale podzim
se ohlašuje dozráváním ovoce, kterého
se letos urodilo opravdu hodně. A to
i přes velmi horké a suché léto. Takže
švestkami plníme sudy a už se vidíme,
jak budeme kvas pálit a pak v mrazivé
zimě znalecky koštovat slivovici. A jablka a hrušky řádně uskladníme, naše
domácí jsou přece mnohem lepší než
kupované v supermarketu.
Děti se vrátily do škol z prázdninových táborů či z rodinných dovolených u nás i v zahraničí. Někteří budou vzpomínat na pobyt v italských
Dolomitech i na ostatní poutní zájezdy organizované naší farností.
Ale popořádku. Tradičně byl
v červnu pořádán Farní den. Program
byl jako vždy bohatý, i když část odpoledních vystoupení dětí a mládeže
byla přesunuta do kinosálu. Ale pak
se počasí zlepšilo a všichni jsme se
rádi vrátili do zámeckého parku. Farní den zajišťují desítky dobrovolníků,
i od nás z Nedachlebic. Také přispíváme prodejem zvěřinového guláše,
také letos byl vynikající! Dík kuchařům a všem, kteří se na této náročné
akci ochotně v sobotu a v neděli podíleli.
Mši svatou celebroval Mons. Miloslav kardinál Vlk. Do Bílovic opět přijel po 46 letech. Poprvé jako sekretář
českobudějovického biskupa Mons.
Josefa Hloucha, který tehdy biřmoval
na 1600 našich farníků. Kardinál byl
velmi potěšen, že i po tolika letech na
něho vzpomínáme. A také jsme mu
taktně připomenuli, že u nás byl ještě jednou – v Nedachlebicích, v roce
1998 jako předseda biskupské konference s ostatními biskupy v nově vysvěceném kostele sv. Cyrila a Metoděje. Od několika farníků si také vyslechl
uznání za svůj statečný nesouhlasný
postoj k odvolání trnavského arcibiskupa Mons. Roberta Bezáka. I to ho
zaujalo, že dění v církvi pozorně sledujeme a máme cit pro spravedlnost.
Svátek patronů našeho kostela
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sv. Cyrila a Metoděje letos připadl na
neděli. To by se ovšem nemohl zúčastnit nikdo z litoměřické diecéze.
Tak jsme měli letos svátky hned dva
– v sobotu v podvečer s P. Rudolfem
Repkou ze Cvikova, po mši sv. následovala jako vždycky beseda. Obě
kostelní sbírky pak byly odeslány do
Cvikova ke zvelebení farní budovy
a to v částce 15 000 Kč.
O prázdninách si hlavně přejeme
odpočinek. Ne však všichni a zejména ne poutníci. Proto jsme i letos vyrazili z Nedachlebic na pěší pouť na
Velehrad v sobotu 22. srpna. V Bílovicích se k nám přidali další poutníci
naší farnosti a poslední poutnice nás
čekala před Velehradem. Doputovali
jsme všichni v pořádku, pozdravili evropského poutníka P. Jana Peňáze ze
Křtin a zpátky domů jsme s díky přijali nabídku na odvoz autem. Opravdu,
tato pěší pouť v létě a v kontrastu zimní pouť po jesličkách našich farností
mají veliký duchovní náboj. Každá je
sice jiná, ale obě jsou neopakovatelné.
Zkuste si to příště s námi.
A když jsme u poutí. Letos na jaře
jsme dostali nabídku na zařazení našeho kostela sv. Cyrila a Metoděje do
celostátní akce zaměřené na poutní
místa spojená s našimi věrozvěsty. Tak
od května do října je předsíň našeho

kostela denně otevřena a na požádání
je i umožněna prohlídka celého kostela s výkladem. Návštěvníci deseti
míst spojených s našimi patrony dostanou vzácnou upomínku – mapu na
ručním papíru. Podrobnosti si najděte v našem kostele. A upozorněte na
tuto mimořádnou akci i své známé
a přátele.
Náš rodák P. Jaroslav Knichal
brzy po svém vysvěcení na kněze se
stal vojenským kaplanem. Absolvoval i mnoho zahraničních misí spolu
s našimi vojáky v rámci vojsk NATO.
Několikrát jsme mohli vyslechnout
jeho osobní zkušenosti a také jeho
pomoc křesťana všem vojákům, ať
už věřícím, nebo i ostatním, kteří se
považovali za nevěřící. Letos, hned
následující den po svátku sv. Václava,
tedy 29. září bude jmenován nejvyšším duchovním v Armádě České republiky. To je pro něho, a také částečně i pro jeho rodnou obec velká pocta.
Gratulujeme a doufáme, že se této ceremonie zúčastní, co nejvíce jeho spoluobčanů z Nedachlebic.
Někdy je třeba informovat i o něčem tak zdánlivě nezajímavém, jako
jsou peníze. Díky štědrosti Vás, nedachlebských farníků, jsou materiální potřeby našeho kostela zajištěny
a můžeme si dovolit pomáhat tam,

Farní den – krátké osobní setkání s kardinálem
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kde ji ochotně přijímají. Už jsem
se zmínil o finanční pomoci pro litoměřickou diecézi, pro farnost ve
Cvikově. Ale jsou i potřeby v našem
bezprostředním okolí. Naši předkové
po staletí pěšky chodili na mši svatou
do Bílovic, na tamní hřbitov doprovázeli své drahé zemřelé. I když máme
už svůj kostel a svůj hřbitov, od vůle
svých předků se odtrhnout nemůžeme. Farní kostel je zůstane navždycky i naším Božím Domem, a je jedno,
zda jej už navštěvuje méně často. Tak
uvažují členové kostelní rady a rádi
jednomyslně rozhodli, že z peněz vybraných v našem kostele, věnujeme
na restaurování oltáře Panny Marie
(v nedachlebické kapli) 50 000 korun.
A na závěr ještě několik informací o připravovaných akcích, spojených s naším kostelem. V neděli
8. listopadu bude už tradiční troubená Svatohubertská mše, pak jsou naše
Martinské hody s právem a to už se
kvapem blíží konec církevního roku
a začne doba adventní.
Ing. František Dostálek

Pěší pouť na Velehrad – a jsme u cíle

Rozloučení s prázdninami – přechod přes žleb po laně

Letní zahrádka
– nová soutěž v Nedachlebicích
V měsících červenci, srpnu a na začátku září proběhlo druhé – letní kolo soutěže o nejkrásnější předzahrádku. Přihlášeny, asi díky teplému počasí, byly jen čtyři zahrádky. Do ankety na www.nedachlebice.cz se zapojilo
celkem 79 hlasující občanů. A jak skončilo druhé kolo?
Nejhezčí letní zahrádku má paní Anička Dostálková.
1.Dostálková 33 hlasů
2.Gajdošíková 17 hlasů
3.Jandoušová 15 hlasů
4.Vlčnovská 14 hlasů
Paní Dostálkové k vítězství gratulujeme
a od OÚ dostala slibovanou cenu – 400,-Kč.
Poslední – podzimní – kolo bude vyhlášeno na
konci září.. Všichni tři vítězové se pak utkají ve
finále o hlavní cenu od OÚ – 1.000,- Kč.
Děkujeme všem za účast a těšíme se na fotky
podzimního kola na konci září.
za OÚ Nedachlebice
Josef Jandouš
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Malby za bočním oltářem Panny Marie
ve farním kostele Narození svatého Jana
Křtitele v Bílovicích.
V roce 2015 se
val František v toskánv našem farním kosteském kraji a zde v pousle přistoupilo k obnotevně na Alvernské hoře
vě bočního oltáře, kteměl při modlení vidění.
rý je zasvěcený Panně
Spatřil serafa se šesti
Marii v tzv. „nedachlekřídly a rukama i nohabické kapli“. 30. března
ma rozepjatými ve tvaru
rozebrali pracovníci
kříže. Vše připomínalo
atelieru paní Čihákové
Kristovo přibití na kříž.
– Myškové konstrukci
V tu chvíli pocítil na rubočního oltáře a odkách a nohách bodavou
vezli ji do Chlumce
bolest. Objevily se mu
nad Cidlinou k restaukrvavé stopy, jaké měl
rování. Jelikož se při
Fresky svatého Františka z Assisi a svatého Antonína z Padovy po svém ukřižování Jeloňské opravě oltáře
žíš Kristus – stigmata.
sv. Anděla Strážného našly na zadní v Bílovicích založené farářem P. Fran- Tyto pak nosil až do své smrti 3. října
stěně kaple nástěnné malby, očekával tiškem Josefem Lednickým Bratrstvo 1226. Podle zjeveného anděla se někdy
se rovněž i letos zajímavý nález. Po od- sv. Anděla Strážce. Olomoucká kon- nazývá sv. Františkem Serafínským. Anstranění konstrukce dřevěného oltáře zistoř bratrstvo schválila dne 21. ledna tonín z Padovy pak byl po Františkovi
se na stěně boční kaple objevily dva 1728. Pravděpodobně díky činnosti třetím představeným řádu.
medailony světců, které následně od- zmíněného bratrstva vděčíme tomu, že
Po roce 1869 byl v kapli postaven
kryly studentky pod vedením restau- se pouť v Bílovicích neslaví na den Na- oltář ke cti svaté Panny Marie a na
rátora Jiřího Látala. Po očištění se zjis- rození sv. Jana Křtitele, jemuž je zasvě- protější epištolní kapli nahradil oltář
tilo, že se jedná o portréty sv. Františka cen farní kostel, ale první neděli v září, svatého Antonína z Padovy nový oltář
z Assisi a sv. Antonína z Padovy. Spolu což je den, ve kterém se od 17. stole- Anděla Strážného, zhotovený v roce
s portréty světců se částečně zachova- tí slavil svátek sv. Anděla Strážného, 1890. Tak je tomu do dnešní doby.
la iluzivní výmalba pozadí původního v pozdější době přesunutý na 2. říjen.
Restaurování oltáře P. Marie
barokního oltáře z poloviny 18. století. V záznamech uherskohradišťské jezu- v „nedachlebické kapli“ probíhá ve
Podle uherskohradišťské děkan- itské koleje je uvedeno, že v letech 1750 dvou fázích: letos probíhá restauroské matriky byla v roce 1771 tato a 1754 vypomáhali v Bílovicích jezuité vání architektury oltáře a příští rok
kaple zasvěcena sv. Andělu Strážné- při slavnosti na svátek Andělů stráž- restaurování 3 soch, kterou jsou soumu a nacházely se zde tři oltáře – sv. ných. V pozdějších letech vypomáhali částí oltáře. Do konce listopadu bude
Michaela, sv. Anděla Strážného a sv. v Bílovicích jezuitští kazatelé na svátek provedeno dílo v hodnotě 811.000,Floriána. V kopuli kaple, kde se nyní Archanděla Michaela. Jelikož u žád- Kč. Podstatná část je hrazena ze státnachází malba Nanebevzetí sv. Pan- ných jiných církevních svátků v Bílovi- ních dotací. Z Fondu kultury Zlínny Marie, byl namalovaný obraz po- cích jezuité neasistovali, domnívám se, ského kraje je částka 290.000,- Kč,
sledního soudu člověka. Malba byla že již v tehdejší době byl svátek Andělů obec Kněžpole darovala 50.000,- Kč,
nalezena při opravách interiéru kos- Strážných poutním dnem farnosti.
obec Nedachlebice 10.000,- Kč, obec
tela v roce 1911. Byly zde znázorněny
Zpodobnění františkánských světců Topolná 20.000,- Kč, obec Bílovice
duše zemřelých, které přichází před asi souvisí s výpomocí uherskohradišť- 100.000,- Kč. Většina nákladů restaunejvyššího Soudce. Zemřelí v hříchu ských františkánů v Bílovicích, jak je pa- rování je hrazena z farních sbírek,
jsou zavrženi a spravedliví doprová- trné v zápisech bílovických matrik, kdy které se konají pravidelně 3. neděli
zeni anděly stoupají do nebes. Malba zde působili jako druzí kaplani. A proč v měsíci. Všem obcím a obětavým
byla v roce 1911 zrušena a překryta v kapli zasvěcené svatému Andělu Stráž- dárcům děkujeme a každou neděli je
současným obrazem.
nému? Středověký františkánský spiso- pamatováno na všechny při mši sv. ve
Zasvěcení kaple sv. Andělu Stráž- vatel Tomáš z Celana píše v legendě o sv. farním kostele.
nému patrně souvisí s r. 1726, kdy bylo Františkovi z Assisi, že v roce 1224 pobýPavel Krystýn
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Pro rybáře
Letní vedra a nebývalé sucho způsobily také rybářům hodně starostí
o rybníky a přežití ryb. Naštěstí i přes
tyto nepříznivé podmínky prakticky
nedošlo k úhynu ryb. Bohužel v těchto podmínkách byly úlovky větších
ryb spíše sporadické. Přesto se někteří
rybáři mohou pochlubit hezkým úlovkem.
Co se týká zarybnění, tak v červenci bylo vysazeno do spodního rybníka
70 kaprů ve váhové kategorii 2-3kg.V
říjnu bychom chtěli obsádku doplnit
o dalších cca 100 ks opět výhradně mírových kaprů a z podzimních výlovů
pak od jiných organizací ještě získat a
vysadit i jiné ušlechtilé druhy ryb.

Podzim na rybníku Olšovec II
V podzimním období bude taktéž
na rybnících po prázdninové přestáv-

ce nadále pokračovat brigádnická činnost.
Radomír Křenek

Rozloučení s prázdninami
u sv. Huberta
Jsou věci, které se nemění nebo
jen trošku a většinou je to moc dobře. Jednou z takových příjemných
neměnných akcí je každoroční Rozloučení s prázdninami u rybníku Olšovec.
V sobotu 29. srpna se sešla spousta dětí, rodičů, prarodičů a přátel
u svatého Huberta při mši svaté, kterou sloužil pan farář Říha. Mše byla
netypická už tím, že se konala přímo
na břehu rybníka v krásné přírodě,
ale také tím, že pan farář si pro děti

připravil několik úkolů. Děti si tak nenásilně a vtipně připomněly, že za pár
dnů jim zase začíná škola a prázdniny
definitivně končí.
Po mši svaté jsme byli všichni pozváni panem inženýrem Dostálkem
a jeho manželkou k jejich chatičce na
opékání a společné posezení. Bylo sice
hrozné horko, ale špekáčky si všichni
rádi opekli a pochutnali jsme si. Rodiče připravili pro děti několik soutěží a her. Nejlepší bylo opět lezení po
lanech mezi stromy a přetahovaná na

laně. Letos lano naši sílu vydrželo, neroztrhlo se a vyhrály holky :) Odměnou pro všechny děti byly skleničky
výborného medu od pana Dostálka.
Touto cestou bych ráda manželům Dostálkovým poděkovala. Bez
jejich perfektního servisu, podpory
a přípravy by tato akce vůbec nebyla
možná.
A všem, kteří letos u Olšovce nebyli, posíláme vzkaz: Třeba se potkáme
za rok !
Lenka Závodná

Rozloučení s prázdninami – mše svatá v Olšovci u Huberta

Číslo 3/2015
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OS Nedachlebjan
si na červenec letošního roku naplánovalo zorganizovat druhý ročník
Setkání stárků Nedachlebicích hodů.
Přípravy začaly samozřejmě už
v roce 2014, hlavní úkoly na nás ale čekaly letos. V květnu a červnu jsme poslali pozvánky všem stárkům, které se
nám podařilo dohledat, doladili program a pak už jen vyhlíželi počasí. Od
toho se totiž v Nedachlebicích odvíjejí
všechny letní akce. V letošním parném
létě nám počasí opět přálo – snad až
moc. V sobotu 18. července jsme se
sešli na místním hřišti, poté se většina
hostů zúčastnila mše svaté v kostele sv.
Cyrila a Metoděje. Po mši jsme položili kytku u kříže na hřbitově, k uctění
památky stárků, kteří už nejsou mezi
námi. Na hřišti nás už očekávala dechová hudba Mistříňanka, při které
jsme se bavili – ať už tancem, či jen poslechem – celý zbytek večera.
Tuto akci jsme uspořádali za významné podpory dvou nadací – Nadace ČEZ a Nadace Synot. Tímto bychom
oběma chtěli poděkovat za podporu,
které se nám dostalo a které si velmi
vážíme.

Slavnosti vína
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Slavnosti vína
Druhou sobotu v září jsme se opět
vydali na Slavnosti vína do Uherského
Hradiště. Účast krojovaných nebyla
velká, ale obec jsme již posedmé úspěšně reprezentovali, tentokrát poprvé
i se starostou obce. Nezúčastnili jsme
se, ale jen průvodu, Naše obec měla ve
Smetanových sadech opět svůj stánek
a také zde vystoupil pěvecký sbor Nedachlebjan. V jeho programu zazněly písničky hlavně z Kopanic a podle
ohlasu měly velký úspěch.
„Z vlastních pocitů můžeme říct,
že se nám vystoupení vydařilo. Svědčí o tom i názory posluchačů a to, že
za dobu existence pěveckého sboru se
velmi zlepšujeme a dosahujeme kvalit
poloprofesionálních sborů. Skutečnost
je, že se náš počet pomalu snižuje. Důvodem je vyšší věk zpěváků nebo naopak mladé maminky se spoustou starostí o své ratolesti. Zpívání totiž zabírá,
i když to tak možná nevypadá, hodně
energie a času. Moc rády bychom přivítaly nové členy, kteří jsou ochotní věnovat zpívání svůj volný čas. Výsledek
a pocit po dobře odzpívaném vystoupení je opravdu nádherný.“ okomentovala
vedoucí sboru Jana Jandoušová.

Na závěr bych si dovolila apelovat na mládež, která se chce zúčastnit
Martinských hodů. Ty budou v naší
obci ve dnech 14-15. listopadu t.r. Je
opět zajištěna Staroměstská kapela
a chasa se již začala k přípravě a nácviku scházet. Přidejte se i ostatní. Vím, že
každý nemá doma kroj, ale není pravda, že se nedá půjčit. Např. Botík v Březolupech kroje nebo jejich části půjčuje
(p.Zábojníková, www.botik.brezolupy.cz). Je důležité si, ale uvědomit, že
ke kroji se člověk musí chovat slušně
a dávat na všechny jeho součásti dobrý pozor. Vždyť cena kroje je opravdu
hodně vysoká a práce na jeho přípravě
( žehlení,škrobení) taky nemalá. Ale
výsledek, pohled na krásně oblečený
krojový pár je pak potěcha pro oko.
Maminkám dětí předškolního a mladšího školního věku může Nedachlebjan nabídnout půjčení kroje. Informujte se u p. Jany Minářové. Věřím, že se
chasa „dá dohromady“ a společně se
opět na Martinských hodech sejdeme
a pobavíme se.
Za OS Nedachlebjan
Blanka Sládková a Jana Jandoušová
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Zahrádkáři radí a informují.
Pranostika na říjen:
Je-li říjen velmi zelený, bude za to leden velmi studený.
Když listí dlouho nepadá, to dlouhá zima s přikrádá.
Pokračujte ve sklizni zimních odrůd jablek. Pro
uskladnění vyberte jen kvalitní plody. Skladovací prostory
pro zimní uskladnění ovoce by měly být vydezinfikovány
(vysířeny).
Teplota při zimním uskladňování být 2 až 4ºC , na jaře
6ºC. Po sklizni ovocné rostliny přihnojte kompostem. Je
hlavní období sklizně košťálové zeleniny. Kořenovou zeleninu sklízejte za sucha. Můžete sázet keřové i stromkové
růže. Trvalky přihnojte kompostem.
Pranostika na listopad:
Když svatý Martin se sněhem přiběhl, tak bude v něm
celý měsíc ležet. Když o všech svatých mrazivo, bude v zimě
teplivo.
Je čas připravit zahradu k zimnímu spánku. Na záhonech můžete nechat pór, růžičkovou kapustu, kadeřávek
- jsou mrazu odolné. Kontrolujte uloženou zeleninu ve
sklepě.
Pozor na myši! Je-li třeba vápnit, je teď vhodný čas.
Pranostika na prosinec:
Když v prosinci v břízách míza koluje, tu mírná zima panuje.
Studený prosinec – brzké jaro.

Většina prací na zahrádce je již hotova a blížící se zimu
prozrazuje i některé ptactvo (sýkorky), které stále častěji
nalétávají k lidským obydlím. Od poloviny měsíce se již
mohou řezat rouby pro jarní roubování. Pro vypěstování
nových sazenic révy a pro potřebu roubování odeberte ještě před příchodem mrazů. Všechny záhony mají být zryty
nahrubo, aby mráz hroudy roztrhal.
Zahrádkáři se také starají o kulturu v naší obci. V sobotu 29. srpna uspořádali taneční večer u burčáku, dobrého
vína a bohaté tomboly. Vyhrávala hudba Mivoji ze Zlámance. Večer se vydařil a bylo veselo.
Co připravujeme ještě do konce roku:
V neděli 22. 11. 2015 se uskuteční Výstava ovoce, zeleniny, květin a domácích ručních prací. Bude také ochutnávka vína. Na tuto již tradiční výstavu jste všichni srdečně
zváni.
Blíží se konec roku, proto výbor zahrádkářů Vám všem
i Vašim nejbližším přeje hodně zdraví, spokojenosti, vlídnosti, klidu a pohody.
Motto na rok 2016:
Kdo nemá peníze je chudý
Kdo nemá přítele a kamaráda je chudší
Kdo nemá lásku a vlídnost k druhému je nejchudší.
Za výbor ČSZ Lysoněk Vojtěch

Turistický oddíl Divočáci
Tak jako děti, i já jsem se těšila na prázdniny. Ale ani jsem oddíl v obci stále byl.
se nenadála a prázdniny jsou ty tam.
Cílem bude oslovit nejen děti, ale i jejich rodiče, prarodiPrázdniny jsme zakončili Stezkou pro dospělé a Pohád- če a všichni společně budeme trávit jeden den v měsíci. Sakovým lesem pro děti, které proběhly v termínu 21 - 22. srp- mozřejmě vím o dětech, které mají zájem jezdit na turistické
nu 2015 a byly velmi úspěšné. Účast na těchto akcích je rok závody a těm se budu, vždy před závody věnovat individuálod roku větší, což nás těší, ale zároveň mrzí, že větší část ně, aby měly skvělé výsledky.
účastníků je přespolních. Samozřejmě bychom na těchto
Přehled naplánovaných akcí do konce roku 2015:
obecních akcích uvítali více místních obyvatel, pro které to 27.září 2015 – odpoledne v Pastvisku v Nedachlebicích
děláme především. Velkou radost mám z pochval, které se ke (s dětmi budeme odlévat stopy zvěře)
mně dostávají z různých míst našeho okresu a to dělá obci 28.října 2015 – výlet do Ostravy (návštěva hornického muNedachlebice hezkou reklamu. Moc dobře vím, že bez skvě- zea)
lého teamu lidí kolem sebe bych tyto akce sama nezvládla, 24.prosinec 2015 – cesta za zlatým prasátkem
proto jim touto cestou zasílám velký dík.
29. prosinec 2015 – výstup na Brdo
Nyní něco k fungování turisticTermíny akcí mohou být ještě změkého oddílu v tomto školním roce.
něny z důvodu předpovědi počasí, ale
Jelikož jsem minulý školní rok kono akcích budete vždy předem inforčila s velmi malým počtem dětí, rozmováni rozhlasem, na nástěnce nebo
hodla jsem se pro jiný způsob funna obecním webu.
gování oddílu a uvidím, jaký bude
Budu se na Vás při společných akvýsledek. Nechci to jen tak zabalit,
cích těšit.
Perníková chaloupka
takže to už bude na vás všech, aby
Martina Hrušáková

Číslo 3/2015
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TJ Nedachlebice
Jako každoročně na konci léta
byly i letos zahájeny fotbalové soutěže. Krajské už v srpnu, žákovské
až s prvními zářijovými dny.
Po loňském pěkném umístění
našich hráčů „A“ týmu a kvalitní
předváděné hře se mužstvo pod vedením trenéra Libora Soldána a vedoucího mužstva Radka Urbana začalo připravovat na novou sezónu.
K významným změnám v kádru nedošlo. Odešel pouze Tomáš Zoubek,
naopak se vrátil Marek Špičák a na
hostování talentovaný Martin Lapčík ze Slovácka. Kluci by chtěli opět
předvádět pěkný fotbal okořeněný
góly. Upřímně řečeno, úvod sezóny
se jim zrovna nepovedl.
Dorostenecké mužstvo se potýká
s každoroční obměnou kádru, kdy
Ti nezkušenější a nejstarší (M.Pravdík, R.Kutra a K. Mrlík) odchází
buď do „A“ mužstva, nebo na hostování případně končí s fotbalem úplně. Přísun mladých z žákovské kategorie neznamená vždy doplnění, ale
také trvalou a velmi náročnou práci
především pro trenéra Petra Jurníka. Podařilo se nám díky spolupráci
se sousedními obcemi kádr doplnit
o talentované kluky z Mistřic. Tým
by chtěl v letošním roce hrát důstojnější roli v krajské soutěži. Zároveň
ti nejlepší budou opět i dostávat
příležitost v „A“ týmu. Už úvodní
zápasy naznačily, že jsme se nemýlili a kluci předvádějí dobrý fotbal.
Před triumvirátem trenérů žáků
stojí náročný úkol konsolidovat
omlazené mužstvo. V létě došlo
u žáků k další generační výměně. Tak
se do základní sestavy posunuly opět
mladší ročníky, což v minulosti znamenalo méně vyrovnané výkony a na
starší týmy zkrátka kluci nestačili. Ale
oni dorostou…. Zvládnutí základních
fotbalových návyků, techniky práce
s míčem a nějaká ta radost ze vstřeleného gólu bude tou nejlepší odměnou za čas a úsilí, které fotbalu věnují
oni i trenéři. K naplnění těchto cílů
jsme přihlásili žáky do soutěže, kde
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hrají na polovinu hřiště a na menší
branky. Přijďte se na ně podívat.
Přijďte naše týmy povzbudit v co
nejhojnějším počtu.
Z dalších sportovních akcí :
Ve dnech 26.-28. 6. 2014 proběhl
ve sportovním areálu v Nedachlebicích mezinárodní turnaj v malé kopané mužů i žen pod názvem
LASO CUP 2015
Akce za účasti více než 80 mužstev z České i Slovenské republiky
se konala pod záštitou zlínského
kraje.
VŠE O TURNAJI NA:
WWW.LASOCUP.CZ
Z dalších sportovních a společenských akcí:
Dětský den se širokou škálou
atrakcí ,soutěží,bohaté tomboly

a zábavy byl předznamenáním blížících se prázdnin. Poděkování patří všem sponzorům,kteří se na této
akci finančně či věcně podíleli.
Tradiční pouliční turnaj už není
nutné připomínat. Proběhl tentokrát ve vyjímečně klidném prostředí. A vítězi se stali všichni (z Horního konca, Podbúdí i Holýšek), kteří
se přišli proběhnout a pobavit.
Radost nám udělala i Stará garda.Zvítězila v tradičním turnajovém klání šesti sousedních fotbalových mužstev. Letošní ročník
proběhl v Bílovicích a naši borci si
po vítězství ve skupině poradili ve
finále se silným a kvalitním mužstvem Březolup v poměru 3:1. Blahopřejeme.
Ing. Jaroslav Šuranský

Petr Haša v boji s hráči Osvětiman
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Rozlosování podzimu sezóny 2015-2016
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v pátek 11.prosince 2015 se
v kostele sv. Cyrila a Metoděje v Nedachlebicích uskuteční
společný koncert Nedachlebjanu a skupiny Spirituál Kvintet.
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Nedachlebjanu
a Spirituál Kvintetu
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Pozvánka
na koncert
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Dovolujeme si Vás pozvat na
Vánoční dílničku v pátek 27.listopadu do budovy Hasičské zbrojnice, kde si budete moci vyrobit
vlastní adventní věnec, nebo jinou
vánoční ozdobu.
Zároveň Vás zveme na Vánoční
jarmark v neděli 29.11.2015 v odpoledních hodinách za budovou OÚ,
kde budete moci shlédnout nejen
výrobky z dílničky, ale ochutnat i
vánoční punč a další pochutiny. V
podvečerních hodinách dojde i Mikuláš s dárky pro děti…
Kulturní komise
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čtyřletý Alex Ayrton Pavlát z České
Lípy na závodě v Nedachlebicích

Rozloučení s prázdninami – posilnit se pak i na hry

Děti i pohádkové postavy
Fotografie: ing. František Dostálek, Josef Jandouš, Blanka Sládková, Martina Hrušáková

OBECNÍ NOVINY NEDACHLEBICE vydává Obecní úřad Nedachlebice v nákladu 350 ks.
strana 16 Grafická úprava a tisk: Tiskárna Brázda, tel.: 608 709 602, www.tiskarnabrazda.czČíslo 3/2015

