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15 let od vysvěcení kostela sv. Cyrila a Metoděje

1. svaté přijímaní – poprvé v Nedachlebicích
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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
velké náklady na provoz (údržba,
smyslem Obecních novin Ne- časté opravy, PHM), a zastaralost byla
dachlebice je mimo jiné informovat z činnosti vyřazena hasičská AVIE.
Vás o dění v obci, o průběhu investičProbíhá zásadní renovace Pomníních akcí, o práci zastupitelstva a jeho ku padlých, s restaurátory je rozjedkomisí a samozřejmě i o záměrech nána rovněž zásadní rekonstrukce
a plánech do současných i vzdále- kříže směrem na Bílovice.
nějších let. V těchto červnových noK odpočívadlům na Větřáku
vinách Vám předkládám informace a v Olšovci přibyla další na Nádhumo následujících akcích.
ní (hned u lesa), u Petříkové hrušky
OÚ pořídil nový traktor New a v Kolébkách. Mají souvislost i s buHolland v hodnotě 997 000 Kč. Chce- dovanou cyklostezkou Po hranici 9
me, aby byl schopen provádět řadu katastrů.
úkonů, proto budeme postupně pořiSrdečně Vás zvu na přátelský večer
zovat další a další příslušenství.
s dechovou hudbou Vracovjáci, který
Zateplení budovy OÚ a hasičské pro Vás pořádá OÚ 17. srpna 2013 ve
zbrojnice v hodnotě 1,775 milionů Kč svém areálu na hřišti.
probíhá dle harmonogramu. Stejně
Připomínám ještě květnové Otvítak probíhají i práce na stěžejní akci, rání rybníků v Olšovci.
kterou je kanalizace – kolaudace je
Na závěr jsem si ponechal instanovena na září 2013.
formaci o výstavbě polyfunkčního
Prakticky dokončeno je automa- domu (Kulturák) v hodnotě 24 militické závlahové zařízení na našem onů Kč – půjde–li vše tak, jako dopohřišti včetně dodatečných
prací na odvodnění v hodnotě
950 000 Kč.
Obec pořídila nejen pro
potřeby OÚ, zastupitelstva
a složek automobil Fiat Duccato pro 8 osob + řidič. Tento automobil mohou používat
i jednotliví občané pro potřeby např. svateb, oslav atd.
Automobil však bude vždy
pronajímán i s řidičem. Pro Posezení při otevírání rybníků

sud, mohla by být výstavba zahájena
v září 2013.
Chtěl bych také poděkovat všem
složkám v obci, které s OÚ spolupracující a podílejí se tak na našem hlavním záměru, kterým je co nejlepší
a nejpříjemnější život v naší obci.
Obzvláštní poděkování za reprezentaci své práce, ale také naší obce, bych
chtěl vyslovit turistickému oddílu DIVOČÁCI za jejich skvělá umístění na
celostátní úrovni.
Vážení spoluobčané,
je měsíc červen, následují červenec a srpen, což je dlouhodobě období odpočinku pro naše děti, ale i pro
mnohé z Vás.
Všem dětem přeji co nejlepší vysvědčení a veselé bezstarostné prázdniny a Vám, kteří jste ze školních lavic
vyrostli, přeji příjemnou dovolenou.
Hodně zdaru a úrody přeji těm, kteří bohužel budou i v nejbližších
měsících zahlceni prací na zahrádkách či polích. Vítám mezi
námi i všechny „chalupáře“, kteří
si v naší obci pořídili domek či
stavební místo a přeji jim dobré
sousedské vztahy a doufám, že
se brzy stanou nedílnou součástí
naší vesnice.
Vratislav Němeček
starosta obce

Společenská kronika
duben, květen, červen 2013
Narození:

19.4.2013

Karolína Hůsková

28.5.2013

Lukáš Konečný

Sňatek:

13.4.2013

Adéla Knotová
Michal Štalmach

Nedachlebice č.p. 274

Úmrtí:

† 10.4.2013
† 11.5.2013
† 9.6.2013

František Blaha
Jarmila Kadlčíková
Pavel Pilát

Nedachlebice č.p. 22
Nedachlebice č.p. 153
Nedachlebice č.p. 86
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otec: Radek Hůsek
matka: Veronika Polcerová
otec: Jiří Konečný
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50 let
Knotová Jarmila č.p. 243
Ondrašík Ladislav č.p. 250
Sládek Bronislav č.p. 202
Hlavica Vladimír č.p. 148
Laszczewská Zdenka č.p. 157
Šuranský Zdeněk č.p. 87
55 let
Ševčík Miroslav č.p. 291
Řešétková Marta č.p. 276
Harkabuzík Pavol č.p. 289

Občané, kteří se v měsících dubnu, květnu a červnu
dožívají významného životního jubilea:
70 let
Němeček Miloslav
60 let
Duda Alois
Hoferková Jarmila č.p. 232
Řezníčková Marie
Blahová Božena č.p. 191
Němečková Ludmila č.p. 17
75 let
Bartošová Helena
65 let
Solíková Viktorie
Dvořáková Marie č.p. 257
Knotová Jarmila
Doležel František č.p. 223
Nádeníčková Alena č.p. 153
85 let
Cvrčková Bohumila

č.p. 86
č.p. 173
č.p. 78

č.p. 92
č.p. 263
č.p. 105

č.p. 86

Usnesení
veřejné schůze Obecního zastupitelstva Obce Nedachlebice, konané dne 12. 6. 2013 v zasedací místnosti obecního
úřadu od 19.00 hodin. Obecní zastupitelstvo po projednání stanoveného programu přijalo následující usnesení:
Obecní zastupitelstvo schvaluje
8. Použití účelové neinvestiční dotace od Zlínského kraje ve výši 9 750 Kč na uspořádání akce „Nedachlebic1. Předčasné splacení celého zůstatku dosud nesplacené
půjčky včetně úroků poskytnuté dle Smlouvy o půjčce
ký džbánek – přehlídka amatérských pěveckých sborů
č. 1/2006 ze Státního fondu rozvoje bydlení.
- Nedachlebice“
9x pro
9x pro
2. Obecně závaznou vyhlášku o místních poplatcích a 9. Dodatek č. 1 ke smlouvě o vybudování kanalizace, ktezpoplatnění služeb a nájmů
rým se stanovuje posunutí kolaudace na říjen r. 2013
9x pro
6x pro 3x se zdržel
3. Podíl Obce Nedachlebice na vybudování naučné stezky 10. Osazení herních prvků dětských hřišť u MŠ, na Hli„Po hranicích 9 katastrů“
níkách a ve sportovním areálu, celková hodnota
9x pro
576 234 Kč a předání MŠ do trvalého užívání v hodnotě 309 088 Kč.
4. Vybudování závlahy hracích ploch využívaných TJ Ne9x pro
dachlebice
8x pro 1x se zdržel Obecní zastupitelstvo bere na vědomí
1. Zprávu o průběhu výstavby a postup prací na kanali5. Závěrečný účet a účetní závěrku Obce Nedachlebice za
zaci a čerpání účelové investiční dotace od Zlínského
rok 2012 a zprávu auditora o přezkoumání hospodaření
kraje
Obce Nedachlebice za rok 2012 s výhradou
9x pro 2. Postup provádění prací na zateplení budovy obecního
úřadu a hasičské zbrojnice
6. Rozpočtové opatření č. 1/2013, kterým se zvyšují ke dni
12. 6. 2013 shodně příjmy a výdaje o 6 864 tis. Kč, na 3. Obecní zastupitelstvo souhlasí s vystavením potvrzení
celkovou výši 32 864 tis. Kč na straně příjmů a výdajů
panu Ing. Tomáši Janků o připojení na kanalizaci ve
9x pro
vlastnictví Obce Nedachlebice, s termínem realizace po
kolaudaci výstavby kanalizace, tj. po říjnu 2013
7. Rekonstrukci kanceláře starosty
Vojtěch Dovrtěl , místostarosta
9x pro
Vratislav Němeček, starosta
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ZPOPLATĚNÍ služeb a nájmů OBCE NEDACHLEBICE včetně DPH 21%
HLÁŠENÍ/jednorázově
PRÁCE TRAKTOREM/hodina
PRÁCE S UNC/hodina
RYBÁŘSKÁ POVOLENKA - DENNÍ
- ROČNÍ (místní občan)
- ROČNÍ (cizí občan)
PRONÁJEM MÍSTA PRODEJE/ OZV 1/2013
PRONÁJEM MÍSTNOSTI – ZBROJNICE/ akce
PRONÁJEM TANEČNÍHO KOLA – HŘIŠTĚ/ akce
PRONÁJEM PÁRTY STANU/ akce
PRÁCE MULČOVAČEM/hodina
PRÁCE SEKAČKOU-KŘOVINOŘEZEM/hodina
Schváleno 12. června 2013 na veřejném zasedání obecního zastupitelstva.

61,- Kč
242,- Kč
484,- Kč
182,- Kč
847,- Kč
1573,- Kč
61,- Kč
605,- Kč
605,- Kč
605,- Kč
363,- Kč
363,- Kč

Poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje
Obec Nedachlebice uzavřela
dne 30.05.2013 se Zlínským krajem
Smlouvu o poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu Zlínského
kraje (číslo: D/728/2013/STR) na realizaci projektu „Kanalizace Nedachlebice“. Tato akce je spolufinancována Ministerstvem zemědělství ČR

v rámci programu 129 250 „Výstavba
a technické zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací“. Zlínský
kraj poskytne obci účelovou investiční dotaci za dodržení podmínek
stanovených v rozhodnutí Mze ČR
o poskytnutí dotace ve výši 10 % skutečně uznatelných nákladů projektu,

což činí částku 4.221.000,00 Kč. Tato
dotace bude poukázána na účet obce
do 30 dnů na základě předloženého
vyúčtování po realizaci celého projektu, a to nejpozději do 30.06.2014.
- OÚ -

Upozornění
Vážení občané, případné dotazy a připomínky týkající se realizace kanalizace můžete od Po do Pá v době od 8:00
do 17:00 adresovat na tel. č. 777 691 388.

Křesťanské okénko
S velkou radostí se můžeme těšit
z toho, že všechny očekávané události jsme prožili v pokoji, ve společenství našich přátel a tak, jak jsme
si je dokázali představit.
Přednáška prof. Miloslava Pojsla
z Cyrilometodějské fakulty v Olomouci byla zejména přínosná pro ty
posluchače, kteří mají zájem o historii a věnují jí svůj zájem a čas.
Ohlášený koncert manželů Radových a dcery Markéty byl zase jiným darem, uměleckým prožitkem
pro milovníky duchovní a vůbec
zpívané hudby. Na koncert přijeli i
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hosté z Kroměříže, a nejen oni, ale i
vystupující manželé Radovi s dcerou
se na následující besedě zdrželi hodně dlouho. Velice nás těší, že se jim
u nás líbilo a věříme, že všem přátelům a známým budou o Nedachlebicích v dobrém vyprávět.
Noc kostelů byla největší akcí
první poloviny Cyrilometodějského
jubilea. A vydařila se! Pro děti asi
byla nejdůležitější soutěž nazvaná
„Po stopách Cyrila a Metoděje“. Maminky Alena Nádeníčková a Denisa
Čumíčková i ostatní vše dokonale
připravily, včetně skákací trampolíny (pochopitelně za přispění svých
chlapů). Malých vítězů bylo mnoho, každý z nich zaslouženě obdržel
písemné uznání své snahy a i něco
dobrého na mlsný jazýček.
Zrovna tak bylo nádherným zážitkem vystoupení dětí z Březolup
o pozvání a příchodu našich věrozvěstů Konstantina (Cyrila) a Metoděje.
Program Noci kostelů byl bohatý, každý si mohl vybrat, největší
zájem byl o výstup do věže kostela
a o nahlížení do farních matrik a
kroniky. Také bylo možné si prohlédnout fotografie a videozáznamy
od doby stavby kostela až po současnost (Antonín Jurča). Ale to jen
v mezičase, když návštěvníci raději
poslouchali a potleskem děkovali za vystoupení scholy (Maruška
Huňková), za krásné zpěvy soubo-

ru Nedachlebjan (Jana Jandoušová)
a před sestupem směrem k učebně
kostela k degustaci mešních a ostatních špičkových vín (Karel Kaňovský).
Nakrátko jsme se ještě do kostela vrátili vyslechnout varhanní koncert mistra Jakuba Macka. Dokázal
naše varhany rozeznít skutečně naplno, opravdu jsme měli pocit, že i
ty naše „varhany burácí do noci“.
A v samotné učebně již byl připraven pan Pavel Krystýn z Bílovic se svou přednáškou o kněžích
naší farnosti za posledních 100 let.
Zvláště nás zaujalo vyprávění o kaplanech a farářích bílovské farnosti,
na které se ještě dobře pamatujeme.
No a jak jinak, pak jsme dokončili degustaci nabídnutých vzorků
vína, sklonili se před uměním a
pracovitostí jejich tvůrců, neboť je
to dar révy, slunce a lidské práce,
poděkovali sklepmistrovi a pomalu
jsme se rozešli do svých domovů.
Tyto, určitě důležité milníky v
životě našich farníků, však zastínila jiná, bezesporu nejvýznamnější
událost – vždyť vůbec poprvé v našem kostele přistoupilo ke svému
Prvnímu svatému přijímání 10 dětí,
všechny ve svátečních krojích! Děkujeme rodičům a všem jejich příbuzným, katechetkám a kněžím, že
s nimi měli trpělivost a dobře je připravili. Dětem pak za ukázněnost
a za pečlivou přípravu i za to, že k

Hosté z Mistelbachu nesou své obětní dary
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Arcibiskup žehná našim dětem
tomuto životnímu projevu křesťanství přistoupily sice skromně, ale i
důstojně a vážně.
Když budete číst tyto obecní noviny, budeme mít za sebou slavnost
– 15. výročí od posvěcení našeho
kostela sv. Cyrila a Metoděje. Přišel mezi nás host nejvýznamnější
– Mons. Jan Graubner, arcibiskup
a primas moravský. On byl tady s
námi od samotného prvopočátku –
od výběru místa, byl účasten první
mše svaté ještě na staveništi, dokončený kostel posvětil, prostě, byl
s námi po celou jeho i naši novodobou historii. A navíc, někdy na to
zapomínáme, věnoval nám opravdový skvost – svatostánek z kaple
arcibiskupského zámku v Kroměříži. Už jen toto jeho Otcovské gesto nás i pro budoucnost nesmírně
vyznamenává. Vzpomeňte, prosím,
i na našeho faráře P. Jaroslava Huslíka, který by se letos dožil 90 let.
A jako vždycky se na těchto řádcích dozvíte o nejbližších akcích. Už
v neděli 23. června bude v parku v
Bílovicích další farní den. Program
bude tradičně velice bohatý, kdo jej
navštívil v minulých letech, tak ví,
že je velice těžké sledovat všechna
vystoupení zpěváků a hudebníků.
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Bohatý program na farním dnu stěží najdete na jakékoliv jiné podobné
akci. Do Bílovic je to kousek, tak určitě přijďte!
Pozvěte své příbuzné, známé a
přátele k prohlídce našeho kostela sv. Cyrila a Metoděje. Někdo by
se rád podíval dovnitř dominanty obce, není však věřící a tak se
ostýchá. I pro Vás je kostel každou
neděli od 13 do 17 hodin otevřen,
můžete ho navštívit mimo dobu
bohoslužeb, v tichosti a soukromí.
Služba Vám poskytne základní informace, pokud se budete chtít dozvědět více, zkuste svoji návštěvu

předem ohlásit, my Vám zajistíme
kvalifikovaný výklad a průvodce.
Poutní mše svatá bude tradičně
4. července a opět tradičně k nám
přijede kněz a děkan z litoměřické
diecéze P. Rudolf Repka. Na besedu
s ním budou po 15 letech od posvěcení kostela zase pozváni všichni
obětaví budovatelé a donátoři našeho Božího domu. A nejen to. Jak
jsme se dozvěděli, P. Rudolf Repka
musí letos zajistit rekonstrukci topení na své faře ve Cvikově. Slíbili
jsme pomoci, naše první sbírka se
uskutečnila v neděli 16. června (na
ní se vybralo 10 500 Kč), další bude

Noc kostelů - soutěž

Manželé Radovi

Nedachlebický oltář
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právě na poutní mši svaté. Pokud
by byl ochoten někdo ze štědrých
farníků přispět svým darem mimo
sbírky, může tak učinit osobně a
předat svůj finanční dar do rukou P.
Rudolfu Repkovi večer 4. července
po poutní mši svaté.
V srpnu zveme všechny poutníky na mimořádnou pouť, a to pěší
pouť na Velehrad. Tato bude od
rána v sobotu 24. srpna, trasa povede rozmanitou slováckou krajinou.
Nakonec, na Velehrad je to jen kousek, tak všechny zveme na ojedinělý
turistický i duchovní zážitek. Doprava zpět bude odpoledne zajištěna. Čím víc nás bude, tím radostněji
se nám bude šlapat!
A už jen poslední oznámení.
Loni byla zdařilá mše svatá v Olšovci u sv. Huberta pro děti na rozloučení s prázdninami. Také letos
zveme všechny děti základních škol
a středoškolskou mládež (a také VŠ
mládež) na toto ukončení prázdnin,
po kterém budeme na blízkém včelíně pokračovat opékáním špekáčků
a jinými radovánkami. Tak přijďte s
Vašimi dětmi!
Ing. František Dostálek
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Vzpomínání
(Mozaika ze střípků mojí paměti)

Také my jsme měli doma mapu Evropy a sledovali
jsme změny na frontách. Někteří asi měli doma přijímače, na kterých se dalo poslouchat zahraniční vysílání a tak
se zprávy šířily.
Myslím, že sledování vojenských akcí nám dětem pomohlo lépe se naučit zeměpis.
V Nedachlebicích nebydlel nikdo, kdo by veřejně projevil
nenávist k Němcům, a proto si nevzpomínám, že by někoho zatkli. Pouze cikány, co měli domečky na Hranečníku u
potoka mezi Bílovicemi a Nedachlebicemi, někam odvezli a
ti se už nevrátili. Jejich domky spadly a není po nich ani památka. Četníci, kteří dostali za povinnost pomáhat gestapu,
v dědině ale stanici neměli. Lidé se však dozvídali o zatýkání
a popravách těch, kteří se dostali do rukou policie. Často mlčeli, báli se o svůj život, jeden nevěřil druhému.
Koncem války se začalo mluvit o partyzánech v lesích,
zvlášť když v noci přelétávala nad dědinou neosvětlená
letadla. O partyzánech v lesích, kteří se ukrývali u Kafků
Na větřáku, jsem se dozvěděl až po válce.
Samozřejmě jsme tíhu útrap v době války zažívali všichni, staří i mladí. Povolávání občanů na práce do
Německa nebo těžkého průmyslu u nás, vysoké dodávky
zemědělských produktů pro potřebu Říše, potraviny na
lístky, návštěvy kontrolorů v domácnostech a soupis hospodářského zvířectva, zákaz domácích porážek. Vysoké
ceny za utajené zboží pod pultem. Prohlídky dokladů a
obsahu zavazedel při cestování.
Občané z měst, kde neměli možnost sami si něco vypěstovat, jezdili na vesnice a nabízeli za trochu jídla drahé
oblečení.
Panoval strach z toho, že vás někdo udá. Vědělo se, že
existují udavači a proti nim a celému systému se začala zvedat vlna nenávisti. Ale také vlna naděje. Rudá armáda tlačila frontu za těžkých bojů směrem k německým hranicím.
Americké bombardovací svazy ve velké výšce přelétaly přes
naše území z Itálie nad Německo. Letadla shazovala velké
množství nastříhaného staniolu, prý to mělo rušit radiové
stanice. Jedno letadlo ale shodilo místo staniolu blízko naší
dědiny svůj náklad bomb asi proto, že mělo nějakou poruchu. Bomby dopadly do Olšovce, tam měla moje stařenka
( otcova matka) své políčko. Zůstala tam obrovská díra ( či
díry dvě?) kterou potom všichni schopní občané obce zasypávali několik dní. A také jedno poškozené letadlo spadlo někde u Komárova. Běželi jsme se tam podívat.
Fronta se blížila a s ní naděje na přežití a na lepší život
bez Němců. Na tom se shodli všichni. Ale mnozí, zejména hospodáři, se začali obávat škod, které fronta přinese.
A také jaké to bude po válce. S Rudou armádou se blížily
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i obavy u některých občanů o budoucí politické směrování
našeho osvobozeného státu. Stále viděli asi před očima plakáty německé propagandy. Byla na něm nakreslená zkrvavená ruka Rudoarmějce a nápis Zachvátí – li Tě, zahyneš!
A fronta už byla nedaleko. Bylo jaro roku 1945.
Nevím, kdy jsme šli naposledy do březolupské školy.
Bylo to v dubnu nebo už v březnu? V naší dědině se stále
častěji zastavovaly nebo jen projížděly na vozech vojenské
německé ustupující týlové jednotky. Už jsme slyšeli i hřmění děl. Rozkřiklo se, že Korytná hoří a že je to vidět za lesem, na hradčovské straně. My kluci jsme tam hned běželi,
abychom mohli podat zprávu. Ano, viděli jsme dým.
Mezi tím dospělí měli už dávno starost, jak přežít frontu
a případné bombardování. Někdo navrhl, že nejjistější bude
zbudovat si zemljanky ( úkryt v zemi) daleko od dědiny. A
tak se kopalo na mnoha místech, nejvzdálenější byly ve žlebě
u Pašovské. Můj otec vykopal jámu pro naši rodinu (myslím
pro šest lidí) v našem humně mezi domkem a stodolou. Přikryl to dubovými trámy 20 x 20 cm tlustými a zasypal hlínou.
A čekali jsme až ta fronta přijde, že se tam schováme.
Ti vojáci, kteří projížděli dědinou směrem na západ k
Bílovicím, byli většinou staří, často i ranění. Vzpomínám
si, že se u našeho zastavila jednotka Maďarů. Viděli jsme,
že jeden z nich, takový starší s pěkným knírem má nějaké
peníze, které měly uprostřed otvor. Říkal, že je to pengo.
Nám se ty peníze líbily. Začali jsme o ně žebrat. Když jsme
neuspěli, někdo z nás začal smlouvat: „ Strýčku, dajte nám
pengo, já vám donesu pagáčka.“
Asi nám nerozuměl ani slovo – inu Maďar – ale koláč
mu chutnal. Kde se to pengo podělo, už nevím. Z těchto
ustupujících vojáku nešla žádná hrůza. Bylo vidět, že jsou
unavení a apatičtí, vždyť viděli, že je to prohrané.
Také Američané a jejich spojenci zvýšili aktivitu. Bombardovali Baťovy továrny na boty ve Zlíně, Škodovy závody v Plzni a mnoho dalších továren a měst. Ale naší
dědinu zajímalo, jak přežít. V posledních dnech dubna
přivezli vojáci děla a rozestavovali je, aby mohli odstřelovat lesní pás směrem k Uherskému Brodu, odkud se dal
čekat nástup Rudé armády. Přivezli také zásoby munice,
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kterou uložili ( pro jistotu?) do stodol domů za Grublovou hospodou. Vojáci se usadili se svými vozy a koňmi
po domech. Také jsme u nás měli vojáky. V naší stodole
byl pár koní.
Celá obranná akce se asi prozradila. Přiletěly na nás bitevní letouny. Zaslechl jsem nějaký blížící se zvuk a vyběhl
se podívat. Nějaký voják hned za mnou. Zakřičel něco jako
„ zpátky“ a strhl mě na zem ke stěně domu. To letadlo letělo
přímo na nás. A vzápětí ohromná rána, pak druhá, třetí,
trochu vzdálenější. Měli jsme obrovské štěstí. Bomby, které
by nás usmrtily, nevybuchly. Ta nejbližší dopadla asi čtyři
metry od místa, kde jsme se nacházeli. Prolétla střechou
sousedova domu do míst, kde mívali krávy. Další dopadla
před jejich ( Dudův) dům a rovněž nevybuchla.
A ještě jedna nevybuchla. Ta dopadla do stodoly sou-

Knihovna
informuje

- V měsíci dubnu byly vytvořeny nové webové stránky naší knihovny - http://nedachlebice.knihovna.
cz/. Najdete zde základní informace
o knihovně, ale také aktuality a fotografie z akcí. Pokud byste měli nějaký
návrh na jejich zlepšení, doplnění,
budu ráda, když se mi ozvete.
- Počátkem dubna proběhl v
rámci akce „Noc s Andersenem“
plánovaný zábavný podvečer pro
děti. Děti se sešly v knihovně, kde
si poslechly jen pár základních vět
o knihovně a pak se přemístily na
hasičárnu, kde byl připraven hlavní program. Více informací o tomto
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sedky Šafránkové. Také ji potom vykopávali pyrotechnici.
Zato stodola Javorových začala hořet a shořela celá. Stodoly, u kterých měla být děla, dopadla hůř. Byly zasaženy několika tříštivými pumami. Žižkova, Kadlecova, Petříkova i
Dudova stály vedla sebe. Některé se podařilo opravit.
Větší škody napáchal nálet, myslím další den. To byly
zasaženy stodoly, kde byla umístěna munice, začaly hořet
a munice neustále vybuchovala. U Grublovy hospody ležely několik dní nafouknuté mrtvoly koní, byl na ně hrozný pohled. A teké jsme viděli mrtvého občana, pana Ráčka, co bydlel na konci dědiny. Dostál střepinou přímo do
hrudní kosti, zemřel na místě. Kdosi ho uložil do zvonice,
byla tam malá kancelář. Někteří občané byli zraněni, ale
ty už dobře neznám. Vím, že jeden z nich byl pan Bartas
z Podbůdí.
Alois Minařík

podvečeru si můžete přečíst na internetových stránkách knihovny.
- 4. června zavítaly do knihovny děti z MŠ. Děti přinesly krásné
obrázky, kterými jsme vyzdobili naši
knihovnu. Popovídali jsme si v krátkosti o knížkách a knihovně, řekli
jsme si společně pohádku „O červené
Karkulce“ – známou i méně známou
verzi, zazpívali si, zahráli hru a rozdali si sladké odměny. Bylo to moc
příjemné dopoledne.
- Sběr informací ohledně historie knihovny – naše knihovna už
existuje desítky let, přesto její historie
není nikde zachycena. Zmapované
je hlavně období od 80.let min. století, něco málo také o prvopočátku
knihovny, ale jinak bohužel nic. Pokud si na cokoliv z historie knihovny vzpomenete, popř. budete vědět,
na koho se mohu v této věci obrátit,

budu moc ráda, když mi dáte vědět.
- Aktuálně probíhá doplňování
knižního fondu do elektronického
katalogu knih.
- Knihovna bude o prázdninách
otevřena v tyto dny: 3. 7., 24. 7., 7. 8.,
28. 8. vždy od 16,00 do 17,30 hod.
- Aby dětem uběhla „dlouhá
chvíle“ o prázdninách, připravujeme
opět ve spolupráci s Nedachlebjánkem „Zábavné odpoledne pro děti“.
Toto odpoledne se uskuteční 24. 7.
2013. Sejdeme se v 16 hod v knihovně
a potom se dle počasí přesuneme buď
do hasičárny a nebo na prostranství
za ni. Těšíme se na všechny!!!
…a protože se blíží prázdniny a čas
dovolených, chci vám všem popřát,
abyste si dny volna užili dle svých přání a představ a abyste se v pořádku a
ve zdraví vrátili ze svých cest. Krásné
letní dny!!!
Michaela Křenková

Číslo 2/2013

Obecní noviny Nedachlebice

chači. Rády poslouchají čtené pohádky i příběhy na pokračování, které si
čteme při odpoledním odpočinku.
Od začátku roku jsme tak přečetli už
hezkou řádku knížek. Na pozvání paní
Křenkové jsme už podruhé navštívili
místní knihovnu, tentokrát s menšími dětmi, v době, kdy ty starší byly v
plavání. V útulném prostředí, při vůni
svíček, jsme v deštivém dni strávili příjemné dopoledne. Děti se zapojily do
vyprávění pohádky a uvědomily si, k
čemu knihovna slouží. Většina z nich
ji s maminkami navštěvuje, protože
paní Křenková vytvořila z knihovny
oázu pohody. Podobným dojmem na
nás zapůsobilo divadélko v Sokolovně
v Uh. Hradišti. Zkušené divadelnice
nám zahrály pohádku, ve které vystupovaly originální loutky – postava
obra byla dokonce stoletá vyřezávaná
loutka, postava prodavače byla vzácná
loutka darovaná až z Číny.
Lidové tradice a zvyky z dob našich
prababiček na nás dýchly z nedávného
vystoupení Hradišťánku „ Hádej,hádej
hadači“ .
Za účasti rodičů dětí – předškoláků, jsme ukončili kroužek „ Předškolák“ , který má už druhý rok kladný
ohlas nejen u rodičů. Také inspek-

ci ČŠI, která k nám zavítala opět po
čtyřech letech, kladně hodnotila naše
vzdělávací aktivity, cílené zejména na
přípravu skupiny předškolních dětí.
Je konec školního roku, proběhla
ukázková hodina předplavecké výuky
pro rodiče, a také poslední volné plavání, na které se děti těší už několik
týdnů. Rády se předvedou, co se už naučily, co se jim podařilo překonat a zejména svoje „ potápěčské dovednosti“.
Cílem našeho školního výletu byla,
trochu už tradičně, ZOO v Lešné. Počasí nám přálo a objevili jsme spoustu
nových a zajímavých obyvatel ZOO.
Zvířata se nám předvedla v plné kráse
a po vydatné svačince a zmrzlinovém
kornoutu jsme nasedli do vláčku a
projeli ještě jednou celou zahradu.
Závěr našeho školního roku je už
tradiční - rozloučení s předškoláčky
a jejich „pasování“ na školáky panem
starostou – ve stejný den, kdy skuteční
školáci dostávají vysvědčení.
Na mateřská škola bude v provozu
až do 20. července, takže děti si budou užívat prázdninového programu,
který se liší od školního roku. A pak
začnou očekávané prázdniny… abychom načerpali nové síly a s plnou
vervou zahájili další školní rok.
Krásné prázdniny a příjemnou dovolenou přeje
mateřská škola

středí mimo domov. Myslím, že je to
pro tyto malé děti moc důležité a fajn,
protože jejich následný nástup do mateřské školky je velmi ulehčen tím, že
kamarády už dávno znají. A velký přínos má Klubík určitě i pro maminky.
Já sama jsem v něm potkala několik
kamarádek a jsem za to velmi ráda.
Holky , bude se mi po Vás stýskat….
V posledním půlroce se scházíme
stále stejně pravidelně každé úterý v
9,30 hod v zasedací místnosti obecního úřadu. V únoru jsme si skvěle užili
maškarní bál v mateřské škole, starším
kamarádům jsme se předvedli v maskách, které sklidili velký potlesk. Před
Velikonocemi jsme malovali krásné

papírové kraslice a jaro jsme přivítali novými básničkami o zvířátkách a
hlavně písničkou Hřej sluníčko hřej.
No, upřímně - moc to nezabralo, teplo
je teprve teď. A když je konečně venku pěkně, máme další plány. Konečně
se snad vydaří náš dlouho plánovaný
cyklovýlet na hřiště pod Svárov, kde si
uděláme piknik. Ale hlavně - musíme
připravit “ Výšlap s úkoly“ pro děti z
mateřské školky. Letošní trasa povede
nejspíš od kostela zadem kolem zahrad a zakončíme ji na novém hřišti v
zahradě MŠ. Už se moc těšíme.
Ráda bych poděkovala všem, kteří
jakýmkoliv způsobem umožnili a pomohli, aby se Klubík v Nedachlebicích

Pohádka je u nás jako doma
Prostředí naší mateřské školy se neustále mění k lepšímu. Postupně jsme
vyměnili nábytek v herně i ve třídě za
nový s vyhovujícími parametry pro
starší i mladší děti. Vybavení, včetně
doplňků, ladíme do stejných barev, aby
ladilo i oku. V letošním roce jsme novým nábytkem vybavili také dětskou
šatnu, což potěšilo hlavně rodiče při
ukládání věcí do prostorných skříněk.
Největší událostí konce školního roku a
lákadlem dětí jsou nové průlezky, houpačky, skluzavky a kolotoč. Dopřáváme
si všech nových atrakcí a teplého letního počasí co nejvíce. Děti mají spoustu
příležitostí k pohybu, k rozvoji obratnosti, pohybové koordinace a odvahy
zdolávat různé překážky.
Poslední měsíce školního roku jsme
věnovali také kulturním aktivitám.
Pěkné chvíle přímo v naší školce nám
připravily návštěvy malých divadélek
se svými loutkovými pohádkami. Děti
je v bezprostředním kontaktu silně
prožívaly a s oblibou pohádkovým
postavám radily, co mají dělat. Když
nás navštívil kouzelník, herec Slováckého divadla Tomáš Šulaj, s nadšením
se staly jeho asistenty a pomáhaly při
kouzlení. Děti mají pohádky i kouzla
v oblibě a umí být pozornými poslu-

KLUBÍK
Dobrý den,
čas rychle běží a tak Vás jménem
Klubíku zdravím v našich novinách
naposled. Ne snad, že by Klubík pro
maminky s dětmi končil svoji činnost,
to jistě ne, ale já se už po prázdninách
vracím po mateřské dovolené (která
trvala 6 let a utekla neskutečně rychle) do práce a o Klubíku už Vás bude
informovat někdo jiný.
Mám velkou radost,že Klubík je v
Nedachlebicích už více než čtyři roky
a ještě větší radost, že do něj chodí tolik malých dětí a poznávají své nové
kamarády, učí se společně říkanky,
písničky, tanečky a zvykají si na pro-
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rozjel a aby už tak dlouhou dobu fungoval. Jsme vesnice malá, ale místo pro
setkávání maminek s malými dětmi ve
spoustě sousedních vesnic chybí. Nej-

Budu se těšit na pár letních schůvětší dík patří panu starostovi Němečkovi a pracovníkům obecního úřadu. zek Klubíku a třeba si teď vymyslím
Bez nich a jejich podpory by Klubík něco nového….
Krásné léto Lenka Závodná
fungovat nemohl.

Naučná stezka „Po hranicích devíti katastrů“
Nedachlebickým územím je vedena důležitá turistická stezka vedoucí
ze Starého Města do Luhačovic (zelené značení) a stejně tak i několik tras
cyklostezek. Už v minulých letech
byla pro turisty vybudována zařízení vhodná jak pro naše občany, tak i
pro nahodilé turisty; jsou to zejména
krytá posezení v Olšovci, na Větřáku
a nově i na kraji lesa Nad Humnama.
Z iniciativy starosty Hradčovic je
připravováno vybudování nové naučné stezky, která v našem případě povede po jižní hranici našeho katastrálního území po tzv. Vrchovici. Účastní se
obce Mistřice, Bílovice, Nedachlebice,
Částkov, Pašovice, Prakšice, Drslavice
a Hradčovice (spolu se Lhotkou). Na
naučné stezce budou umístěny tabule, které budou turisty informovat o
jednotlivých obcích, dále tam budou
směrníky, které navedou turisty na
nejbližší směr do každé obce. My počítáme nejméně se dvěma směrníky

Oslava Dne matek
Už se stává tradicí, a jsem za to velmi
ráda, že se každý rok v polovině května
scházíme ve sportovním areálu, abychom oslavili Den matek. Z mála slunných dnů, které v minulém měsíci byly,
se 19.květen opravdu vydařil. Sešlo se
nás hodně, nejen maminek, ale i ostatních občanů. Pro všechny byl připraven zábavný a odpočinkový program.
Vystoupily děti z mateřské školy, děti
ze souboru Nedachlebjánek a závěrem
nám zazpíval soubour Nedachlebjan.
Po programu si maminky pochutnaly
na kávě se zákuskem a ani muži nepřišli
zkrátka. Na závěr chci poděkovat všem,
kteří toto odpoledne připravili, také
maminkám i ostatní občanům, kteří se
zúčastnili a přišli pobavit.
Anna Dostálková, člen OZ Nedachlebice
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– jeden bude navádět do středu naší
obce, konkrétně ke kostelu, druhý do
údolí Olšovce k rybníkům.
V každé obci pak budou tzv. výchozí tabule, které budou informovat o naučné stezce, jejich náplň
bude jednotná a kromě základních
informací bude součástí mapka s
vyznačením trasy vedoucí k naučné
stezce. Naše výchozí tabule bude v
Nedachlebicích umístěna uprostřed
obce u autobusové zastávky.

Dodavatelem tabulí, směrníků
apod. bude firma Trifid, s.r.o. z Uherského Hradiště. Na vybudování naučné stezky se budou podílet i Lesy ČR,
které přímo na hlavní trase vybudují
pro turisty dvě odpočívadla.
Toto dílo výrazně rozšíří informace
o území přírodního parku Prakšická
vrchovina, zvýší u veřejnosti o zájem
o turistiku, ale také o vědomí příslušnosti ke své obci a regionu Slovácko.
Ing. František Dostálek

Odpočívadlo u lesa na Nádhumení
Po úspěšném koncertu Nedachlebjanu se Spirituál Kvintetem v listopadu
loňského roku, kdy naše mladé dcérky a mladí synci přičichli k profesionálnímu zpěvu, jsme se rozhodli, s podporou Obecního úřadu Nedachlebice,
odboru kultury Krajského úřadu Zlín a občanského sdružení Nedachlebjan
uskutečnit první ročník soutěže pěveckých sborů Nedachlebský džbánek.
Tato soutěž ve zpěvu dá dohromady osm pěvecký sborů většinou ze Slovácka. Všechny sbory budou v areálu TJ v sobotu 27.7.2013 od 15.00 hodin
zpívat před Vámi a před porotou přibližně 15 minut naživo bez hudebního doprovodu – a cappella. (A cappella – v hudbě označuje vokální hudbu
nebo zpěv bez doprovodu hudebních nástrojů. A cappella znamená v italštině „jako v kapli“. Bylo tomu tak proto, že v raném a vrcholném středověku
nebylo možné používat v rámci církevní hudby hudební nástroje. A cappella
bývá často používána v církevní nebo lidové hudbě.)
V porotě budou sedět : Vlasta Grycová - patří k nejvýznamnějším lidovým zpěvačkám na Moravě, Tomáš Šulaj – herec Slováckého divadla, třetí
osoba poroty je v jednání. Celým sobotním odpolednem bude provázet herec Slováckého divadla Pavel Hromádka z Nedachlebic.
Potvrzené pěvecké sbory : Nedachlebjan, Klebetnice, Netáta, Čečera,
mužský sbor z Nedakonic, Kněžpolské děvčice a Lipina.
Po skončení soutěžního vystoupení bude hrát cimbálová muzika Ženičky
a zpívat budou asi všichni. Srdečně zveme všechny milovníky lidové hudby
Josef Jandouš za Obecní úřad Nedachlebice
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Turistický oddíl Divočáci
V pár řádcích bych se s Vámi ráda podělila o zážitky z
akcí, které jsme v jarním období prožili.
13.4.2013 jsme se jako každoročně zúčastnili turistických závodů Zlínského kraje v Napajedlích.
Naše umístění:
1.místo kategorie –starší žactvo – Jakub Rous
2.místo –kategorie –mladší dorost – Nikola Hrušáková
2.místo –kategorie –nejmladší žactvo – Veronika Rousová
2.místo – kategorie –přípravka –Tomáš Hrušák
Se všemi jsme postoupili do dalšího kola o Český
pohár, který se konal 1.6.2013 v Ivančicích. Bohužel zde
se nám již nepodařilo obhájit první místa. Přesto to nevzdáváme a příští rok to zkusíme znovu.
20.4.2013 Den Země - uspořádali sběr odpadků v okolí
naší vesnice. Docela nás mrzelo, že se k nám skoro nikdo
nepřidal, ale i přesto jsme to zvládli. Podařilo se nám nasbírat 20 pytlů odpadků a kdo to neviděl, asi by nevěřil, co
se dá v přírodě najít. V dnešní době, kdy máme v obci kontejnery na třídění odpadů, si někteří dají tu práci a odpad
vozí do přírody. Je to smutné, ale je to tak!
1.5.2013 – Výlet do Prahy
Uspořádali jsme si výlet do hlavního města. Ráno jsme
museli vyjíždět již ve tři hodiny ráno a již v půl deváté nás
vlak vysadil na hlavním nádraží v Praze. Naše první trasa
směřovala k Národnímu muzeu a na Václavské náměstí,
kde jsme se zvěčnili pod sochou Sv.Václava. Následovala
cesta kolem Národního divadla směrem k lanovce na Petřín. Velmi se dětem líbilo v Zrcadlovém sále na Petříně a
ti odvážnější zdolali schody Petřínské rozhledny a kochali se výhledem na Prahu.
Následovala další zastávka a to Pražský hrad, podařilo
se nám dorazit zrovna, když se měnila hradní stráž, takže
opět nezapomenutelný zážitek a zároveň jsme nahlédli do
Chrámu Sv.Víta .
Následoval Karlův most, Kampa, Prašná Brána, Staroměstské náměstí a nechyběla ani projížďka metrem.
Domů jsme se vrátili kolem půl desáté večer. Byl to
velmi náročný den, ale myslím si, že jsem dětem ukázala památky, které znaly pouze z učebnic a televizorů. Již
nyní máme naplánovaný další výlet do Prahy a to v září
tohoto roku.
8.5.2013 – Pochod k pramenům Zlámaneckého potoka
Ve středu jsme měli státní svátek a my nezaháleli a vydali se hledat prameny Zlámaneckého potoka. Kdo z Vás
to neví, tak těch pramenů je několik, nám se podařilo dva
najít. Občerstvení nám pomohlo zajistit myslivecké sdružení ze Zlámance a na chatě „Chlapi sobě“ jsme načerpali
síly na cestu domů.
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Dovolte mi Vás pozvat na akce připravované během
prázdnin.
23. srpna 2013 od 20.00 hod. 2.ročník Strašidelné
stezky pro dospělé
24.srpna 2013 od 14.00 hod. Pohádkový les pro děti
Martina Hrušáková
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Mistrovství České republiky v RC Rally
Většina z Vás už ví, že se na přelomu léta koná v Nedachlebicích na
hřišti závod RC modelů aut. V tomto roce už desátý ročník. Málokdo
však ví, že před dvěma lety hostily
tratě pod smrky u hřiště i jeden ze
závodů Mistrovství České republiky
v RC Rally. Přes mediální – i když
absolutně neopodstatněnou - averzi
proti „velké“ rally se o tyto malé autíčka zajímá čím dál více lidí. A nás
těší, že hlavně dětí. Vždyť jakýkoliv
pohyb je pro některé ze současné generace vzácností. V letošním roce se
Mistrovství České republiky zúčastňují pravidelně i dva mladí zástupci
Nedachlebic. Josefa Jandouše mladšího jste už za volantem vysílačky a
jeho auta měli možnost vidět, ale pro
některé bude velkým překvapením,
že v juniorské kategorii mezi kluky
běhá za autíčkem i jeho sestra Maruška.
V minulém týdnu proběhl už
druhý závod z pěti tohoto mistrovství. První se jel na začátku května
v Praze, za deštivého a chladného
počasí, které bylo velmi náročné na
nastavení aut, ale i vlastního obutí. Asfaltový povrch hřiště klouzal,
stejně tak umělá tráva a všechny překážky místního skateparku byly pod
vodou. I přesto se na svém prvním
závodě Maruška umístila na třetím
místě a vybojovala tak svou první
medaili z mistrovství České republiky. Na druhý závod už tedy odjížděla
jako jedna z favoritek. Na jejím autě
byla provedena nutná repase, výměna olejů v tlumičích, dostala nové
pneumatiky a hlavně, novou vysílačku – tedy srdce celého závodu. V sobotu 15.6. v Sosnové u České Lípy na
autodromu, který většinou hostí velká auta, před dvěma lety zde jezdil i
tehdejší mistr světa v rally Sebastian
Loeb, na trati, která svou délkou vháněla rozpaky do tváří mnohem zkušenějších závodníků, se svého úkolu
zhostila více než dobře. Po úvodních
dvou rychlostních zkouškách, kdy
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se sžívala s novým nastavení auta, se
rozjela k velmi pěkným výkonům,
kdy porážela mnohem starší soupeře
z dospěláckých kategorií. Konečné
23.místo celkově a opět třetí v juniorské kategorii předčilo očekávání
a mnoho jezdců bylo ohromeno jejím stylem. V průběžném pořadí po
těchto dvou odjetých závodech je
dokonce celkově druhá.
V dorostenecké kategorii (1118 let), kde závodí její bratr Josef,
je situace jiná. Většina
dorostenců přešla do
starších kategorií a tak
dvě druhá místa Josefa
nejsou v tak malé konkurenci – jelo zatím
celkem 6 závodníků
až tak překvapující. V
celkovém pořadí šampionátu se však drží na
pěkném 15. místě.
Tímto
krátkým
článkem a představením dvou jezdců týmu
Beetle Racing jezdícími
s vozy VW New Beetle
– Herbie si Vás dovoluji
pozvat na pátek 2.8. ve
večerních
hodinách,
případně v sobotu 3.8.
v průběhu dne do areálu TJ Nedachlebice na
X.JUMP Rally – závod
RC modelů aut Zlínského šampionátu Intercup. Večer jezdce

budou čekat tři rychlostní zkoušky
a Vás krom občerstvení a zábavy i
osvětlené auta. V posledním závodě jelo 53 přihlášených aut různých
značek. Přijďte i Vy, nebo doveďte
své ratolesti se podívat, že existuje i
jiný pohled na rally, než nám přinášejí naše média, nebo někteří rádoby
znalci z řad politiků.
Josef Jandouš,
pořadatel X.JUMP Rally
Nedachlebice

Číslo 2/2013
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zení sněhu, zametání obecních komunikací a prostranství včetně mulčovacího zařízení

Víte, že….

- OÚ pořídil pro potřeby obce a obecního zastupitelstva - zateplení a fasáda budovy OÚ a budovy „ hasičárny “
automobil FIAT DUCCATO pro 9 osob, který mohou
probíhá podle časového plánu
používat i občané formou pronájmu včetně řidiče
- turistický oddíl DIVOČÁCI provedl koncem dubna
- nájemce pohostinství U Karolíny pan Tichopádek zpříúklid okolí obce, za což si vysloužil poděkování OÚ
jemnil Velikonoce všem milovníkům cimbálové muziky (CM Vinár) a navíc teklo pivo za 9 Kč.
- OÚ vybudoval na nádhumní u lesa další kryté odpočívadlo - posezení s krásným výhledem na široké okolí
- mužská část Nedachlebjanu nejenže absolvovala v krojích šlehačkovou obchůzku po obci, ale stihla i „ vyšle- - v 1.patře Pohostinství U Karolíny byla opět uvedena do
hat “ ženskou část spřátelených Nedakonic
provozu kavárna s názvem Santa Lucia
- OÚ převzal nový obecní traktor New Holland s částí
výsadba 3000 ks stromů v Pastvisku byla úspěšně dopříslušenství, které bude doplněno o zařízení na odklíkončena
-VK -

Zahrádkáři radí a informují
Pranostika na červenec:
V červenci déšť a sluneční pohoda,
hojná bude v příštím roce úroda.
Ženci na pole – včely z pole.
Červenec je měsícem veškerého bobulového ovoce. Sklízíme také rané broskve a meruňky. Asi čtrnáct dní před dosažením zralosti plodů broskví je
dobré stromy zalít. U angreštu likvidujte americké
padlí ostříháním napadených větví. Tyčková rajčata
vyvazujte, veďte jen na dva výhony a přihnojte. Okurkám zaštípněte hlavní výhon, aby se vinuly výhony
postranní.
Jakmile začne žloutnout nať cibule, začněte sklízet.
Je třeba hlídat zdravotní stav cibule, okurků, brambor a
podle potřeby stříkat proti plísni. Do poloviny měsíce
je možné vysévat některé luskoviny – keříčkové fazole
a hrášek pro sklizeň v září.

Pranostika na srpen:
V srpnu když půlnoční vítr věje
bez deště sluníčko hřeje.
V srpnu sklízejte taktéž odrůdy jablek a hrušek. Koncem měsíce prořežte broskvoně - zkraťte o polovinu výhony, které nebudou plodit. Třešně a višně můžeme hlou-
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běji zmladit. V srpnu se sklízí cibule a česnek. Stále ještě
můžeme na volné zeleninové záhony vysévat salát, špenát
a ředkvičky k pozdní sklizni.
Pranostika na září:
Po svatém Matouši čepici na uši.
Po svatém kříži podzim se blíží.
V září u maliníků odstraňte odplozené výhony (do
poloviny měsíce). Sklízíme podzimní odrůdy jablek, hrušek, švestek a pozdní odrůdy broskví. Též můžeme vysévat
ředkvičky pro sklizeň v polovině října. Nedoporučujeme je
sázet po česneku, po cibuli, po bramborách nebo rajčatech.
V září ještě vysazujeme dvouletky – macešky, pomněnky a
sedmikrásky.
Vážení spoluobčané, zahrádkáři Vás zvou na Posezení u burčáku. Vyhrávat budou manželé Miklovi. Rovněž
taky bude jako vždy bohatá tombola a občerstvení všeho
druhu. To vše se uskuteční v sobotu 31. srpna 2013 od
20:00 hodin. Přijďte se pobavit a zazpívat si u dobrého
vína.
Radost z bohaté úrody a z Vaší dobře vykonané práce
na zahrádce a slunnou dovolenou Vám přejí zahrádkáři.
Za výbor ČZS
Lysoněk Vojtěch

strana 13

Obecní noviny Nedachlebice

Vítězství naší slivovice
Již po dvanácté se v Tvarožné Lhotě uskutečnila Slavnost oskoruší spojená s tradičním koštem oskorušových
a ovocných pálenek. K degustaci bylo přihlášeno 158
vzorků z oskoruší (nejvíce ve dvanáctileté historii). V této
kategorii se již tradičně na pomyslných stupních vítězů
umísťují nedachlebjané
Miroslav Gregůrek a pan Ing. Vojtěch Knot. Pan Knot
nezklamal ani letos, kdy získal 2. místo za pálenku z osko-

ruší ( 2008). Na 3. místě se umístil další nedachlebjan Vratislav Němeček starší ( oskoruše 2012) .
V kategorii „ modré ovoce“ ( švestky, durancie, blumy,
trnky, karlátka a jejich směsi) bylo k degustaci přihlášeno
856 vzorků. Do Nedachlebic šla cena za 1. místo, které získal Vratislav Němeček starší ( durancie 2012) .
Oběma blahopřejeme a přejeme úspěchy i v dalších
ročnících tohoto vyhlášeného koštu.
- VK-

TJ Nedachlebice
Tým mužů TJ Nedachlebice v
letošní roce končí už třetí dekádu
v krajských soutěžích. Toto dlouhé období se kluci snažili vylepšit
výhrou třídy a historickým postupem do krajského přeboru. Vinou
četných zranění a pracovního vytížení některých hráčů základního
kádru museli na jaro nastupovat
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v provizorních sestavách, mnohdy zaskakovali i dorostenci. Ti se
zhostili svých, většinou premiér,
na výbornou, nemohli však zkušenostmi nahradit staré matadory.
Proto jsme několikrát překvapivě
ztratili body i z celky ze spodních
pater tabulky a vítězství se nám
vzdálilo. Už jasný vítěz Újezdec
navíc na začátku jara deklaroval
nákupy a velkou snahu postoupit
do krajského přeboru. Náš „A“ tým
se také dostal do semifinále O po-

hár hejtmana zlínského kraje., kde
prohrál po velmi dobrém výkonu
s Luhačovicemi a tím si nemohl
zahrát vysněné finále na Letné na
hřišti FC Tescoma Zlín..Výsledek
přes určité zklamání s koncem sezóny hodnotím pozitivně. Chci poděkovat všem hráčům i realizačnímu týmu za odvedenou práci..Celá
řada utkání měla vysokou úroveň a
diváci si jistě přišli na své. Generační problém je základním úkolem dalšího období.
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Dorostenecké mužstvo se už trvale
potýká a bude potýkat s přechody hráčů, jak od žákovské kategorie do dorostenecké a s jejich výchovou k rychlejší
a tvrdší hře, tak přechodu 1.mužstva.
Každoroční obměna hráčského kádru
znamená pro trenéra vždy novou vizi a
snahu o důstojnou reprezentaci obce.
V letošní sezóně se klukům dařilo a po
slabším podzimu se na jaře rozehráli
a po soutěži figurují ve středu tabulky.
Kolísavé výkony souvisejí především
s přístupem hráčů k utkáním,což však
je jev k této věkové kategorii náležící.
V soutěži nám končí s věkových důvodů 9 hráčů. Řada s nich má šanci
se v rámci letní přípravy pokusit o zabudování do mužstva dospělých. Vše
však bude záviset jenom na jejich píli a
přístupu. Společně s trenérem řešíme
velmi složitou náhradu odcházejících.

Jednáme se sousedními obcemi Bílovice a Březolupy o hráčské spolupráci.
Bude to obtížný rok pro tuto věkovou
kategorii. Dík patří nejen celému mužstvu,ale i trenérovi panu Jurníkovi,
který se této funkce ujal po odchodu
P. Fojtíka.
Ing. Šuranský
Mužstvo žáků zhodnotil trenér I.
Vlčnovský: Vstup do letošního jara se
nám moc nevydařil. Po několika porážkách se nám ale podařilo navázat
na šňůru vítězství z podzimu. Letošní sezónu jsme ukončili s celkovými
12-ti body na osmém místě. I přes
nesouměrnost týmů hlavně ve věkové kategorii, kdy proti sobě hrají žáci
od šesti, sedmi let do patnácti let, se
nám v této sezóně dařilo držet krok s
nejsilnějšími týmy, kteří byly jak vě-

kově, tak výškově zdatnější. Dokázali
jsme se soupeři hrát vyrovnanou hru,
jen nám občas ale chybělo „fotbalové
štěstíčko“.
Střelci: Novák F. - 4 branky, Novák A., Kaňa R., Kafka R. - 3 branky, Běhůnek O. - 2 branky, Sukup J.,
Polášek O., Hoférek D., Bischel N.,
Škrabko P. - 1 branka
Celkem za sezónu Jaro 2013 se
nám podařilo nastřílet 20 branek.
Žluté karty: Kadlček F. - 1x, Bischel N. - 1x
Na závěr bych chtěl poděkovat
celému týmu žáků a ještě jednou se
rozloučit s nejstaršími hráči a popřát
jim tak úspěšné pokračování v týmu
dorostenců. Žákům bych chtěl popřát
pěkné prázdniny.
Ivo Vlčnovský,
trenér žáků

Staré Reflexy – 13.7.2013
TJ Nedachlebice se tímto omlouvá všem fanouškům skupiny Staré Reflexy. Dříve avizovaná zábava se z důvodu
odřeknutí skupinou (rodinné důvody) neuskuteční. Ještě jednou se omlouváme.
TJ Nedachlebice

XIV. Pouliční turnaj
Memoriál Karla Laszczewského
Horní konec – Podbůdí 2:0
(Tomáš Řešetka, vlastní)

Podbůdí – Holýška 0:2
(Jiří Kaňovský 2x)

Holýška – Horní konec 2:3
(L.Belant 2x, Tomáš Řešetka, Jarda Kníchal, Jiří Ryška)

Esmeraldy – Babetky 0:2
(Lucie Balajková, Helena Bilavčíková)

1.
2.
3.

Horní konec
Holýška
Podbůdí
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6
3
0
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Den dětí
V letošním roce vyšel Den dětí přesně na 1.6. v sobotu.
V areálu TJ Nedachlebice se sešlo více jak 150 dětí. Díky
obecnímu úřadu a sponzorům pro ně byly připraveny různé atrakce. Největším tahákem bylo samozřejmě vystoupení

Víte, že….
- byla založena Společnost přátel slivovice ČR, která
vydává příležitostně Lihové noviny (bližší informace
ve Slováckém muzeu v UH )
- letošního „ otvírání rybníků “ v květnu se průběžně zúčastnilo 130 spoluobčanů a návštěvníků ( bylo
zkonzumováno 125 porcí kabanosu z udírny, dále
párky v rohlíku, 3 sudy piva a další alko i nealko
- OÚ průběžně renovuje a zpevňuje v Olšovci původní
cestu do lesa
- OÚ dále jedná s restaurátory a památkáři o opravě
kříže (směr Bílovice – u odbočky do Dubovského
mlýna)
- firma Filip Slezák pokračuje v renovaci Pomníku
padlých dle sdělení OÚ po důkladném vyčištění
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skupiny Seiferos – která se stará o záchranu dravců a jejich
návrat do volné přírody. Dále je pak lákalo vystoupení dětí
ze školky, tanečnice ze ZŠ Velký Ořechov, kynologický klub
Biskupice, mažoretka, malování na obličej, ukázka vojenské
techniky, rc modely aut a v neposlední řadě bohatá tombola. I přes nepřízeň počasí – déšť před začátkem – i mírné
mrholení v průběhu neodradilo děti od touhy užít si svůj
den. Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem účinkujícím, sponzorům a v neposlední řadě obecnímu úřadu, že
nám umožnili tuto pravidelnou akci opět uspořádat.
Josef Jandouš, TJ Nedachlebice

bude následovat napuštění konzervačními přípravky
a podle možností se počítá s dodatečným doplněním
chybějících fotografií nebo alespoň jmen
- starosta obce se setkal s Tomio Okamurou – senátorem za Zlínský kraj
- zavlažovací zařízení na hřišti je prakticky dokončeno, navíc se provádí odvodnění promáčených ploch v
blízkosti tribuny
- pro milovníky dechovky pořádá OÚ dne 17. 8. Večer
s dechovou hudbou VRACOVJÁCI (vystoupí i Nedachlebjan a Nedachlebjánek)
- na hřišti MŠ, na hřišti TJ a v prostoru za márnicí byly
vybudovány OÚ nové zábavné a herní objekty a prvky pro děti
-VK -
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Jak si uvařit pivo?
Před několika lety se v Čechách i na Moravě začaly
objevovat tzv. „minipivovary“ a já přičichnul – a nejen
přičichnul – ke klasicky vařeným pivům a speciálům.
Přestala mi chutnat průmyslově vařená europiva, která se už dnes nevaří ze sladu a chmele, ale z různých
extraktů, které vyjdou levněji, a po uvaření se takové
pivo prožene několikanásobnou pasterizací, chemizací a hlavně ředěním, aby dalo přesně těch 10° . Dá se
někdy pít na žízeň, nedá se pít na chuť. Po návštěvách
a exkurzích do minipivovarů jsem se rozhodl uvařit si
pivo doma sám... Tedy pokud Vás to zajímá, čtěte...
Nejprve je třeba se rozhodnou, jaké pivo si člověk
chce uvařit. Těžší způsob vaření je klasicky vařené,
spodně kvašené pivo plzeňského typu, kde by uvařená
mladina měla ležet a kvasit při cca 4°C po dobu několika týdnů. Ale ruku na srdce, jak by se tvářila asi Vaše
manželka, kdyby zjistila, že 90 procent lednice zabírají
velké hrnce s pivem. Začal jsem tedy svrchně kvašeným pivem, kdy proces kvašení musí být někde mezi
15-20°C, což se dá lépe dosáhnout. A i zde má člověk
na výběr. Mé první pokusy začaly s připraveným sladem, chmelem i kvasnicemi v jedné dávce od jedné sladovny, která prodává „set“ pro domácí vaření svrchně
kvašeného piva.

Při celém vaření je nejdůležitější čistota. Zapomeňte na umývaní jarem, i jen malá kapka ponechaná na
hrnci dokáže dokonale zničit kvasný proces. Všechny
potřebné propriety je třeba umýt vřelou vodou, nebo
použít savo a pak vodu. Optimální je, pro dávku 10-12
litrů piva, si nachystat dva hrnce 15-20 litrové, míchací
nástroj, stáčecí hadičku a dostatečné množství čistých
PET lahví na pivo.
Po rozbalení setu pro vaření piva je nutné zkaramelizovaný slad rozehřát ve vodní lázni v malém kastrolku
a poté vylét do velkého hrnce. Ten doplnit tak 10-12 litry vody a řádně rozmíchat. (Upozorňuji, že nedachlebická státní voda se svojí tvrdostí není až tak ideální,
zkoušel jsem vařit vodou ze studánky a ta byla asi nejlepší) Za stálého míchání je třeba směs přivést k varu,
poté přidat připravený chmel z balíčku v setu a vařit
minimálně 90 minut (lépe 120 minut). Opět za stálého míchání. Pivo se musí opravdu vařit, nesmí však
zkypět, nebo přichytit ke dnu hrnce. Pamatujte, že domem se rozlehne krásný voňavý odér vařeného chmele.
Také se určité množství vody při vaření odpaří, je třeba
s tímto počítat a část vody po vaření dolít. Množství
vody se odvíjí od požadované stupňovitosti a požadovaného množství alkoholu.
požadované pivo
10°, min. 2,8 % alkoholu
11°, min. 3,0 % alkoholu
12°, min. 4,2 % alkoholu
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celkový objem vody
11 litrů
10 litrů
9 litrů
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Po uvaření je nutné nechat mladinu vychladnout.
Osvědčilo se mi zkrátka hrnec odnést do sklepa. A
na druhý den stočit všechny mladinu – bez usazeného kalu naspod – do připravené kvasné nádoby – postačuje druhý větší hrnec. Teplota mladiny však musí
být menší než 20°C. Poté se v malé nádobce s trochou
mladiny rozmíchají kvasnice a po chvilkovém odstátí
se tato směj vleje do hrnce a důkladně se opět rozmíchá. Tuto nádobu je potřeba překrýt prodyšnou tkaninou (aby mladina mohla dýchat) a umístit na 4-8 dní
do místnosti s pravidelnou teplotou v rozmezí 15-20°C.
Během druhého dne začne silné kvašení a přibližně třetí, nebo čtvrtý den je třeba tmavý povrch pěny odstranit
čistou vařečkou mimo nádobu. Obsah se nesmí míchat.
Po cca 7 dnech se mladé pivo začne vyčeřovat – čistit
a přestane chutnat sladce. Dodržení čistoty, stálosti a
přesnosti teplot při tomto kvašení má největší vliv na
kvalitu piva. Po ukončení kvašení je třeba sebrat zbylou
pěnu opět čistou vařečkou.

přetlak díky oxidu uhličitému. Proto musí být použity
těsné uzávěry, aby se pivo nasytilo.

A teď už stačí jen pivo dobře
ochladit a při nalévání přátelům
opatrně otevírat. Dobrou chuť !
Josef Jandouš

Takto uvařené a vykvašené mladé pivo je třeba stočit
– nejlépe čistou hadičkou – do připravených nádob. Mě
se osvědčily PET lahve 1.5 l. se šroubovacím uzávěrem.
Dbejte na čistotu lahví a těsnost uzávěrů. Mladé pivo
stočte do lahví tak, aby zůstal vždy prostor minimálně
5 cm prázdný a přidejte kávovou lžičku krystalového
cukru pro dokvašení. Lahve velmi pevně uzavřete a
rozpusťte cukr. Také dokvašování musí probíhat nejlépe ve stálé teplotě 15-20°C. Po 14 až 21 dnech se pivo
vyčistí. Kvasinky se usadí na dně a v lahvích vznikne

Číslo 2/2013

strana 19

Obecní noviny Nedachlebice

Dravci na Dětském dni

Svaté přijímání

Zlámanecký pramen

Noc kostelů - vyhodnocení

Knihovna

Mše svatá-arcibiskup Jan Graubner

Fotografie:
Michaela Křenková, ing. František Dostálek, Josef Jandouš, Martin Pavlát, Ondřej Záruba, Miroslav Šubarda
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