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Slovo starosty
Vážení spoluobčané, přátelé, sousedi,
léto je nejkrásnějším obdobím v roce.
Sluníčko svítí, všechny chmury rozhání,
začali jsme už sklízet jahody, přijdou třešně a pomalu se bude blížit období pro
mnoho chlapů ale i žen zásadní, tedy sklizeň trnek. Ještě před tím si ale budeme
moci užít krásného počasí, nějaké té kultury a sportu. Alespoň v to doufám.
V březnovém čísle jsem nabádal zodpovědné a rozumné spoluobčany, kteří
chápou, že se před nás všechny postavila úplně nová situace. A ať už souhlasíte,
nebo nesouhlasíte s rozhodnutím vlády
o nouzovém stavu a následnými omezeními, jedno si musíme přiznat. Nedopadli
jsme jako jiné státy a naši starší spoluobčané na tom byli podstatně lépe. Buďme
rádi, že i s problémy, které byly a nově
jsou, můžeme i nadále vídat své rodiče
a prarodiče. Chtěl bych vám všem poděkovat. Myslím si, že jsme zvládli nastalou
situaci, musím říci, skoro na podtrženou
výbornou.
Díky Zuzaně Hrňákové, Janě Jandoušové, Andree Poláškové, Blance Sládkové
a Adéle Koňaříkové obec pro vás starší zajistila roušky, kterých se rozdalo více než
sedmdesát. Pokoušeli jsme se zajistit co
nejdříve i dezinfekci. S prvními litry jsme
byli úspěšní až na Univerzitě Tomáše Bati.
Tato dezinfekce šla hned k našim nepotřebnějším – do Domova s chráněnými
byty. Týden na to pak přispěl Zlínský kraj
svoji 100 l troškou do mlýna – a přidal
i 30 růžových pumpiček. Hurá! A hned
vzápětí se nám podařilo ve spolupráci
s mikroregionem Za Moravů zakoupit
dalších 500 litrů AntiCovidu. Proto jsme si
mohli dovolit připravit vám takové malé
pozdní Velikonoce a obdarovat všechny v obci litrem této dezinfekce. Vím, že
mnoho z vás má ještě celý litr doma, ale
jsou domácnosti, které si byly už pro další a první litr využili do poslední kapky.
DCHB a školku pro nás navíc dezinfikoval p. Kapusta ozónem, a tak jak naši důchodci, tak naše děti mohli hned klidněji
spát. Celý nouzový stav ve mně zanechává velmi pozitivní myšlenky ve směru na
obec, na chování vás všech. Postupně se
ale přelévá ve velmi, velmi negativní myšlenky následujících kroků vlády.
Možná, že jste už slyšeli o rozepři,
která vznikla mezi předsedou vlády p.
Babišem, ministryní financí paní Schillerovou a starosty. I u nás visela 26. 5. černá
vlajka. A měla by viset i nadále, protože
jejich demagogické sliby o dorovnání
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ztrát obecních rozpočtů formou dodací
jsou jen sliby. Rozdávají z cizího, protože
stát už dávno své přebytky projedl. Vláda
ANO, ČSSD podpořená KSČM vůbec neví,
jak funguje ekonomika na obcích, a snaží
se lidem vykládat, jak vše vrátí v dotacích.
Pravda je ale úplně někde jinde. Dám vám
příklad. Na účtu jsme měli našetřené peníze a s částí peněz z letošního rozpočtu
jsme chtěli dostavět hřbitov. Projekt je
vypracovaný, povolení sehnaná, soutěž
na dodavatele proběhla a zakázka za více
jak 2,5 milionu mohla být v létě zrealizována.
K dnešnímu dni ale víme, že příjmy
do rozpočtu obce – tedy z daní, budou
o cca 20-25 % nižší (prozatím to dělá cca
2,2 miliónu) a k tomuto snížení si přidala
paní ministryně balíček a „sebrala“ nám
další 1 milión korun. Dnes, 5. 6., víme,
že do rozpočtu nedostaneme minimálně 3,2 miliónu. V letošním rozpočtu bylo
počítáno s příjmem 11,3 miliónu. A obec
tedy skoro 30 % příjmu nedostane. A tuto
částku někde musíme ušetřit. Sliby o dotacích jsou jen plané sliby. Všechny dotační tituly státu jsou nastaveny tak, že
první musíte vše zaplatit, a pak, až se nějaký úředník rozhodne, část se vám vrátí
zpět. Někdy i za více jak 1, 5 roku. Ale na
stavbu, resp. dostavbu hřbitova žádné
dotace nejsou a asi ani nebudou. Z mého
pohledu se nejedná o nic jiného, než že
státní kasa závidí rozpočty měst a obcí,
které hospodaří (protože ze zákona musí)
dobře. Stát svůj dluh neřeší, stále jej navyšuje. Obce nesmí. Jsou vázány zákony
rozhazovačného státu. A za to zaslouží
potrestání! Další ovládnutí nejen státu,
ale i samostatných obcí pomocí úředníků
ministerstev, vlády a vládních stran. Tak
až budete na podzim volit (já vím, že jen
do Zlínského kraje, ale přesto), pamatujte
prosím na to, proč nebude v létě dostavěný hřbitov, proč nebude odkanalizován
Rybníček, proč nebude opravena cesta
u školky a na Holýškách. Protože ANO,
ČSSD a KSČM se rozhodli vyždímat volné
prostředky obcí rozhazováním financí na
podporu drobných firem. Tyto firmy podporu zaslouží, ale proč by měly rozhodnutí státu platit obce?
Omlouvám se všem za dlouhý text,
ale skoro denně ležíme ve financích obce
a snažíme se vyřešit toto velké snížení
příjmů tak, abychom nemuseli propouštět zaměstnance, tak abychom dodrželi
předsevzetí, tak abychom mohli zvládnout co nejvíc slíbených budovatelských

akcí, ale i tak, abychom nenechali obecní
rozpočet přejít do záporných čísel. Jak
jsem uvedl na zastupitelstvu, v žádném
případě nenavýšíme stávající obecní
dluh. (Jen pro vaši informaci, dnes je cca
14 miliónu, a ročně ho 2 milióny řádně
splácíme ). Ale dost bylo čísel a stížností.
Asi jste si všimli, že konečně začaly
parkové úpravy v obci. Nejen střed obce,
ale i volný prostor u DCHB a naproti obecního úřadu u křížku dostává postupně novou tvář. Další stromy plánujeme na hřišti
– mělo by zde dojít k optickému zvýšení
nového plotu dřínem obecným – stromem skvělým pro včely. Jen čekáme na
potvrzení z odboru životního prostředí.
Doufáme, že nám tuto výsadbu celou zaplatí dotace určená právě pro nové stromy. Pár nových stromů a keřů bychom
chtěli do podzimu vysadit i do prostoru
před školku. Samostatným velkým projektem je výsadba aleje 110 stromů podél
cesty od rybníků, Nad Zahradami až nad
mateřskou školu. Jedná se o výsadbu lípy
malolisté, trnky obecné, jeřábu černého,
jeřábu moravského, ořešáku královského, hrušní, třešní a slivoní. Zde se snažíme o finanční zajištění tak, aby všechny
stromy byly placeny firmou a obec zajistila – ve spolupráci se složkami – výsadbu
a následnou údržbu.
Protože se nám podařilo v loňském
roce koupit 3 ha pozemek za vodní nádrží
Lipiny, kde je dnes jen louka nebo nálet
drobných keřů, připravujeme přípravu
projektu Lipiny II, což by nebyl rybník pro
chytání ryb, ale nádrž zadržující zimní,
jarní, nebo dešťovou vodu v lese s možností pomalého odpouštění do Lipin.
Pro udržení vody v krajině máme také
vyhlídnutá tři další místa, kde by se daly
zřídit retenční nádrže, které by se naplnily
v období dešťů a pak postupně vysychaly. A tím se dostávám k rybníkům celkově.
Podařilo se nám vybrat myslím dobrého
hospodáře, pana Michala Pravdíka ml.,
který ve spolupráci s rybáři zahájil sezónu a začal s údržbou rybníků. Dnes máme
prodáno skoro 40ročních povolenek. Já
přeji všem rybářům krásné úlovky, a hlavně odpočinek a klid na překrásném místě,
který k tomuto koníčku patří. Doufám, že
jste byli na otevírání rybníků, které pro
vás obec ve spolupráci s rybáři připravila
a že jste se na této první pocoronavirové
akci bavili.
Chtěl bych vás všechny spoluobčany
poprosit o dávku opatrnosti.
V měsících červnu až srpnu dojde ve

Obecní noviny Nedachlebice

2/2020

středu obce ke dvěma stavebním činnostem. Na obecním úřadě budeme vyměňovat tašky a střešní latě a podél cesty na
Částkov se bude opravovat chodník. Obě
stavební úpravy budou řádně označeny, ale prosím o opatrnost. A předem se
omlouváme za nepříjemnosti při vstupu

do OÚ, nebo chůzi po silnici. Děkuji vám.
A na závěr bych si dovolil malou pozvánku. Se zastupiteli obce jsme se dohodli a zveme vás všechny na akci Zahájení prázdnin aneb po coroně griluje celá obec.
V pátek 3. 7. od 17:00 hodin si budou moci
děti opéct špekáček a vy starší si můžete

dát klobásu nebo steak a posedět s námi,
s kamarády, přáteli a dalšími spoluobčany. Doufejme jen v hezké počasí, a to, že
se v co největší míře sejdeme a oslavíme
začátek prázdnin, konec všech omezení
a konečně návrat k normálnímu životu.
starosta Josef Jandouš

Společenská kronika
(duben, květen, červen 2020)
Občané, kteří se v měsících dubnu, květnu a červnu dožívají významného životního jubilea:
50 let
65 let
85 let
Kuběnová Leona
č. p. 254
Dovrtěl Vojtěch
č. p. 42
Bilavčíková Libuše
Jakšík Milan
č. p. 295
Ondroušková Anna
č. p. 185
Marášek Stanislav
Bilavčík Richard
č. p. 270
Janků Jaroslav
č. p. 152
Knot Vojtěch
Šubardová Helena
č. p. 208
Koňařík Libor
č. p. 267
70 let
90 let
Stříž Rudolf
č. p. 86
Dovrtělová Ludmila
55 let
Němeček Vratislav
č. p. 17
Bartošová Marie
Švancara Pavel
č. p. 244
Marášek Miroslav
č. p. 207
Blaha Miloš
č. p. 209
Hubáček Luděk
č. p. 170
75 let
Juřena Jiří
č. p. 256
Kuběnová Anna
č. p. 132
Knotová Marie
č. p. 68
Lišaník Jaroslav
č. p. 8
80 let
Rada Adolf
č. p. 86
60 let
Bábíková Zdenka
č. p. 261
Škrabko Ivan
č. p. 178
Mikulka Vlastimil
č. p. 175
Vařáková Ludmila
č. p. 190
Šuranská Ludmila
č. p. 290

č. p. 79
č. p. 44
č. p. 105

č. p. 83
č. p. 36

Narození:
15. 4. 2020 Šuranská Lucie
rodiče:
Šuranská Ivana a Šuranský Martin, Nedachlebice č. p. 290
Úmrtí:
† 10. 2. 2020
† 7. 4. 2020
† 17. 4. 2020
† 3.5.2020
† 20. 5. 2020

Chmelina Josef
Hubáčková Jarmila
Strýček Vladimír
Ondrašíková Marie
Roupcová Jana

Nedachlebice č. p.
Nedachlebice č. p.
Nedachlebice č. p.
Nedachlebice č. p.
Nedachlebice č. p.

131
277
262
283
72

Dne 10.6.2020 ve věku 70ti let
zemřel pan Vratislav Němeček,
v období let 1998-2014 starosta
obce Nedachlebice.
Čest jeho památce
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Rekonstrukce chodníku v obci Nedachlebice IV
je spolufinancována Zlínským krajem
Od křižovatky u obecního
úřadu směrem na Částkov podél silnice III. třídy č. 49714 (tzv.
Růžová ulice) vede určitě nejhorší chodník v celé naší obci. Už v loňském roce jsme se rozhodli pro jeho rekonstrukci. Podél tohoto chodníku projede v obou
směrech denně v průměru 2 700 vozidel. Z toho 12 % vozidel nedodržuje předepsanou rychlost 50 km/h. V dubnu letošního roku
byla jedinci naměřena rychlost 115 km/h. A to v pracovní den,
těsně po půl čtvrté odpoledne….
Po zdlouhavých úřednických peripetiích s výkupem všech pozemků (mimo 6 m2) budeme chodník rekonstruovat v červenci
a srpnu tohoto roku. Celková cena rekonstrukce bude 892 501 Kč
s DPH. Z této částky nám Zlínský kraj uhradí 49,92 % způsobilých
výdajů, tedy 432 000 Kč.
Děkujeme
starosta Josef Jandouš

Informace z knihovny
•

Knihovna je opět v provozu! Otevřena je každou středu v době od
17,00 hod do 18,30 hod. Při návštěvě knihovny je potřeba dodržovat
stanovená pravidla (aktuální jsou
vyvěšena v informativní nástěnce
na vchodových dveří do knihovny a také na webových stránkách
knihovny).

•

•

Čtenáři, kteří mají knížky vypůjčené
už delší dobu, mají možnost knihovnu navštívit a knihy vrátit, výpůjčku
prodloužit nebo si s sebou domů
odnést jiné :)
Plánovaná akce „Podvečer s Andersenem“ musela být přeložena –
přesný termín bude včas upřesněn.
M. Křenková

Proměny zahrady mateřské školy
Slunné prostory školní zahrady v areálu mateřské školy jsou
místem, kde s dětmi trávíme celoročně spoustu času. Využíváme
je obzvláště v teplém jarním a letním období k pobytu dětí venku
a vždy se dětem velmi zavděčíme, když se jde na zahradu!
Vzhledem k mimořádným organizačním a hygienickým opatřením aktuálně v tuto dobu na konci školního roku, kdy vycházky se skupinou dětí po okolí v obci nejsou doporučovány, si her,
zábavy, sportování a pobytu na zahradě děti pořádně užívají! Na
jaře, v době uzavření mateřské školy a přerušení provozu, se všichni zaměstnanci MŠ společnými silami zapojili do činorodého generálního úklidu všech prostor školy a školní zahrady. Uklízely se
sklady hraček a přilehlé prostory školky, důkladnou očistou a desinfekcí prošly všechny hračky, nářadí, pomůcky, venkovní nábytek
a herní prvky. Servisní bezpečnostní prohlídkou potom koloběžky
a všechny herní prvky. Byly vyřazeny předměty poškozené a opotřebované a doplněny nové hračky a pomůcky k tvořivým a pohybovým venkovním hrám.
Jak se říká: „Všechno zlé, je k něčemu dobré!?“
O našich plánech a cílech proměny školní zahrady už bylo řečeno v některých z posledních příspěvků mateřské školy v Obecních
novinách. Záleží nám na tom, aby zde děti našly variabilní a víceúčelové vyžití s neomezenými možnostmi her, kreativity a zábavy.
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Proto je naším dlouhodobým záměrem členit venkovní plochu tak,
aby byla prakticky uspořádaná, aby přirozeně lákala děti ke hře,
k pohybu a současně plnila vzdělávací funkci.
Naše záměry se postupně, rok od roku, krůček po krůčku v těsné spolupráci, vstřícnosti a pochopení zřizovatele, daří realizovat.
Ať jsou to investice většího rozsahu, drobné či náročnější opravy,
údržba nebo pravidelná péče o zeleň.
Zásadní proměnou a terénními úpravami prošla naše školní
zahrada začátkem nového školního roku v podzimních měsících,
kdy byl zbudován vydlážděný účelový chodník- okruh, pro využití
především koloběžek pro dopravní hry dětí. Konečná úprava, srovnání terénu, zazelenění včetně přebudování herních prvků, byla
dokončena ve spolupráci zřizovatele, ale také pomocných rukou
rodičů našich dětí.
Teď na jaře už se jezdí, jen to sviští! Děti jsou nadšené a aktivní,
využívají nových pohybových možností v dostatečně velkém vyrovnaném prostoru, osvojují si prakticky poznatky o bezpečném
pohybu v dopravních situacích.
Ze školského grantu Děti, kultura a sport byl zakoupen a instalován zahradní venkovní dřevěný domeček, který obohatil venkovní prostory a podpoří fantazijní a námětové hry dětí. Žhavou
novinkou je letos na jaře zabudovaný vyvýšený záhon pro malé zahradníky, kteří pilně sázejí, zalévají, pozorují a starají se o sazeničky
bylinek, zeleniny i okrasných květin. Poděkování patří panu Jurčovi,
který kvalitní dřevěný vyvýšený záhon na zakázku vyrobil.
V blízké době je plánována výsadba keřů a stromků okrasných
i užitkových k trvalému zazelenění prostor zahrady a instalace přírodních prvků do naší inspirující zahrady.
Ještě jednou děkujeme zřizovateli, který podporuje naše vize
a snaží se je s námi realizovat!
Andrea Krhovská, ředitelka MŠ

SINGULÁRNÍ SPOLEK NEDACHLEBICE
Počátkem dubna jsme ukončili těžbu dubového porostu
na Pašovské. Celkem jsme vytěžili 32 m3 dubu v mýtném věku,
z čehož činí sortiment kulatiny necelých 16 m3. Je to výrazně
méně, než jsme plánovali. Na podzim budeme pokračovat s tím,
že v hospodářském roce 2020/21 plánujeme vytěžit cca 150 m3
dřevní hmoty.
V nejbližších týdnech budeme v našich mladých porostech
vyžínat trávu s buření, nadále sledujeme stav smrku na Pašovské
u Vlčince. V tuto chvíli máme ohniska lýkožrouta podchycena
a z větší míry zlikvidována.
Počátkem dubna měla proběhnout výroční členská schůze.
Tuto plánujeme v důsledku opatření proti šíření koronaviru uskutečnit v podzimních měsících. O přesném termínu schůze budeme včas informovat.
Zájemce o zpracování dříví na otop oslovíme prostřednictvím
hlášení místního rozhlasu v nejbližším možném termínu.
V tuto chvíli probíhá výplata pachtovného formou zálohy, bližší informace upřesníme členům spolku na výroční členské schůzi.
V minulém příspěvku jsem v rámci určitého odlehčení přislíbil
nahlédnutí do neformální historie našeho spolku. Uvědomuji si,
že mé dosavadní příspěvky mohou být pro některé čtenáře dost
technické a tím i méně čtivé.
Když jsem na jaře 2018 přebíral funkci předsedy spolku po
panu Františkovi Dostálkovi, tak se mi dostala do rukou stará účetní kniha. Kouzelných zápisů v této knize si jako první na společné
schůzi výboru a kontrolní komise všimla paní doktorka Kadlčková.
Při procházení účetnictví v letech, kdy spolek vedli naši dědečci
a pradědečci si nemohu neuvědomit, jak jsme v dnešní době svá-

záni regulemi, omezeními, kontrolami a v podstatě dnešní „spolkování“ v rámci lesního hospodaření není nic jiného, než podnikání se všemi negativy, starostmi, stresy, riziky, právní i finanční
odpovědností a dalšími faktory s podnikáním spojené.
Při nahlédnutí do zápisků vidíme, že dříve to bylo jinak. Pro
ukázku uvádím zápis z roku 1929, napsaný krásným písmem s nezbytnými kudrlinkami.
Vydání pro rok 1929:
¼ piva
80,- Kč
Cesta Důbravy Kaňovice
20,- Kč
Fořtování u Pašovské, cikarety s chlapama, ½ l rumu,
¼ l borovice, ½ l borovice
70,- Kč 10 hal
Cesta Uh. Brod Skraček, Dovrtěl
20,- Kč
Semena hrabové, olšové
42,- Kč
Bubnování
3,- Kč
¼ piva
80,- Kč
½ l borovičky, 2 krabičky zorek
31,- Kč
Hotařovy za 1 půlletí
600,- Kč
Útrata s revírníkem
47,- Kč 50 hal
¼ piva
95,- Kč
Hotařovi
80,- Kč
Při hasení příkopy špagát
4,- Kč
¼ piva
65,- Kč
Celkové vydání za rok 1929 činilo 1237,- Kč, nejvíc položek bylo
za pivo, rum, borovičku a „cikarety“ zorky. Kouzelná je položka útrata s fořtem za 47 Kč 50 hal, což vzhledem k tehdejší hodnotě peněz
nebylo úplně málo.
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Pro ilustraci přikládám fotografii originálního zápisu
v účetní knize. Tímto vůbec nechci snižovat fungování
Singulární společnosti před 91 lety, spíše s tichou závistí
poukazuji na to, jak krásně se žilo bez někdy nesmyslných regulací, nařízeních, závazných termínů a v neposlední řadě i dotací. Ty sice využíváme, protože kdybychom tak nečinili, nehospodařili bychom s péčí řádného
hospodáře a poškozovali bychom sami sebe, nicméně
v konečném důsledku dotace zaplatí zase celá společnost. Nehledě na administrativní náročnost při vyřizování, kde bych ušetřený čas raději strávil při jednání s fořtem s útratou na náklady spolku…
Za Singulární spolek Nedachlebice Radovan Lukšík

Křesťanské okénko
Proč ?
Takovou otázku jsem za posledních
sedm týdnů dostal mnohokrát. Proč,
ač nevěřící, jsem trávil nedělní ráno na
židli u vstupních dveří kostela, sledoval
notebook a přenášel živé video ze mše
svaté z kostela z Nedachlebic ? A vždy
jsem odpověděl stejně. Protože jsem
mohl. Věděl jsem jak, měl jsem prostředky k natočení a přenosu a trocha dobrovolné práce – i přesto že v neděli - ještě nikomu neuškodila. A pak také, bylo
to přání mé ženy. Která, když sledovala
přenos mše otce Macury, řekla, proč to
nejde u nás. A šlo.
Můžu Vám říci, že když jsem poprvé šel
za otcem Janem s nabídkou živého přenosu, nebyl jsem si vůbec jistý, že se věc
podaří. Bál jsem se, že obraz nebude kvůli
protisvětlu z vitráží vidět, že vypoví v průběhu mše internet, že bude špatný zvuk,
že se video zastaví, že se zkrátka něco pokazí. Věcí dělaných poprvé bylo dost. A dá
se říci, že každá z těch událostí se za sedm
týdnů stala.
Před první přenosem ale bylo nutné
zaangažovat více lidí. Rady o realizaci –
otec Pavel Macura. Kvalitní internetové přípojení – Martin Kaňovský, tisk dvou speciálních držáků na mobilní telefon a mobilní
telefon s dobrou kamerou – syn Josef, sluchátka k odposlechu – dcera Marie, možnosti připojení zvuku – Stanislav Potocký
a nasvícení osob v kostele – Jan Kaluža.
Díky Vám všem se to podařilo. A díky patří
samozřejmě otcovi Janovi, že jsme mohli.
První přenos sledovalo živě přes 140
osob, s každou další pak sledovanost
klesala až po 75 připojených při poslední mši 10.května. Následná shlédnutí pak
oslovilo vždy přes 500 sledujících. Do
těchto čísel však musíme počítat skutečnost, že se mnohdy připojoval jeden počítač, ale u něj se občas sešlo i více členů
domácnosti.
6

Mše svatá on-line

A perličky z realizace. Příkladem
týden před Velikonocemi nejel 3 dny
v obci internet, přesto jsme obraz přenášeli. O Velikonocích pak snaha o zlepšení zvuku znamenala pád stativu na
zem a rozbití celého držáku. Opraveno
pomocí lepící pásky a opět se přenášelo.
Bral jsem to skoro jako ostudu ve zprávách na ČT1 (až mi p. redaktor Kvasnička řekl, že oni kamery mnohdy opravují
stejným způsobem). Při první a šesté
mši se navíc zastavil obraz na více jak 10
sekund. Proč ? To jsem nezjistil. A zvuk.
Samotná kapitola. Prázdný kostel má
zvláštní akustiku a tak kdo si přenos pustil jen na notebooku, nebyl moc spoko-

jený. Stačilo však zapojit sluchátka, nebo
bedýnky, zesílit a vše bylo v pořádku.
Zkrátka, když se nedaří připojit kamerou
do zesilovače, nedají se ani „v kostele dělat zázraky“.
A na závěr. Až budeme mít třebas Vy
šanci udělat něco navíc, řekněte si : „proč?
Protože můžeme“ . A udělejte to. Třebas
jen kvůli tomu dobrému pocitu, který mám, že jsem snad potěšil pár osob
v okolí. A pro ten pocit to stojí za to.
PS: Mimochodem, nebylo to tak nezištné. Dostal jsem vynikající čokoládovou buchtu a skvělé koláčky od paní Dostálkové. Moc děkuji.
Josef Jandouš
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Zvláštní období - extrémní situace, nezvyklé zážitky. Z počátku strach, obavy, stres a očekávání – co bude, jak to zvládneme?
Z absolutního nasazení, spěchu a věčného nestíhání přišlo
obrovské zklidnění, dlouhý čas na přemýšlení, dlouhý čas s rodinou, dlouhý čas pro sebe, dlouhý čas s Bohem.
Dobrý čas – je velmi dobré se zastavit a přemýšlet o tom,
jak v životě dál. Co je důležité, co méně důležité a co v životě vlastně nepotřebuji. Co vlastně už nemusím řešit – teď to
z mého života zmizelo a vůbec to nechybí.

Bohoslužby najednou doma u obrazovky počítače nebo
televizoru. Velikonoce úplně jiné a přece zcela tradiční. Křížová
cesta na Šarovech je krásná vždy, ale v tichu zalita jarním sluncem – úžasné místo pro prožití velikonočních událostí. Večerní
domácí společná modlitba u svíčky prvokomunikanta za nemocné, trpící, za nás za všechny, za celý svět.
Nekonečné procházky ztichlou přírodou, my čtyři spolu.
Vlastně to bylo krásné jaro – děkuju Pánu Bohu za důležitý
čas pro nás. A děkuju, že jsme to zvládli……
Lenka Závodná

Víme všechno o stavbě našeho kostela sv. Cyrila a Metoděje?
Pokračování z minulého čísla Obecních novin 1/2020. V červnu slavíme 22.
výročí od posvěcení našeho kostela.
Od vysvěcení po dnešek:
Kostel vysvětil olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner dne 14. června
1998.
Už za několik dní později, 2. 7. 1998,
navštívili naši obec a v novém kostele
sloužili slavnostní mši svatou biskupové
Čech a Moravy v čele s kardinálem Miroslavem Vlkem. Všichni s námi pak ještě
dlouho besedovali.
Dva dny nato, 4. 7. 1998, mezi nás
přišel litoměřický biskup Th. Dr. Josef
Koukl. Od té doby k nám přijížděl pravidelně o každé pouti až do své smrti. Poté
ho vystřídal litoměřický biskup Mons.
Jan Baxant, po něm jsme už potřetí přivítali P. Rudolfa Repku, rodáka z Vlčnova,
faráře ve Cvikově.
Záběry z nového kostela a ze svěcení zařadila České televize i do přímého
přenosu z velehradské pouti 5. července
1998.
První Martinské hody společně
s námi oslavil v sobotu uherskohradišťský děkan P. František Petrik, a v neděli
pak biskup Mons. Josef Hrdlička. Přivezl

od Otce arcibiskupa cenný dar – monstranci a předal obětavým stavitelům
kostela pamětní listy.
V kostele se uskutečnilo mnoho
vystoupení pěveckých a hudebních
souborů, každoročně je jich pořádáno
několik.
V kostele se konají pobožnosti, které
jsou plnohodnotnou součástí místního kulturního života – žehnání práva
na Martinské hody, ale také mše svaté k výročí založení hasičů, sportovců
a dalších spolků.
Pravidelně je zde sloužena Svatohubertská mše svatá za myslivce, rybáře,
včelaře, chovatele a zahrádkáře. V loňském roce byla zvláště významná, neboť se uskutečnil přímý přenos televizí
NOE.
Postupně byl kostel upravován
a bylo doplňováno nové provozní a sakrální vybavení:
lavice byly vyrobeny v roce 2001
z dubového dřeva vyrostlého u nás, darovali ho vlastníci lesů. Vyrobila podle
našich návrhů firma VKN s.r.o. z Otrokovic, čalounické práce provedl mistr
Zdeněk Krčmář, mříž oddělující vstupní chodbu a chrámový prostor je od

uměleckého kováře mistra Wunderlicha
a byla pořízena v roce 2001,
vitráže v presbytáři navrhl mistr Václav Vrba z Ostravy, zhotovila firma mistra Petra Hoplíčka ze Zábřehu v roce
2003, hlavní vitráž Víra, naděje, láska,
postranní jsou čtyři evangelisté, vitráže
v oknech kostelní lodi – blíže k oltáři je
ve čtyřech oknech znázorněno Osmero
blahoslavenství, v zadních oknech jsou
symboly a patroni myslivců, rybářů,
včelařů, zahrádkářů a chovatelů,
obraz sv. Jana Sarkandra, jehož
ostatky jsou v obětním stole, vytvořil
akademický malíř Kamil Mikel z Napajedel v roce 2007,
sochu sv. Josefa vytvořil mistr Antonín Jurča z Nedachlebic, byla žehnána
v roce 2011,
- obraz Božího milosrdenství, žehnán v roce 2013.
Kostel získal pro všechny občany
další význam, když obec Nedachlebice
v jeho blízkosti v roce 2000 vybudovala nový hřbitov (architektonické řešení Ing. Darina Horká, stavěla firma SVS
stav s.r.o. z Bílovic).
Vše sepsal pan Ing. František Dostálek
a uveřejnil pan Vojtěch Lysoněk.
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Jak jsme prožili Velikonoce 2020
Rodiče nás v pondělí ve Svatém týdnu svolali k rodinné
poradě, kde jsme se domluvili na způsobu slavení letošních
Velikonoc. Po dohodě si každý člen rodiny vylosoval jeden
den, který připraví, od Zeleného čtvrtku do neděle Vzkříšení.
Dostali jsme od rodičů manuál, jak prožít liturgii doma, a to
v podobě webových stránek ww.liturgie.cz. O Zelený čtvrtek
se postarala sestra Dominika. Napekla nekvašený chléb a připravila spolu s babičkou slavnostní večeři na způsob poslední večeře Páně, v závěru jsme se pomodlili, otec zahrál na varhany, čímž symbolicky odletěly zvony. Páteční modlitbu jsem

připravoval já s mamkou. Pomodlili jsme se křížovou cestu
a přímluvy. Sobota vyšla na taťku: zpívali jsme žalmy, četli si
z Bible, vyznali víru a v závěru zahrál taťka na varhany píseň
číslo 401. Svíčka jako symbol Velikonoc nám zářila v okně.
V neděli nás po obývákové mši sv. překvapil bratr Ondřej
modlitbou nad pokrmy. Myslím, že na tohle netradiční slavení Velikonoc budeme rádi vzpomínat. Hodně nás to v rodině
sblížilo, ale moc se těšíme na příští slavení Velikonoc v „plné
palbě“.
Kryštof Běhůnek

Ukliďme Česko – ukliďme Nedachlebice
I když se neuskutečnilo Ukliďme Česko, vyšli jsme si s Vojtou 4. dubna na procházku. Vzali
jsme jen dvě igelitové tašky vyšli nad naše (ze
zahrady doprava k přístřešku, na horizont směr
Březolupy, po horizontu doleva k přístřešku na
Větřáku a dolů z kopce zpátky k nám na zahradu), že na této krátké procházce žádné smetí
nenajdeme. Ani jsme nedošli na horizont a měli
jsme tašky plné. Vrátili jsme se domů, vysypali
je, přibrali ještě tašku navíc, vrátili se tam, kde
jsme sbírání přerušili (ten kousek od naší zahrady k prvnímu přístřešku) a pokračovali na horizont a na Větřák. Než jsme k přístřešku na Větřáku došli, byly tašky zase plné. Vysypali jsme je
do popelnice, která tam u přístřešku je a na cestě zpátky domů z kopce jsme je zase stihli naUkliďme Česko – ukliďme Nedachlebice
plnit. A ještě by bylo co sebrat. Obvykle člověk
Jarní termín nám letos nevyšel. Kdo mohl a chtěl, uklízel sám jako Hromádkovi
nebývá zaměřený na hledání odpadu v přírodě,
při
svých
procházkách po Nedachlebicích.
ale když oči otevře, je překvapený, co všechno
Věřím, že vše klapne a u společného úklidu se potkáme letos na podzim.
kolem leží...
P. Hromádka
L. Závodná

Otvírání rybníků
V sobotu 6. 6. se konalo odložené
Otvírání rybníků. Tentokrát díky Coronaviru a počasí posunuté o měsíc později, ale
nevadí.
V průběhu osmi hodin se u rybářské
chaty Olšovec II vystřídalo více jak 250
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spoluobčanů z Nedachlebic, ale i okolních
obcí. Díky rybářům se zde lidé mohli také
občerstvit a posedět s přáteli.
K úspěšné akci přispělo i krásné počasí,
a tak se někteří mohli dokonce i opalovat.
Rybáři ve spolupráci s obcí Nedachlebi-

ce touto akcí svou sezónu neskončili. V létě
bychom se mohli dočkat dětských a dospěláckých rybářských závodů.
Tak někdy příště zase v klidné přírodě
Nedachlebic - na rybnících na shledanou
J. Jandouš, starosta
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Rybáři
Zdravím vás, milí spoluobčané,
už jste si při procházkách kolem našich rybníků mnozí
z vás všimli, že nám v Nedachlebicích konečně začala rybářská sezóna, začali jsme chytat 1. dubna. A hned ze začátku
nám vyšlo aprílové počasí, pak se razantně oteplilo, a my jsme
tak museli řešit problém. Na prvním rybníku se snad poprvé
objevila zelená řasa, která vznikla po zimě razantním oteplením vody a taky tím, že ve vodě odumřely některé druhy
rostlin, čímž vzniklo vynikající prostředí pro výskyt této řasy.
Na rybníku to vypadalo, jako by si stříhal vousy vodník Olšoveček. Naštěstí si s tím příroda sama poradila, aniž bychom
museli zasáhnout. Začalo nám deštivé období a také tomu
pomohly samotné ryby. Začátkem května šly do tření některé
druhy ryb, teď se třou kapři. Stav vody v rybnících je nad naše
očekávání. Oba dva rybníky jsou plné a my doufáme, že to tak
zůstane i po létě. Teď mnozí z našich řad netrpělivě vyhlíží datum 16. 6., kdy se budou moci chytat dravci. Už jsme museli
dvakrát uspořádat brigádu, v rámci které jsme posekli trávu
kolem rybníků a zhotovili posezení u rybářské chaty s možností rozdělat oheň. Všem, kteří se zúčastnili brigády, bych
rád poděkoval, bez vás by to nešlo. Pro ty, kteří si nestihli brigády udělat teď, bude ještě příležitost. Dále bychom v tomto
roce chtěli uspořádat minimálně jedny rybářské závody pro
dospělé a jedny rybářské závody pro děti. Aktuální informace sdělíme pomocí obecního rozhlasu i prostřednictvím naší
nástěnky, facebooku a plakátů. Díky pandemii máme snad
největší zájem o chytání na našich rybnících a mě těší, že lidé
tento „nelehký čas“ tráví u vody.
Za všechny rybáře Michal Pravdík ml.

Kácání mája na Holýškách
Přestože se letos skoro nikde
máje nestavily, na Holýškách jsme
se nenechali odradit ani zastavit
koronavirovou situací a v předvečer prvního máje se Holýščané
vydali stavit máj. Vše samozřejmě probíhalo za přísných hygienických opatření a jak jinak než
v rouškách.
S napětím jsme pak sledovali
vývoj celé situace, která se měnila
téměř každým dnem. V ohrožení
totiž bylo aj kácání mája. A zatímco loni šlo spíš o akci sousedskou,
letos to bylo naprosto jiné. Na náměstí se nás sešlo několik desítek
občanů a kromě vzácných hostů,
jakým byl například nedachlebický starosta či předseda TJ, k nám
zavítali i obyvatelé spřátelených částí obce a také přespolní.
Každý tak alespoň symbolicky přispěl k poražení májky.
Narazili jsme bečku piva, vyudili klobásky a každá hospodyňka něco dobrého napekla. A po setmění jsme pak přímo na
náměstí promítali film Antonína Jurči Holýška - Včera dnes
a zítra.
Tento snímek u početného publika sklidil velký úspěch,
když postupně zmapoval důležité milníky v naší historii, ze-

jména slavnostní odhalení cedule „Holýška náměstí“ v prosinci 2018 či loňské předvánoční vztyčování vlajky, která hrdě
nepřestává vlát nad našim náměstím.
Vydařenost celé akce pak dokládá fakt, že se končilo až za
hluboké noci.
Tož sa nekdy přijďte podívat, jak sa tu máme krásně.
Tiskový mluvčí
Holýška
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Zahrádkáři informují
Červenec:
Červenec je prvním měsícem prázdnin, měsícem slunce a dovolených. Zahrádkář slunce potřebuje, toužebně ale
vyhlíží na obloze každý obláček a doufá,
že mu skropí právě jeho zahrádku.
•
Sklízejte saláty, kedlubny, rané zelí.
Nenechávejte je přezrávat, mladé
rostliny jsou jemné a křehké, s dlouhým dnem se zvyšuje riziko vykvétání.
•
Využijte po sklizni uvolněné záhony
pro další plodiny. I u nás budete mít
z jednoho záhonu dvě sklizně. Můžete vyset brokolici, saláty, vodnici,
ředkvičky nebo salátovou řepu.
•
Je čas vyset krátkodenní zeleninu pro podzimní sklizně – japonské ředkve, pekingské a čínské zelí
i ostatní asijskou listovou zeleninu.
•
Kontrolujte svoje skleníky, hlavně ty
s rajčaty a intenzivně je větrejte i po
ránu. Rajčata snesou lépe dočasný
teplotní diskomfort než delší orosení listů, které je častou příčinou rozvoje listových chorob.
•
Přichází doba potencionálního nástupu plísní. Kontrolujte porosty cibule, okurek a rajčat a zasáhněte při
prvních projevech onemocnění.
•
Přihrnujte rostoucí sazenice podzimních pórků, docílíte delší vybělený stvol.
•
Vyštipujte pravidelně květy bazalky – podpoříte tím vegetativní růst
a tvorbu listů.
Srpen:
Srpen je měsícem vrcholícího léta
a prázdnin. I když – ráno již dává teploměr znát, že podzim ťuká na dveře. Sr-
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pen je na zeleninové zahradě měsícem
hojnosti, plných košů a plných beden.
•
Pravidelně sklízejte cukety, papriky, lilky. Když je nebudete nechávat
zbytečně dlouho na rostlině, dáte jí
možnost nasadit a dovést do zralosti nové plody.
•
Vysaďte předpěstované sazenice
krátkodenních podzimních plodin
– pekingského zelí, čínského zelí
i japonské listové zeleniny. Chraňte
je v prvních dnech po výsevu proti
dřepčíkům, jejich křehké lístky jim
skutečně chutnají a tento škůdce
dokáže sazeničky vážně poškodit. Použijte bílou netkanou textilii
nebo udržujte pozemek dostatečně
vlhký.
•
Vysejte listové saláty, kozlíček polníček, kopr, vodnici a ředkvičky pro
podzimní sklizně.
•
Zaštípněte vrcholy tyčkových rajčat.
Doba od květu do zralého plodu je
u rajčat kolem 60 dní, květy z druhé
poloviny srpna už v našich podmínkách většinou nepřinesou zralá rajčata. Kratší vývoj plodů mají drobná
třešňová a datlová rajčata.
•
„Zalomte“ vrchol růžičkové kapusty,
aby se porušila jeho apikální dominance a rostlina začala rychleji tvořit růžičky v paždích listů.
Září:
Prázdniny studentům a čas dovolených nám definitivně skončily a započalo finální ovocnářské období spojené
zejména se sklizní slivoní a jádrového
ovoce a také s uskladněním ovoce. No,
jak jinak než na závěr úvodu výstižná
pranostika: „Září, na léto jde stáří“.

•

Kromě hlavních ovocných druhů se
sklízí i stále častěji pěstované plodové hlohy, ze kterých lze připravit
vynikající marmeládu.
•
Od konce září lze také sklízet jeden
z nejbohatších ovocných druhů na
vitamín C, jako je rakytník, a to postupně až do zámrazu.
•
První polovina září je také ještě
vhodná k výsadbě jahodníků. Vysazovat by se měla opět jen kvalitní
silná a zdravá (certifikovaná sadba)
na dobře připravený a vyhnojený
pozemek. Nezbytná je zálivka proto, aby před zimou sazenice dobře
zakořenili (jinak je mráz vytáhne
a hrozí tak jejich poškození). Spon
výsadby v řádku 35 cm mezi řádky
okolo 60 cm. Vhodné je vysazovat
na černou netkanou textilii.
•
V rámci přípravy na další pěstitelské období je nezbytné odstraňovat
odumřelé zbytky ovocných dřevin,
zejména ty, které jsou poškozené
různými houbovými chorobami.
Listy napadené např. strupovitostí,
plody postižené monilií a hnilobami
při kompostování pečlivě překryjeme zeminou.
•
Je vhodné odstranit stromy se symptomy virů, např. šárky švestky nebo
fytoplazem.
•
I v podzimním období je vhodné
provádět ochranu zejména před
přezimujícími stádii škůdců ovocných dřevin (mšice, obaleči, mery
apod.).
zdroj časopis ZAHRÁDKÁŘ.
Za výbor ČZS vypracoval:
Lysoněk Vojtěch
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Jarní nezahájenou část sezóny 2019/20 poznamenala pandemie
Fotbalová sezóna 2019/20 byla rozhodnutím výkonného výboru Českého
fotbalového svazu ukončena předčasně. Důvodem byla pandemie Covid 19.
V průběhu zimní přípravy i dvouměsíční přestávky u mužstva mužů nedošlo
k žádným hráčským změnám. Kluci se
poctivě na jarní část soutěže připravovali. Jednak přípravnými zápasy s kvalitními soupeři (SK Baťov, FK Luhačovice
aj.), tak i náročným zimním soustředěním
v Břestku. Bohužel, jarní část soutěže ani
nezačala a konečná umístění v tabulce zůstala v platnosti po podzimní části. Soutěže byly ukončeny bez postupů
a sestupů mužstev. Stejný osud potkal
i soutěž našich žáků.

Žáci - výsledky

Obě mužstva po uvolnění opatření
k zamezení šíření korona viru obnovila
setkávání nejen kvůli přípravě na novou
sezónu, ale i proto že jim chyběl pohyb
a kontakt s kamarády, už 15. května.

A - mužstvo výsledky

Realizační týmy zůstávají ve stejném
složení. I. mužstvo povede trenér MVDr.
Miroslav Bednařík a vedoucí mužstva pan
Cyril Řezníček. Žáci se připravují pod vedením Michala Váni a Jaromíra Šuranského.
Naši dorostenci dosluhovali v Kněžpoli
a od nového soutěžního ročníku se zapojí
do přípravy I. mužstva. Kluci Martin Kuběna, František Šik a David Hoferek jsou svými výkony příslibem nejen pro doplnění,
ale i zapracování do mužstva dospělých,
což povede k jejich dalšímu fotbalovému
růstu.
Děkuji všem hráčům, trenérům a vedoucím mužstev za odvedenou práci
v průběhu celého soutěžního ročníku.
Finančně jsme uzavřeli hospodářský
rok 2019 (oficiálně vedeným účetnictvím)
na valné hromadě dne 22. 5. 2020. Celkové výdaje TJ Nedachlebice loňského roku
činily 676 253 Kč. Do těchto výdajů nejsou
zahrnuty náklady na dopravu mužstev
na zápasy a platby za energie, které jsou
hrazeny obcí. Nejvýznamnější výdajové
položky TJ směřovaly do úhrady nákladů
na trenéra, hospodáře, cestovní náhrady
hráčů, náklady na materiálové vybavení
mužstev, údržbu hracích ploch a režijního
zabezpečení pořádaných akcí. Naše příjmy
tvořila dotace od MŠMT ve výši 94 000 Kč
a fotbalové asociace ve výši 25 400 Kč. Na
zbývající výdaje jsme si museli sami vydělat konáním sportovních a kulturních akcí
a pronájmy reklamních ploch. Zbývající
potřebné prostředky pro chod oddílu jsme
získali přesevším díky sponzorským daro-

vacím smlouvám. Finanční hospodaření
oddílu v roce 2019 skončilo přebytkem
58 778 Kč.
Chtěl bych touto cestou poděkovat
za podporu, především všem sponzorům
a obecnímu zastupitelstvu. Bez jejich finanční pomoci by naše mužstva nemohla tak důstojně reprezentovat naši obec.
Náš dík patří také vám, našim fanouškům
a ostatním příznivcům, pro které se fotbal
především hraje, a pro které připravujeme
v každém bezvirovém roce 26 nedělních
příležitostí se potkat, a to v jednom z nejhezčích sportovních areálů tohoto kraje.
Co připravujeme a na co vás chceme
pozvat:
Opatření proti pandemii ovlivňují i nadále konání plánovaných akcí. Zatím jsme
zrušili Dětský den i taneční zábavu se skupinou Reflexy.
Chceme se ale scházet, a tak připravujeme menší akce.

3. ročník turnaje o pohár starosty
obce
Soutěže šestičlenných (5+1) mužstev
v malém fotbale, hokejbale a nohejbale,
a to v termínu 20. 6. 2020 v areálu TJ.
Přihlášky mužstev směřujte na kteréhokoliv člena výboru TJ. Zahajte přípravu
už nyní.
Za výbor TJ Nedachlebice vám všem
přeji prosluněné letní dny plné rodinné
pohody a těším se na příjemná setkávání
nejen na fotbale, ale i při dalších kulturně
společenských akcích.
Zahájení nového soutěžního ročníku
2020/21
Dne 16. 8. 2020 by měla být zahájena podzimní část sezóny 2020/21 utkáním 2. kola. Soutěž však ještě není rozlosována.
Pěkné viru prosté léto.
Za výbor TJ J. Šuranský
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