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Setkání stárků v Nedachlebicích

Slavnosti vína v Uherském Hradišti

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
Dovolte, abych Vás pozdravil
v třetím vydání našich novin. V měsíci červenci jsme provedli výměnu
98 světel pouličního osvětlení, které
bylo velmi zastaralé. Finanční částka
na tuto akci činila cca 250.000,- Kč.
Byla hrazena z finančních prostředků
obce. Rozvaděče budou nahrazeny
v roce 2012. Další akcí byla oprava
vozovky před domem č.p.15 paní
Anny Dostálkové a oprava Lipinského potoka – sesuv kamení. V součas-
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né době probíhá oprava vchodu do
obecního úřadu a do místní knihovny bude instalována nová podlaha.
V měsíci říjnu chceme vybudovat
nový chodník ze zámkové dlažby od
domu paní Marie Blahové, č.p.165,
po dům p. Rudolfa Maliny, č.p.161.
Dále necháme na našem hřbitově
vyvrtat novou studnu, poněvadž nás
státní voda stojí nemalé finanční prostředky.
Vážení občané, byl vypracován projekt na stavbu multifunkčního domu
na hřišti a vyřizují se dotace. Další

stěžejní akcí je vybudování kanalizace v naší obci a připojení na čističku
v obci Bílovice. V měsíci říjnu by měl
být vypracován projekt včetně stavebního povolení. Jelikož v minulém roce
byly zastaveny akce na zateplování
státních budov, v letošním roce vláda
uvolnila finanční prostředky a tak byl
vypracován projekt na zateplení obecního úřadu a hasičárny v částce cca
1.400.000,- Kč. Tato akce je pro naši
obec velmi finančně příznivá, poněPokračování na straně 2
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Pokračování ze strany 1
vadž 90% finančních prostředků je hrazeno ze státních
peněz.
Dále je podána žádost na kompostárnu pro lokalitu
Pastviska v souhrnné částce cca 1.200.000,- Kč. Obec by
získala traktor za 700.000,-, štěpkovač za 250.000,- a různé překopávače na kompost. Po opravě bude před domů
č.p.110 bude v měsíci září vrácen kříž.
Vážení občané, máme připraveno mnoho akcí, ale
všechny jsou odvislé od finančních prostředků pro naši
obec. Jsem optimista a věřím, že se nám podaří tyto
finanční prostředky zajistit.
V měsících červenec,srpen a září naše složky pro Vás
připravily krásné kulturní akce, za které si všichni organizátoři zaslouží poděkování. Chtěl bych hlavně vyzvednout kulturní akci pořádanou o.s. Nedachlebjan - Setkání
stárků. Naši fotbalisté, muži i dorost se pohybují ve středu
tabulky, což svědčí o dobré reprezentaci obce.
Vratislav Němeček
Starosta obce Nedachlebice

POZVÁNKA
Obecní úřad v Nedachlebicích zve všechny občany na
veřejné zasedání zastupitelstva obce Nedachlebice,
které se koná
v pátek 23. září 2011
v 19,30 hodin
v zasedací místnosti OÚ

PROGRAM:

-

zpráva starosty obce o činnosti obecního úřadu
úprava rozpočtu obce
diskuse
usnesení

Usnesení
zastupitelstva obce Nedachlebice ze dne 17. června 2011
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1.
Závěrečný účet za rok 2010 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Nedachlebice za rok
2010 č.311/2010 bez výhrad.
9x PRO
2.
Zásady pro tvorbu a čerpání sociálního fondu Obecního úřadu Nedachlebice od 1.1.2011 do
31.12.2014
8x PRO 1x SE ZDRŽEL
3.
Úpravu rozpočtu obce Nedachlebice č.2/2011
v příjmech a výdajích navýšenou o částku 572 tis. Kč
9x PRO
4.
Uzavření smlouvy č. 18/2011, s firmou TEWIKO
systems s.r.o. o poskytování poradenských služeb
9x PRO
5.
Finanční spoluúčast při vrtání studny u domu
p. Maráška, Nedachlebice p.č. 44 ve výši 75% (max 40 tis. Kč)
8x PRO 1x SE ZDRŽEL
6.
Úpravu smlouvy o dílo s firmou Czech-service
s.r.o. poníženou na 1.5% z celkového objemu prací
9x PRO
7.
Půjčku z SFRB ve výši 100 tisíc Kč na rekonstrukci
rodinného domu panu Řešetkovi Tomášovi, p.č. 234
9x PRO
8.
Prodej měděných okapů ze hřbitova za 150.- Kč/bm
9x PRO
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9.
Uzavření smlouvy o dílo s panem ing. Radkem
Bereckou, Březolupy 123 o provedení evidence silničního majetku, formou pasportizačního popisu komunikací
a výkazu jednotlivých vozovek
9x PRO
10.
Zplnomocnění pro starostu obce p. Vratislava
Němečka, k přípravě projektové dokumentace víceúčelové haly s firmou CB s.r.o. z Liberce, do maximální částky
250 tis Kč
7x PRO 2x PROTI
11.
Spoluúčast při financování kompostárny v místní
části Pastvisko
7x PRO 2x ZDRŽEL SE

SBĚRNÝ DVŮR - ZMĚNA
Oznamujeme našim občanům, že od měsíce
listopadu 2011 do konce března 2012 dojde
ke změně provozní doby.
Otevřeno bude pouze každou
sobotu od 8:00 – 12:00 hodin
Středeční termín se ruší.
OBEC NEDACHLEBICE
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Společenská kronika
červenec,srpen,září
Narození
15.8.2011 Ema Lukášková, č.p. 294
21.8.2011 Matěj Němeček, č.p. 123
Sňatek
9.7.2011 David Urban
Kamila Gajdůšková
6.8.2011 Andrea Nevařilová
Pavel Bardoděj
Úmrtí
† 1.7.2011 Anna Machalová, č.p. 86
† 18.7.2011 Anna Prchlíková, č.p. 86
† 18.7.2011 Josef Řezníček, č.p. 156

Občané, kteří se dožívají v měsících červenci, srpnu a září významného
životního jubilea:
50 let
Štaubert Milan,
Škráček Milan,
Zlámalík Pavel,
Vyklický Josef,
55 let
Harkabuzíková Marie,
Dostálek Vojtěch,
60 let
Pekár Jozef,

č.p. 155
č.p. 107
č.p. 246
č.p. 292

č.p. 289
č.p. 294

65 let
Kaňovská Anna,
Čumíček Pavel,
Šubarda Stanislav,

č.p. 231
č.p. 278
č.p. 267

75 let
Hubáčková Marie,

č.p. 28

85 let
Hubáčková Božena,

č.p. 86

č.p. 292

Poděkování
Vážení zaměstnanci Domu s chráněnými byty, 18. července letošního
roku k našemu velkému zármutku zemřela po krátkém pobytu
v nemocnici naše maminka, babička osmi vnoučat
a prababička šesti
pravnoučat paní
Anna Prchlíková.
Od začátku roku
2008 bydlela ve
Vašem
zařízení, kde se jí po
celý den, včetně
sobot a nedělí,
dostávalo vzorné
péče. Při našich
návštěvách
a
návštěvách
ostatních
členů rodiny vždy
hovořila o tom,
jak mile, pozorně
a vstřícně se k ní
chováte a podle jejích potřeb
a přání se snažíte
ochotně vyřizo-
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vat každodenní záležitosti spojené s
pobytem. Vždy jsme oceňovali Vaše
upřímné úsilí vytvořit pro obyvatele
Domu příjemné, domácí prostředí.
Velmi si vážíme Vaší práce. Přijmě-

te od nás poděkování za vše, co jste
pro naši maminku udělali v posledním období jejího života.
Děkujeme Dcera
a synové s rodinami
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Dopis premiérovi
Vážený pane premiére,
obracím se na Vás jménem naší obce a pevně
věřím, že jménem i všech
jejích občanů. Říká se, že
pokud někomu věnujete klíč od svého domova,
platí, že jej považujete za
blízkého člověka, za někoho, komu
se nebojíte svěřit svůj majetek i bezpečí, neboť jej pokládáte za přítele.
A pokud o něčem prohlásíme, že je to
klíčové, myslíme tím, že je to skutečně stěžejní.
Přijměte proto klíč od naší obce
jako pozvání k její návštěvě, ale i jako
projev důvěry, že Vaše vláda myslí skutečně vážně své závazky, jak je
v oblasti financování samospráv přislíbila ve svém Programovém prohlášení, v němž uvádí, že „cílem vlády
je dlouhodobá stabilní dohoda, která
formou zákona stanoví příjmy obcí
tak, aby se snížil současný diskriminační rozdíl příjmů na obyvatele mezi

„nejchudšími“ a „nejbohatšími“ obcemi a aby to odpovídalo situaci ve vyspělých
zemích Evropské unie.“ (str.
5 Programového prohlášení
vlády).
Tento klíč je rovněž
prosbou o podporu změny
financování samospráv, jak je Vaší
vládě navrhuje Ministerstvo financí
ČR. Žádáme Vás, abyste se vahou Vaší
osoby zasadil o brzké prosazení změny zákona o rozpočtovém určení daní
k dosažení cílů Vaší vlády, jak jsou
shora citovány z jejího prohlášení.
Naše obec tento návrh zákona podporuje, o čemž si Vás dovoluji tímto dopisem informovat. Mohl bych
zde vypočítávat, s jakými starostmi
se potýkáme, jak plánujeme rozvíjet naši obec, jaké investice pro lepší
život občanů chceme uskutečnit a jak
je pro nás klíčové tento návrh zákona
prosadit. Namísto toho si jen dovolím
uvést, že jste klíčovou osobou k prosazení tohoto návrhu. Mimo vlastní

pozvání k návštěvě naší obce Vás proto zdvořile žádám o podporu změn
ve financování samospráv v souladu
s prohlášením Vaší vlády.
Ano, považujte, prosím, tento
dopis pro naši obec za skutečně klíčový.
S přáním na viděnou v naší obci
Vás zdraví a symbolický klíč od obce
zasílá jménem všech jejích občanů
V Nedachlebicích 20.9.2011
Vratislav Němeček
starosta
Vážený pan
RNDr. Petr Nečas
předseda vlády
Úřad vlády ČR
Nábřeží Edvarda Beneše 4
118 01 Praha 1

Křesťanské okénko
Už je tu zase podzim, léto spojené s prázdninami
a dovolenými je za námi.
Přesto, ještě se vrátíme o několik měsíců zpátky a připomeneme si některé společně prožité akce. Farní den
v Bílovicích byl připraven jako vždycky do všech podrobností, prezentace jednotlivých obcí byla letos zaměřena na místní organizace, jejichž cílem byla vždycky
pomoc lidem, kteří se nenadále ocitnou v nesnázích. My
z Nedachlebic jsme se zaměřili na více než stoletou historii našeho Svazu dobrovolných hasičů, připomněli jsme si
nejen prvního náčelníka sboru, ale i všechny další generace až do současnosti a samozřejmě jsme nezapomněli
na naši mládež, ani na ty obětavé hasiče, kteří se jí tolik
věnují. Se zájmem jsme pak čekali na vystoupení našeho
souboru Nedachlebjan, který poprvé obohatil kulturní
odpolední a večerní program farního dne.
V posledním čísle obecních novin jsme oznámili, že
se těšíme na opětovnou návštěvu litoměřického biskupa
Mons. Jana Baxanta. Bohužel, důležité povinnosti mu
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Žehnání vitráží litoměřickým
kanovníkem P. Rudolfem Repkou a P. Jerzym Walczakem

Číslo 3/2011

Obecní noviny Nedachlebice
neumožnily k nám letos přijet. Proto poslal svého zástupce, kanovníka
P. Rudolfa Repku, rodáka z blízkého
Vlčnova. Při poutní mši svaté společně s naším farářem P. Jerzy Walczakem posvětili nové vitráže, beseda
v učebně kostela se pochopitelně
stočila na problémy věřících v severních Čechách, konkrétně v litoměřické diecézi. Situace tamějších kněží
a farníků je pro nás těžko představitelná. Tím větší bylo překvapení,
že si na nic nestěžoval, naopak oceňoval ochotu pomáhat zejména při
opravách a údržbě kostelů i farních
budov a zvláště vyzdvihl přístup těch
místních občanů, kteří ani do kostela
pravidelně nechodí.
Tyto skvělé zážitky zkalila událost,
kterou sice vždycky musíme očekávat,
ale když přijde, vždy nás zaskočí. Náš
bílovský farář byl přeložen do Holešova, kde bude i děkanem. Teprve
nyní jsme si plně uvědomili, jak moc
se toho v naší farnosti za jeho desetiletého působení změnilo. Připomeňme jen ty nejdůležitější akce: dokončila se velká oprava farního kostela
v Bílovicích včetně osvětlení a venkovních úprav, některé farní budovy
byly zbourány, jiné byly přestavěny
– sýpka na čajovnu, zvláště pro mladé a pro všechny společenské akce, ze

Poslední mše svatá P. Jiřího Walczaka v Nedachlebicích

sklepa na uhlí se stal vinný sklípek,
z hospodářských budov byly v první
etapě postaveny garáže, ale hlavně
byla velkým nákladem rekonstruována farní budova tak, aby poskytla
kněžím bydlení odpovídající současnému standartu a současně sloužila
i k reprezentaci našeho farního společenství. A vlastně i každoroční farní
den je spojen s jeho jménem. Otče Jiří,
za vše děkujeme – Pán Bůh zaplať!
Ale nezůstali jsme opuštěni. Máme
nového faráře – P. Josefa Říhu, který
dosud působil v Kroměříži. Věříme

a doufáme, že v nás získá ochotné
a obětavé spolupracovníky, že mu
v řízení farnosti budeme všichni
maximálně pomáhat.
Na závěr mi dovolte připomenout ty události a akce, kterých se
i Vy můžete zúčastnit. Nejprve to
bude Svatohubertská mše našich
myslivců, potom Martinské hody,
následují vzpomínky na naše drahé
zemřelé a o dalších akcích Vám zase
napíšeme v prosinci.
Ing. František Dostálek

Báseň
Aj ta naša dědinečka
– třebas malá je,
poslechněte jak se „tuží“
Nedachlebjané !
Dědinku si zvelebili –
kostelíček postavili,
pro potěchu duše – těla,
každý spěchá do kostela.
Pečují o staré lidi,
„Nedachlebjan“ se všem líbí.
Dodržují zvyky staré,
od svých předků uchované.
A na hody - to je krása !
V krojích vyrukuje chasa,
Číslo 3/2011

staří „stárci“ i ti mladí,
společně si zazpívají.
Zní i krásná písnička,
co zpívala babička.
Škoda, že na krásné akce
musí jet až do Zlámance !
Při měsíčku u rybníčku
ulovíš si kapra – štičku,
nebo v klidu kapradí,
zavzpomínáš na mládí !

nezná přítel přítele !
„V myslivně pak při guláši,
už jsou jako hodní „bráši“
a zpívají vesele.
Tak už o nás trochu víte,
určitě nás uvidíte
na „Slavnostech o víně“.
Ať naše dědinka vzkvétá,
ať je až na mapě světa,
všichni tomu věříme,
už se na to těšíme.
Ludmila Kostelníková, 79 let

Na hřišti, když „v krutém boji“,
muži proti sobě stojí,
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Nedachlebjan
Setkání stárků a Slavnosti vína
OS Nedachlebjan se v uplynulém
období zaměřilo hlavně na pořádání
akce „Setkání stárků Nedachlebických hodů“.
Poprvé se seznam stárků objevil
na hodové zábavě při loňských Martinských hodech. Postupně jsme jej
doplňovali, upřesňovali, sbírali fotky.Ukázalo se, že fotku z hodů před
dvaceti, pětadvaceti lety lze najít dřív,
než fotky z hodů před deseti lety. Přišla totiž éra digitálních kamer, každý má videozáznam a fotky se staly
nepotřebnými. I přes tyto „technické vymoženosti“ jsme shromáždili
opravdu velké množství dokumentárního materiálu. Jednotlivé roky,
z nichž jsme měli foto stárků, jsme
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prezentovali v brožuře „Nedachlebská chaso, kde vy máte stárky?“. Celkem jsme oslovili na 130 stárků od
roku 1945. A naší největší starostí
bylo – počasí. Jak jinak, když akce se
mohla konat pouze venku, v areálu
místního hřiště.
Oblohu nad námi jsme sledovali všichni s napětím – a počasí nám
opravdu přálo. V sobotu 16.července
2011 začalo Setkání stárků v místním
kostele mší svatou, po ní následovala
zábava s dechovou hudbou Stříbrňanka. V kostele jsme napočítali cca 45
stárků, večer přišli další a tak nás návštěvou poctilo téměř 85 ze 130 oslovených! Měli jsme – a máme - velkou
radost, že se akce setkala s takovým
zájmem. Spousta oslovených se také
omluvila, byla přece doba prázdnin

a dovolených. Chtěla bych jménem
OS Nedachlebjan na tomto místě
poděkovat na podporu a spolupráci
OU Nedachlebice, Nadaci Děti-kultura-sport – která je naším velkým
sponzorem. A také všem, kteří nám
ochotně poskytli fotky a informace. Jmenovitě je potřeba poděkovat
i ing. Dostálkovi, který všechny akce
důkladně dokumentuje. Fotky z této
– ale i z dalších našich akcí - si můžete
prohlédnout na internetových stránkách http://nedachlebjan.rajce.idnes.
cz/.
Další akcí, které se naši členové
– a nejen oni, zúčastnili, byly Slavnosti vína v Uherském Hradišti. Za
naši obec se do průvodu zapojilo celkem 54 krojovaných. Ve Smetanových sadech jsme měli zajištěno nejen
občerstvení v podobě grilovaných
ryb, ale také si tu zazpíval pěvecký
sbor Nedachlebjan.
Léto je téměř za námi a my se
teď budeme připravovat na Martinské hody.
Letos je budeme slavit
o víkendu 12.-13. listopadu. Budeme rádi,
když se chasa sejde v co
největším počtu. Spolu
s ní vás pozveme na
hodovou zábavu, která
bude opět ve Zlámanci. Hrát k tanci i poslechu bude Staroměstská
kapela a CM Mladý
Včelaran.
Blanka Sládková
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Turistický oddíl Divočáci
Turistický oddíl opět zahájil svou
činnost. Začali jsme zahajovací schůzkou ve středu 14.9.2011. Stálí členové
nezklamali a opět dorazili v hojném
počtu. V první řadě jsme se seznámili
s plánem na první polovinu školního
roku.V nejbližším období nás čeká
pochod po Uherském Hradišti ,třetí
část pochodu kolem Nedachlebic, plavání v Aquaparku, příprava na Uzlařskou regátu a samozřejmě naše týden-

ní schůzky plné zajímavostí a her.
Náš oddíl nezahálel ani o prázdninách. V neděli 14.8.2011 jsme se
vydali pod vedením Pavla Hanáčka
do Amfíku v Popovicích. Trasa vedla
přes Mistřice a Javorovec. Za celý den
jsme ušli kolem 20 km. Počasí nám
přálo, tak se dá říct velmi povedená
akce.
Připomínám všem zájemcům,že
schůzky bývají každou středu od

17.00 – 18.30 hod. Sraz před Obecním
úřadem .Pokud by se našel někdo,kdo
by měl zájem spolupracovat s naším
oddílem je vítán.
Našich pochodů se můžou zúčastnit všichni, i když nejsou členy našeho oddílu, proto sledujte naši nástěnku nebo obecní webové stránky,kde
jsou informace o našich pořádaných
akcích.
Martina Hrušáková

Pohádkový les
Na konci prázdnin, s nezanedbatelnou podporou hasičů připravili rodičové ve spolupráci s kulturní
komisí Obecního úřadu II. Pohádkový les Nedachlebice.
Na úvod bylo nutné projít celnicí s mladými celními deklarantkami
a pak na děti čekaly kouzelné bytosti
Červená Karkulka, Myslivec s Vílou
Amálkou, Bob a Bobek, čerti, čarodějnice, Pat a Mat, kouzelní lesní
skřítci, Manka a Rumcajz a na závěr
Král s Královnou, kteří odzvonili
konec nejen pohádkovému lesu, ale
i prázdninám. Start byl na hřišti, část
vedla tentokrát opravdu lesem a v cíli
čekalo na děti nejen občerstvení, ale
i další soutěže produkované Janou
Minářovou.

Číslo 3/2011

Díky sponzorům i přes teplé počasí děti v lese nestrádaly žízní a vždy
dostaly i něco dobrého na zub.
Všem, kteří se na II.Pohádkovém
lese podíleli, maskám, traktoristům,
hasičům na hřišti a ve stánku a sponzorům bych chtěl tímto poděkovat.

V příštím roce dojde k drobné
změně, ale doufám, že tradice pohádkového lesa pro děti v Nedachlebicích
neskončí a naopak dojde k jejímu
rozšíření.
Ve snech všech pořadatelů je připravit něco navíc, něco, co nikde
v okolí není.
král Josef Jandouš
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Mistrovství České republiky
v Nedachlebicích v RC Rally
V červenci se v areálu TJ Nedachlebice konal šestý závod Mistrovství
České republiky v RC Rally. Tento
mladý, ale rozvíjející se sport přivedl do naší vesnice více jak 35 jezdců
z celé republiky. Na 9ti rychlostních
zkouškách pojmenovaných po částech obce jste mohli vidět rozličné
modely aut splňující ty nejnáročnější
kriteria. Vždyť kdo by řekl, že i takový malý model je závislý na tvrdosti
pružin v tlumičích, viskozitě oleje,
druhu a typu pneumatik a také přítlaku zadního křídla. A samozřejmě
hlavně na šikovnosti rukou řidičů.
Nejlepší nakonec byl Aleš Čejchan
z Liberce, na druhém místě skončil Jirka Hadrava z Českých Budějovic, oba na Fordech Focus WRC
a třetí Jan Brich z Prahy řídící Škodu
Fabii S2000. Všichni zúčastnění si

pochvalovali skvělý servis občerstvení ve stánku, umístění závodů i tratě jako takové a tak díky podpoře TJ

Nedachlebice a Obecního úřadu byla
soutěž vyhlášena jako nejlepší letošní
asfaltová soutěž.

VIII.JUMP Rally
Již tradičně se na přelomu prázdnin jezdí v Nedachlebicích závod Zlínského šampionátu. Po loňské úspěšné
kandidatuře se jel letos dva týdny po
Mistrovství České republiky a tak
nebyl tolik sledován publikem. Na pěti

šotolinových a pěti asfaltových tratích
poprvé v historii vyhrál celkem juniorský závodník a to Kamil Sedláček ze
Hvozdné na Škodě Fabia S2000 evoII.
Druhý skončil Martin Mudřík z Březnice na Nissanu a třetí pozdější celkový

vítěz Petr Pavlát na Toyotě Celica GT4.
A opět bych chtěl touto cestou poděkovat za podpořu Obecnímu úřadu
a TJ Nedachlebice, bez jejichž pomoci
by se tato soutěž neuskutečnila.
Josef Jandouš

Rozloučení s prázdninami
Poslední prázdninová sobota patřila dětem. Nejprve se prošly
„Pohádkovým lesem“ a poté si mohly zasoutěžit na hřišti. Malovaly na
chodníku, navlékaly korálky, přetahovaly se lanem,vyzkoušely své plíce
při nafukování balónků nebo lovily
bonbóny z vody či mouky. Bavili se
děti i dospělí. Počasí nám přálo a tak
nemohla chybět ani pravá nefalšovaná vodní bitva. Trocha studené vody
nikomu neublížila a sluníčko nás
osušilo. Ani podvečerní deštík nikomu nemohl zkazit dobrou náladu.
Děkujeme touto cestou všem našim
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sponzorům a účinkujícím,bez nichž
by se tato akce nemohla uskutečnit
a těšíme se za rok nashledanou.
Jana Minářová

POZVÁNKA
Zveme všecny malé i velké na

DRAKIÁDU,
která se bude konat 28.září 2011
od 15:00 na Větřáku.
Součástí bude i soutěž o nejoriginálnějšího a o nejdéle létajícího
draka.
Vemte s sebou draka,špekáčky
a dobrou náladu.( Za nepříznivého
počasí se akce nekoná!)
Na vaši účast se těší Hasiči

NAŠI RYBÁŘI
Dovolte, abych Vás v krátkosti seznámil s naší činností. Měsíce červenec, srpen byly ve znamení brigád, zpevňovali jsme hráze rybníků OLŠOVEC I a II, poněvadž
v našich rybnících se usadili bobři, kteří nám ničí břehové porosty a hráze. Naši rybáři zpevnili hráze rybníků
kamenivem (cca 20 m3 bylo použito na zpevnění hrází
a břehů).
Vážení občané, o tom že ryby v našich rybnících jsou,
svědčí úlovky pana Škrabka Ivana - sumec 35 kg a amur
102 cm.
Rybáři Vás zvou dne 24.9.2011 na RYBÍ SPECIALITY,
které můžete ochutnat od 11:00 do 18:00 hodin.
Akce se uskuteční dle počasí (hřiště, hasičárna ).
Jídelní lístek:
- rybí polévka
- smažený kapr
- kapr na kmíně
- smažený amur
- candát na bylinkách
- sumec na grilu
Na Vaši účast se těší rybáři z Nedachlebic.
Výbor rybářské organizace

Číslo 3/2011
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VÝLET SE STAROSTOU

Obyvatelé Domu s chráněnými
byty v Nedachlebicích ( běžně nazývaném Domov důchodců)
tráví čas různě. Vzpomínáním,
debatami, krátkými procházkami, občasnými cestami sanitkou
k lékaři, sledováním okolí, u televize, čtením a také činnostmi organizovanými pečovatelskou službou
Charity Uherské Hradiště. Každá
změna tudíž oživí způsob života,

který v domově vedou.
Proto přivítali pozvání starosty
obce pana Vratislava Němečka na
přátelský výlet k rybníkům. Jedné
soboty uprostřed srpna čekal před
budovou mikrobus s řidičem, který účastníky výletu z řad seniorů
přepravil na místo akce a po jejím
ukončení také zpět do domova.
Před chatkou u rybníka bylo připraveno pro seniory posezení, mísy

s jídlem, láhve s pitím nealko i alko
a také pečivo pro krmení ryb. Pan
starosta nás přivítal, seznámil nás
s informacemi o rybnících a jejich
okolí a pak pokračoval výlet společnou zábavou. Sportovně založeni
senioři dorazili na místo na kolech.
Pečovatelky Adélka a Magda
k pečovatelským povinnostem přibrali i role fotoreportérek. Čas plynul a zhruba po třech hodinách
pobytu v krásném prostředí na
čerstvém vzduchu ve společnosti
vtipného pana starosty bylo třeba se
vzhledem k lékovým povinnostem
některých účastníků vrátit zpět do
domova. Mrzelo nás, že výletu se
nemohl zúčastnit neúnavný organizátor a dobrá duše domova pan
Josef Podlas, kterému přijela početná návštěva.
Chtěli bychom poděkovat panu
starostovi za to , že pro nás vybudoval pěkné prostředí, ve kterém
žijeme, že si na nás vzpomněl a připravil pro nás, seniory, tak pěkný
výlet. Už se těšíme na další, protože
pan starosta slíbil, že toto setkání se
stane tradicí.
Za účastníky výletu
pečovatelky Adéla a Magda

65 let od založení oddílu
Sezóna 2011/2012
Jako každoročně na konci léta,
byly i letos zahájeny fotbalové soutěže. Krajské už v srpnu, žákovská
až s prvními zářijovými dny.
Po loňském nejúspěšnějším
umístění našich hráčů „A“ týmu
(vícemistr 1.A třídy sk.B KFS Zlín)
se pod vedením trenéra Petra Jurníka a vedoucího mužstva Radka
Urbana začalo připravovat mužstvo
bez velkých změn opět k atakování
předních příček tabulky. Kluci by
chtěli předvádět pěkný fotbal, okořeněný góly a hlavně pro všechny
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domácí fanoušky ukázat co nejvíce
ze svého umu.
Dorostenecké mužstvo se potýká
s každoroční obměnou kádru, kdy
ti nejzkušenější a nejstarší odcházejí do „A“ mužstva, nebo končí
s fotbalem úplně. Přísun mladých
z žáků však znamená vždy doplnění, ale také trvalou práci pro trenéra
Radka Fojtíka a vedoucího mužstva
ing. Jaroslava Šuranského. Tým
by chtěl v letošním roce okupovat
klidný střed tabulky a před jarními
zápasy si odnést z podzimu co nejvíce gólů. Zároveň ti nejlepší budou
opět i vypomáhat „A“ týmu.

Po 13 letech došlo u žákovského
týmu k velmi podstatné změně. Dvojice trenérů Radek Balajka a Stanik
Šubarda z důvodu pracovního zaneprázdnění musela trénování zanechat
a tak hodně omlazené mužstvo převzal jako hlavní trenér Marek Šuranský, vedoucím mužstva byl jmenován
Ivoš Vlčnovský. Tato nová dvojice
na střídačce bude mít nelehký úkol.
V létě došlo u žáků k velké generační
výměně a tak se do základní sestavy
posunuli opět mladší ročníky, což
znamená někdy méně vyrovnané
výkony a na starší týmy zkrátka hoši
nestačí. Ale oni opět dorostou...

Číslo 3/2011
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TJ stará garda Nedachlebice
– TJ Slavoj Houslice

XII.Pouliční turnaj – Memoriál
Karla Laszczewského

waka-waka a všechny dívky i ženy
zatančily společně.
Za TJ Nedachlebice Josef Jandouš

V rámci oslav 65 let od založení
oddílu došlo k zápasu století. Na
naše hřiště v červenci přijeli hráči
seriálu TV Nova „Okresní přebor“a
znamenali v obci poprask. Asi se
bude v budoucnu těžce překonávat
rekord v návštěvě areálu, který se
zastavil na hranici 1500 diváků.

Po loňské pauze zapříčiněné
organizováním turnaje starých gard
se na konci června opět uskutečnil
pouliční turnaj. Před zahájením se
vyrojily tři otázky, první zda Podbůdí opět obhájí titul a stane se potřetí
za sebou vítězem. Druhá zda Babetky a Esmeraldy vytvoří týmy a třetí,
jestli bude waka-waka.

„A“ team

V předzápase hráček 1.FC Slovácko „ženy“ a našich dorostenců
byly k vidění i naše odchovankyně
a tak nebyla nouze o líté souboje
mezi „sousedy“. Vítězství hochů na
penalty se zase až tak moc navážno
nepočítá. Dorostence jen mrzelo, že
neproběhla tradiční výměna dresů...
Hlavní utkání nebylo pro naši
starou gardu obtížné. Hostující hráči za velkého tepla a „zničujícího“
ochutnávání slováckých pochutin
nebyli těžký soupeřem. V první půli
dostali čtyři góly, do druhé nastoupili s cílem vyrovnat, což se jim
samozřejmě povedlo jen díky dvěma
trefám seriálového předsedy klubu
Václava Orla, alias Luďka Soboty.
Soupeřům také pomohl jeden tajný
trumf, o jehož přestupu do našeho
„A“ týmu právě jednáme... O všem
rozhodl až penaltový rozstřel, který
naši hráči zvládli na výbornou.

Na všechny otázky jsme postupně dostali odpovědi. Podbůdí
hned první zápasem s Holýškama
prohrálo 0:7 brankami Bilavčíka
Romana 2x, Krčmáře Dalibora 2x,
Belanta Lukáše 2x a Hubáčka Radima, v druhém zápase vyhrál Horní konec nad Podbůdím 6:1, když
skórovali Řešetka Lukáš 3x, Jakšík
Milan 2x, Hladiš Martin a Řezníček Radim, a třetí zápas rozhodl
o celkovém vítězi turnaje. Vyhrálo
mužstvo Horního konca nad Holýškama 5:0 (Knot Vraťa, Jakšík Milan,
Andrýsek Tomáš, Hanáček a Urban
David), druhé byly opět Holýška
a třetí Podbůdí.
Druhá otázka se ukázala jako
zbytečná, neboť skvěle zvládnutý
marketingový plán Babetek a nácvik
Esmerald znamenaly ukázku toho
nejhezčího fotbalu v Nedachlebicích. Vítězem se tentokrát opět staly
Esmeraldy. A nakonec přišlo i na

dorost

Žáci TJ Nedachlebice

Martin Hladiš kupuje
Luďka Zelenku

Horní konec - vítěz pouličního turnaje
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noviny Nedachlebice
Zahrádkáři - Beseda uObecní
burčáku
Slavnosti vína 2011

Pozdější vítěz VIII.JUMP Rally
Nedachlebice

Mistrovství České republiky
v RC Rally

Beseda s věřícími a donátory
nových vitráží

Esmeraldy a Babetky
na pouličním turnaji

autoři fotografií: ing. František Dostálek, Josef Jandouš, Martina Hrušáková, Vojtěch Dovrtěl, Libor Koňařík
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