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Vážení spoluobčané
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vás prostřednictvím Obecních novin poprvé v letošním roce pozdravil. V době, kdy čtete
tyto řádky, jsou před námi Velikonoce.
Tradiční křesťanské svátky symbolizující přicházející jaro. Bohužel někteří
z řad mládeže vidí velikonoční symboliku spíše v poškozování majetku a
Velikonoce si spojují s ničením cest a
jiných objektů. Původně neškodná rivalita dřívějších generací, které soupeřily o to, kdo dřív popíše vápnem cestu
v sousední obci nápisy ,,odklepáno“,
se v současnosti zvrhla v nepřijatelné
čmárání a popisování cest nechutnými
vulgarismy, psanými nesmazatelnými
barvami, na které se mnohdy musíme
dívat celý rok. Jejich autoři si možná
ani neuvědomují, že jde o trestný čin.
Předem upozorňuji, že toto jednání
nehodlám tolerovat. V součinnosti s
Policií ČR podnikneme preventivní
opatření, které by takovému jednání
zamezilo. Pokud by se i přesto situace
opakovala, nebudu váhat podniknout
kroky, které povedou ke zjištění pachatelů a jejich potrestání s náhradou
škody.
Když už jsem začal ráznějším tónem, musím se zmínit také o dalších
nešvarech, které nás trápí. Topná sezona se sice chýlí ke konci, ale přesto
bych rád promluvil k jedincům, kteří
stále bezohledně topí vším, co jim přijde pod ruky, a obtěžují tak svoje okolí.
Skutečnost, že aktuální zákony v této
oblasti nejsou dokonalé, ještě neznamená, že neexistují prostředky, které
by nemohly takové jednání postihovat.

zasedací místnosti, abychom v příštím
roce vše završili rekonstrukcí spodní
kanceláře Obecního úřadu.
Jak již bylo v minulosti několikrát
zmíněno, v letošním roce bychom rádi
realizovali první větší investiční akci projekt sběrného dvora. Bohužel, dosud nám není známo, zda na tuto akci
dostaneme dotaci z MŽP. Pro velký
počet zájemců zatím není jasné, podle
jakého klíče budou prostředky rozděleny, a zda budou upřednostňovány
města, či obce. Poslední informace hovoří o tom, že do konce měsíce května
bychom se mohli dozvědět, zda dotaci
dostaneme. Pokud bychom příslib dotace neobdrželi, provedeme z vlastních
zdrojů alespoň demolici stávajícího objektu na současném sběrném místě.
Průběžně už začínáme pracovat
také na projektech k dalším investičním akcím, které bychom rádi v plánovaném výhledu realizovali. Konkrétně
o nich ale budu informovat až ve chvíli,
kdy se posuneme blíže k jejich možné
realizaci.
I v letošním roce se v naší obci uskuteční nespočet kulturních akcí, na které
bych Vás chtěl už teď jménem všech
pořadatelů pozvat. Jejich výčet, včetně termínů akcí, najdete na webových
stránkách naší obce. Jednou z prvních
letošních akcí bude oblíbené květnové
posezení u rybníků, jehož přesný termín bude teprve upřesněn podle výhledu počasí.
Závěrem mi nezbývá, než Vám popřát příjemné prožití velikonočních
svátků a pěkné jarní dny.
Robert Křenek, starosta obce

Byl bych rád, kdyby si to všichni, kteří
tak činí, uvědomili. Aktuálně se totiž
připravuje zákon, který takové jednání
bude tvrdě postihovat.
Samostatnou kapitolou je problém
s volně pobíhajícími psy. Ačkoliv volné
pobíhání psů bez dozoru jejich majitelů
je v rozporu s platnou vyhláškou obce,
někteří majitelé psů na to neberou zřetel. Dovedu pochopit, že občas někomu
pes odběhne nebo uteče. Nerozumím
však tomu, když se to některým majitelům stává pravidelně, a přestože jsou
si této skutečnosti dobře vědomi, jsou
k řešení situace lhostejní. Přitom vůbec
neberou ohledy na spoluobčany a děti,
kteří se takových psů bojí. Osobně se
snažím většinu situací řešit osobní domluvou, protože mně nedělá radost někomu působit finanční postihy. Pokud
však takové řešení evidentně k ničemu
nevede, nezbývá, než věc řešit oficiální
cestou ve správním řízení, kde hrozí vysoké sankce.
Obraťme ale list a posuňme se k
činnosti a plánům obce v aktuálním,
či nadcházejícím období. V začátku
letošního roku jsme provedli rekonstrukci čekárny u praktické lékařky a
výmalbu chodbových prostor v budově
Obecního úřadu. Tyto prostory jsme
se snažili zkulturnit a oživit přehledem fotografií z aktuálních kulturních
akcí. Nově si zde můžete prohlédnout
také obrazovou galerii historických
obecních objektů, což jistě potěší především pamětníky. Mladší generace si
zase může udělat představu, jak kdysi
naše obec vypadala. V průběhu letošního roku ještě plánujeme rekonstrukci
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Občané, kteří se v měsících lednu, únoru a březnu dožívají významného životního jubilea:
50 let
Soňa Chmelíková
Miroslava Gregůrková
Božena Marášková
Helena Bartošová
František Kadlček
55 let
Naděžda Ševčíková

č.p. 215
č.p. 292
č.p. 78
č.p. 92
č.p. 19

č.p. 291

60 let
Cyril Řezníček
Anežka Dostálková
Jaroslava Kaňovská
Marie Hrabcová
70 let
Jiří Pravdík
Marie Bilavčíková

č.p. 280
č.p. 285
č.p. 187
č.p. 16

č.p. 138
č.p. 270

75 let
Marie Vránová
Alois Kůra

č.p. 210
č.p. 253

80 let
Marie Smolková
Jiřina Podlasová
Metoděj Vrána
Karel Laszczewski

č.p. 196
č.p. 86
č.p. 210
č.p. 86

85 let
Anna Dostálková

č.p. 15

Nabízíme občanům službu ,,hraní na přání“ v době běžného hlášení
v místním rozhlase a to k životnímu
jubileu, ke sňatkům. Bližší informace
v kanceláři OÚ Nedachlebice.

Prosincové vítání občánků

Místní poplatky ze psů a za odpady/popelnice
Na konci měsíce března (týden před Velikonocemi) se
budou v obci Nedachlebice platit místní poplatky ze psů
a za sběr, shromažďování a třídění komunálních odpadů.
V loňské roce 2015 zastupitelstvo Obce Nedachlebice schválilo novou obecně závaznou vyhlášku č. 2/2015
podle které platí následující pravidla pro výběr místních
poplatků:
Sazba poplatku za psa za kalendářní rok činí:
a) za prvního psa
100Kč
b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 200Kč
c) za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který
je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu
50 Kč
d) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, poživatele invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatele sirotčího důchodu
50 Kč.
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Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým
je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, která je držitelem průkazu ZTP/P podle
zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik
psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy
nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání
psa zvláštní právní předpis.
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů platí :
a) fyzická osoba
1. která má v obci trvalý pobyt,
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na
území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České republiky
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přechodně po dobu delší 3 měsíců,
4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona
upravujícího azyl nebo dočasná ochrana podle zákona
upravujícího dočasnou ochranu cizinců,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou
k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to
ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu;
má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu
nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou
povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
Sazba poplatku činí tedy 400 Kč za kalendářní rok / každý
trvale žijící občan obce či za 1 rekreační objekt.

www.nedachlebice.cz) nebo bezhotovostní platbou přímo
na účet Obce Nedachlebice.
Při bezhotovostní platbě uveďte ve zprávě pro příjemce jméno plátce a variabilní symbol číslo popisné.
Dále je nutné se po zaplacení zastavit na Obecním
úřadě pro plastové pytle na pravidelný měsíční sběr plast
a majitelům psů budou vydány nové identifikační známky.
Občané, kteří mají v nájmu některé obecní pozemky,
ať provedou platbu nájemného přímo na obecním úřadě.

Poplatky můžete uhradit přímo v kanceláři obecního
úřadu v úředních hodinách (viz vývěska obecního úřadu,

Děkujeme Vám za uhrazení místních poplatků.
OÚ Nedachlebice

Číslo účtu obec Nedachlebice: 9822721/0100
V.S: číslo popisné
zpráva pro příjemce: jméno plátce

Ukliďme si Nedachlebice
V rámci celorepublikové akce „Ukliďme si Česko?“ Vás
Dobrovolníci ať se závazně hlásí nejpozději do 31.3 na
zveme všechny na jarní úklid obce v sobotu 16.dubna od Obecním úřadě, případně u Lenky Závodné (Podbůdí)
8.30 hod.. Sraz bude u Obecního úřadu, kde budou dob- nebo Jendy Jurči (za obecním úřadem).
rovolníkům vydány pomůcky (rukavice, pytle).
Potřebujeme vědět počet účastníků, zda akce vůbec
proběhne, zda máme objednávat rukavice a máme vůbec
Naplánovaná místa k úklidu :
chuť si Nedachlebice uklidit???
- posezení u rybníka Olšovec
Vezměte své děti a jděte jim příkladem.
- u panenky Marie + rybníček Lipiny
- u studánky Pod lipou (Pastvisko) + výletiště
Ještě před touto akcí proběhne úklid místních komu- dětská hřiště (TJ, Hliníky)
nikací zametacím autem SUS Uh. Hradiště.
Nebudeme hrabat, sekat, ani řezat. Jde jen o to, projít
Lenka Závodná
se přírodou a posbírat tam vše, co do ní nepatří. Za odVíce na www.uklidmecesko.cz
měnu si potom na výletišti v Pastvisku opečeme špekáčky.

Mapa úklidů ČR
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Pozvánka
na oslavu svátku Dne matek
Zveme Vás milé maminky, babičky a prababičky
na oslavu Vašeho svátku
vn
neděli 15.května 2016
016
v od
odpoledních hodinách
ách
do areálu
a
TJ Nedachlebice.
bice.

Sportovci v Nedachlebicích budou letos slavit
70.výročí organizované tělovýchovy a sportu
Vedle krátkodobě provozovaných
sportů jako byly lední hokej, volejbal,
stolní tenis, šachy stejně jako tělovýchovná spartakiádní cvičení, má se
čím v obci pochlubit především kopaná. Krajské či župní soutěže obsazuje
takřka 40 let. Myslím si, že za tímto
pozoruhodným faktem stojí kvalitní
a systematická práce výborů TJ, realizačních týmů a především mužstev samotných. Metodicky zvládnutá práce
s mládeží přináší dlouhodobě ovoce
nejen ve sportovních výsledcích, ale
i ve volnočasovém vyžití mladých.
Sportovci v Nedachlebicích byli a jsou
složkou schopnou organizačně zvládnout i významné společenské akce
(plesy, dětské dny, hody aj.). Tím se
významně podílejí a ovlivňují kulturně-společenské dění v obci.

Protože už z časových důvodů
nebudu mít možnost se vyjádřit k
oslavám v dalším vydání Obecních
novin, chci touto cestou poděkovat všem občanům obce, bývalému
MNV, Zemědělskému družstvu,
Obecnímu úřadu a v neposlední řadě
všem sponzorům za pomoc. Bez jejich přičinění bychom si budovatelskou i sportovně-výchovnou činnost
v takové míře a na takové úrovni nedokázali vůbec představit. Náš dík
patří také všem těm doma, kteří nám
i naším předchůdcům trpí časté absence. Jsou to manželky, děti, rodiny,
které byly ochuzeny v mnohém jen
proto, že kopaná se stala pro mnohé
z nás drogou.
Kromě uvedeného programu připravujeme vydání reedice brožury k

70.výročí organizované tělovýchovy
a sportu v Nedachlebicích. Zachytit
detailně celou historii 70let je prostě z časových i prostorových důvodů
nemožné. Schází také celá řada písemných podkladů především z počátků činnosti. Bohužel osoby, které
by mohly tato svědectví podat již většinou nejsou mezi námi. Jestli máte
doma fotografie či jiné dokumenty,
které nám pomůžou brožuru obohatit, poskytněte nám je.
S organizací oslav nás čeká hodně
práce,ale určitě ji zvládneme,chceme
tím vzdát hold a poděkovat našim
předchůdcům.
Srdečně Vás všechny zvu na oslavy, jejichž rámcový program je přiložen.
ing. Jaroslav Šuranský CSc., MBA

Křesťanské okénko
Minule jsme si připomněli, že dobou adventu začal nový církevní rok.
Jaký je tedy církevní rok? Úplně jiný
než náš občanský, který má především stejně dlouhá období – čtvrtletí
a měsíce. Jen týdny jsou pro oba kalendáře společné.
Církevní rok má těch období
mnohem méně. Začíná dobou adventní, pak následuje doba vánoční,
po ní je tzv. „mezidobí“, pak následuje
doba postní, ve které právě jsme, po
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ní je doba velikonoční a další dlouhé „mezidobí“, které trvá až do další
první neděle adventní. Trochu složité,
že?
Takže se vraťme k tomu prvnímu
mezidobí. Je různě dlouhé, letos bylo
poměrně krátké a závisí na svátcích
Velikonoc, které jsou každý rok jindy. Stručně – velikonoční neděle vždy
následuje po prvním jarním úplňku.
A před touto nedělí je 40 dní postní
doby, která začíná Popeleční středou.

A po Vánocích se naši předkové až do
Popeleční středy dokázali velmi veselit, říkali tomu masopust a toto období končilo fašankem. No a po něm už
byla Popeleční středa, skončilo období plesů a zábav. Takže velmi zvážněli,
na Popeleční středu je každý opravdu
věřící křesťan označen na čele popelem a ten mu důrazně připomene – jsi
prach a v prach se obrátíš, nebo může
i slyšet: Obrať se a věř evangeliu. Co si
kdo vybere, je jen na něm.
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V postní době jsou dva dny, které kladou na hluboce věřící katolíky
přísné požadavky. Jak už doba postní
naznačuje, jde o půst, tedy o omezení
v přijímání věcí příjemných. Jenom
Na Popeleční středu a na Velký pátek
má katolík povinnost zachovávat přísný půst. Nesmí jíst vůbec maso a má
se omezit i v jídle (samozřejmě se tato
druhá povinnost netýká lidí, kterým by
to mohlo poškodit zdraví). Je mnoho
věřících, kteří v tyto dny nepřijímají
potravu buď vůbec, nebo jen jednou a
v malém množství. Ale pijí nápoje, a to
neochucené, v podstatě vodu. A sami
zjistí, že jim to nejen neublížilo, ale naopak posílilo. Zjistí, že mají pevnou vůli
a že jim vlastně půst na těle i na duchu
prospěl.
Vraťme se však k Vánocům. Jaké
byly? Pro děti jistě těšení se na dárky,
na vánoční prázdniny a jiné bohaté zážitky. Ale také trochu zvláštní pro pamětníky, neboť nebývale teplé.
Posledně jsme podrobně popisovali
slavnostní uvedení našeho rodáka P. Jaroslava Knichala do funkce nejvyššího
kaplana Armády ČR. A on nám to vrátil, byl s námi o Vánocích na několika
mších svatých! Takže ještě jednou díky
a upřímné přání všeho dobrého ve velmi náročné vojenské službě.
A nyní si připomeňme i ostatní
události zejména doby vánoční a povánoční.
V našem kostele vystoupily naše
farní sbory – farnosti Bílovice i farnosti
Březolupy. Jejich umění opravdu nelze nic vytknout. Je vidět, že se svému
poslání věnují velmi obětavě a nám
přibližují i po kulturní stránce duchovní hodnoty svátků narození Spasitele.

Také naše schola Kotel nám připravila
na Hod Boží vánoční překvapení - ve
spolupráci s Otcem Josefem předvedli
své vánoční vystoupení.
Ve středu 30. prosince jsme z Bílovic
vyrazili na pouť po jesličkách, mši svatou jsme měli v Březolupech. V každé
obci a kostele (a nejen tam) jsou občerstvovací stanice, nikdo nestrádá, spíše
naopak. A v Nedachlebicích jsou hned
dvě – jedna na Holýškách, kterou obsluhují veteráni Vlastimil a Vojtěch, a
pak v učebně kostela. Ale i jiné zastávky
jsou v něčem každá jiná (Včelary – betlém místních lidiček, Mistřice – zpívání dětí, Kněžpole – přivítání u prvního
domu a pak Betlém u kostela a bohaté
občerstvení, Topolná – větší odpočinek
a posilnění před přechodem kopce do
Březolup, tam podobně před přechodem kopce do Nedachlebic a tady ještě
poslední posilnění před poslední etapou do Bílovic). Opravdu, kdo se ještě
nezúčastnil a sedí doma, má škodu.
V Nedachlebicích pořádáme dvě
akce spojené s ukončením nějakého
období – jedna patří dětem a končícím
prázdninám a druhou mají myslivci na
Silvestra na závěr myslivecké sezóny a
občanského roku. Obě jsou v Olšovci
u památníku svatého Huberta a na obě
mše svaté přichází stále větší počet lidí.
Hned po Vánocích organizuje Charita Tříkrálovou sbírku. Velice potěší,
když se za tři krále hlásí dost dětí, na
každou skupinku koledníků připadají
více než tři králové; to je zvláště milé!
A letos zejména, naši králové vybrali
na pomoc trpícím a potřebným dosud nejvyšší částku – 32 074 Kč. Jako
bychom chtěli odpovědět i tímto způsobem papeži, když vyhlásil Svatý rok

Cifra a Viva la musica
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milosrdenství. Upřímné poděkování a
Pán Bůh zaplať všem štědrým dárcům.
Všem dobrodincům Tříkrálové
sbírky byl věnován koncert Cimbálové
muziky Cifra a pěveckému sboru VIVA
LA MUSICA gymnázia v Uherském
Hradišti. Na tento koncert ještě budeme dlouho vzpomínat, byl to hluboký
zážitek, jak duchovní, tak umělecký.
Svatý rok milosrdenství – jak projevit svou účast na této výzvě? Už jsme to
udělali v Tříkrálové sbírce. Ale můžeme se k ní připojit i svou osobní účastí.
Papež rozhodl, že v každé diecézi bude
otevřena brána milosrdenství, a to v
katedrálách a ve významných kostelích. My máme bránu milosrdenství
velice blízko – na Velehradě a za velké
účasti věřících, a to i z naší farnosti, ji
slavnostně otevřel olomoucký biskup
Otec Josef Hrdlička v neděli 24. ledna.
Mimochodem, stále na nás vzpomíná,
a kdykoliv jede přes Nedachlebice, tak
nám žehná, važme si toho.
A co nás čeká v nejbližší době? Především Triduum – největší křesťanské
svátky, začínají Zeleným čtvrtkem, kdy
odlétají zvony do Říma a zastupují je
naši kluci s vrkačema, následuje Velký
pátek a hlavně po něm Bílá sobota s
večerní vigilií Zmrtvýchvstání ukřižovaného Spasitele.
Potom odjedou naši chlapi zase pomoci opravovat kostely do litoměřické
diecéze, jistě bude i nějaká brigáda pro
naše potřeby jak v našem kostele, tak i
na faře.
V červnu nás čeká slavnost Božího
Těla, pak farní den, a potom se vrátíme
domů do Nedachlebic na poutní mši v
předvečer svátku Cyrila a Metoděje.
František Dostálek

Lidečko - naše děti u betléma
Číslo 1/2016
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Jsme na cestě k Velikonocům
Postní doba nás den po dni přibližuje k Velikonocům. Ještě před
postní dobou se nám naskytl mimořádný radostný zážitek, který byl díky
probíhajícímu mimořádnému Roku
milosrdenství. V neděli 7. února se
blížily skoro tři stovky poutníků z bílovické farnosti k bazilice na Velehradě. Za nádherného slunného počasí
a za zpěvu a modlitby jsme se blížili
k posvátnému místu Svatého roku,
kterým je vyzdobená Svatá brána. S
vnitřním napětím jsme prošli Svatou
branou a vítala nás zcela nově restaurována kaple s hrobem arcibiskupa
Antonína C. Stojana a poté obnovená
a sluncem prozářena bazilika. Jako
bychom vstoupili do nového světa.
Celá bazilika Panny Marie dýchá novotou a čistotou. A když prostor baziliky zaplnily hlasy duchovní hudby v
podání chrámového sboru z Bílovic,
zážitek byl o to větší. Sami zpěváci a
zpěvačky měli ze zpívání radost. Přijely nejen zaplněné 2 autobusy, ale
hlavně přijelo mnoho farníků - poutníků vlastními auty. Bylo vidět mnoho rodičů s dětmi. Duchovně s námi
na Velehrad putovali i mnozí nemocní. Tak prožité nedělní odpoledne
bych přál každému z vás.
V závěru března nás čekají požehnané dny. Vrcholem měsíce bude
Svatý týden – letos poprvé i se svátečním volným Velkým pátkem. Toto
velikonoční třídení se vždy prožívá

ve farním kostele. Chci vás všechny
pozvat touto cestou na slavnost Zeleného čtvrtku, kdy si připomínáme Ježíšovu Poslední večeři. Velkopáteční
obřady budou se zpívanými pašijemi
v 15 hodin. Od velkopáteční noci až
do sobotní noci budou bdít farníci
u Božího hrobu. Radostné Aleluja
zazní v sobotní noci při nejkrásnějších obřadech vigilie vzkříšení ve 20
hodin. Svatý týden vyvrcholí v neděli Zmrtvýchvstání Ježíše Krista v
8.45 hodin, při které budou žehnány
pokrmy, které si můžete odnést požehnané ke svátečnímu stolu. Po mši
svaté vás chci všechny občany pozvat
ke kostelu v Bílovicích, kde se už stalo
tradicí žehnání velikonočního beránka a jeho ochutnávka.

Co chci rád připomenout: v tomto
roce slavíme Rok Božího milosrdenství. Ve svém listu nás vybízí Svatý otec
František k urovnání vztahů v rodinách
a mezi generacemi, hlavně k odpuštění všech křivd v sousedských vztazích.
S tímto úmyslem vás chci také pozvat
na jednu z hlavních poutí, kterou je Národní pouť v sobotu 28. května do Krakova, kam budou putovat i naší farnici.
Přihlaste se ve farní kanceláři.
Chci vám všem čtenářům obecního zpravodaje popřát radostné prožívání velikonočních svátků a oživení
života a víry ve vzkříšeného Ježíše
Krista. Veselí svátečních dnů ať je
umocněno velikonoční pomlázkou.
Na společnou cestu k Velikonocům
se s vámi vydává P. Josef.

Poutníci po jesličkách v Topolné

Zápis do MŠ
V druhé polovině měsíce dubna proběhne v
naší mateřské škole opět zápis dětí na další školní rok 2016- 2017. Jeho průběh bude stejný jako v
předchozích letech. Rodiče mohou i s dítětem přijít
pro žádost k přijetí dítěte do MŠ, kterou v určený
den přinesou zpět vyplněnou a potvrzenou od lékaře. Současně jim budou předány potřebné informace o přijetí a nástupu dítěte do mateřské školy.
Správní přijímací řízení probíhá od podání žádosti a končí vydáním rozhodnutí o přijetí do MŠ.
Rozhodující je počet volných míst. Hlavním krité-
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riem je stále věk dítěte. Dítě v roce před zahájením školní docházky, tedy dítě, které dosáhne v daném školním
roce 6 let věku, má nárok na přijetí vždy (ze zákona). Dále
mají přednost děti starší 4 let, poté děti ve věku 3 -4 let.
K zápisu mohou přijít i rodiče s dětmi, které dosáhnou
3 let v průběhu roku, nejpozději do 31.12.2016. Tyto děti

Vlajka
pro Tibet
Mezinárodní kampaň “Vlajka pro
Tibet” vznikla v polovině devadesátých let v západní Evropě a stala se
jednou z nejvýznamnějších symbolických akcí vyjadřujících podporu
ochrany lidských práv nejen Tibeťanů, ale i obyvatel ČLR. Akce probíhá
každý rok 10. března, v den výročí povstání Tibeťanů proti čínské okupaci
Tibetu. Při povstání v roce 1959 zemřelo více než 80 000 Tibeťanů, přes

nastoupí k docházce po dosažení 3 let věku, v naléhavých
případech nejvýše dva měsíce před datem, kdy dítě dosáhne 3 let věku.
Přesný termín zápisu vám včas oznámíme prostřednictvím plakátů a místního rozhlasu.
Irena Verflová, ředitelka MŠ Nedachlebice

milion Tibeťanů zemřelo v následujících letech ve vězeních, pracovních
táborech nebo v důsledku hladomoru.
Cílem kampaně je poukázat na dlouhodobé porušování lidských práv v
Tibetu. Česká republika se ke kampani připojuje pravidelně od roku 1996,
kdy tibetskou vlajku vyvěsila první
čtyři česká města. V loňském roce se
k akci připojilo 697 obcí, měst, městských částí nebo krajů. Stovky vlajek
vlají každoročně např. v Německu,
Francii, Belgii a dalších zemích. Vlajky vyvěšuje celá řada škol, včetně Univerzity Karlovy a kromě různých organizací také spontánně mnoho občanů
ČR. Po celé ČR probíhá v průběhu

března řada akcí na podporu Tibetu.
10. března 2016 jsme si připomněli už 57. výročí tibetského povstání.
Kampaň Vlajka pro Tibet má především symbolický charakter a je vyjádřením solidarity s Tibeťany. Tibetská vlajka je jedním z nejvýraznějších
symbolů, který Tibeťané v Tibetu používají při nenásilných protestech. Za
její vyvěšení jim hrozí až několikaleté
tresty vězení. Letos kampaň v České
republice probíhá už pojednadvacáté.
Obec Nedachlebice se ke kampani v loňském i letošním roce přidala
vyvěšením tibetské vlajky dne 10.
března.
Lenka Závodná

Nedachlebjan přál písničkou
V loňském roce jsme o sobě dali vědět na Svárovském
prvním ročníku „Kosení lúk“. Nálada a příjemná atmosféra asi místní zaujala, protože nás začátkem letošního roku
oslovila paní Řezníčková s prosbou zazpívat tatínkovi
k narozeninám. Takovou prosbu nelze odmítnout. 14. února
2016 slavil své životní jubileum pan František Marcaník ze
Svárova. Naše plány se podařilo náležitě utajit. Když jsme
se v nedělní odpoledne objevily u jeho domu na Svárově
a spustily pěkně zvesela, byl velmi příjemně překvapený,
možná i trošku dojatý. Protože je pan Marcaník řidič z povolání nesměla chybět jeho oblíbená písnička: „Mamičko,
šofér jde k nám“, kterou si s námi zanotoval. Bylo to příjemné odpoledne, za které děkujeme celé rodině Marcaníkové.
Jsme moc rády, že i písnička od srdce zazpívaná může být
skvělým dárkem. Doufáme, že si i po čase s úsměvem zavzpomínají na nedělní odpoledne.

Nedachlebjan přál

Zpívání sborů v Charvatské Nové Vsi
Slovácký krúžek Charvatčané pořádá 16. dubna „Zpívání ženských sborů“. Bylo pro nás velkým potěšením, když
nás kontaktovali a požádali o účast. Zpívání se účastní ještě dalších pět ženských sborů z Podluží a místní mužský sbor.
Celé odpoledne až do večerních hodin bude doprovázet CM Notečka z Charvatské Nové Vsi. Pokud byste měli zájem
o příjemně strávené sobotní odpoledne, přijeďte 16.dubna do Charvatské Nové Vsi (4km od Břeclavi), kde se v 16 hodin
sál místní sokolovny rozezní folklorem. A my budeme při tom.
Za pěvecký sbor Nedachlebjan Jana Jandoušová
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Klubík
Je to již 7 let, co se schází maminky s nejmenšími dětmi z Nedachlebic v KLUBÍKU. Je to den, na který se těší
nejen děti, ale také maminky. Děti se těší na kamarády, že
si pohrají s jinými hračkami, než které mají běžně doma,
zatancují si, zacvičí si, naučí se novou básničku či písničku.
Pro maminky je to vítaná změna ze zavedeného každodenního koloběhu péče o děti a domácnost. V lednu jsme byli
pozváni do místní mateřské školky, abychom se zúčastnili
karnevalu v maskách a podívali se na vystoupení kouzelníka Taraby. Za příznivého jarního počasí je zvykem chodit
s dětmi na procházky nebo na dětské hřiště. Scházíme se
vždy v pátek v 9:30, v zasedací místnosti obecního úřadu.
Milé maminky a děti, přijďte mezi nás, budeme se na
Vás těšit.
Maminky a děti z KLUBÍKU

Kouzelník ve školce

Noc s Andersenem
v místní knihovně
Letos již počtvrté proběhne v naší knihovně akce
„Noc s Andersenem“. Jedinečná bude tato noc v tom, že
poprvé budou moci děti, které se akce zúčastní, strávit s
pohádkami, příběhy a dalším doprovodným programem
„celou noc“ - to znamená, že letos poprvé společně v
knihovně, respektive na hasičárně, přespíme. Abych věděla, zda je u dětí o nocování zájem, je potřeba dojít do
knihovny, kde je už pro děti připravena přihláška (a zároveň souhlas rodičů) a doplňující informace k celé akci.
Nocování proběhne v pátek 1. 4. 2016 od 18,00 hod a
je určeno dětem ve věku od 7 do 12 let. Více informací
dostanete v knihovně.
Michaela Křenková

Rybáři zahájí v dubnu
V pátek 1.dubna začíná našim rybářům další, již 16. lovná sezóna.
Chytat se bude opět na rybníku Olšovec I, který je již připraven a dobře
zarybněn. Zbývá pouze dokončit úklid kolem břehů.
Ceny povolenek zůstanou i pro letošní rok nezměněny a termíny jejich výdejů budou včas oznámeny. Nezbývá než popřát, aby se rybářům
i letos dařilo alespoň tak jako v loňském roce, kdy se ulovilo 141 kaprů
a 3 amuři.
Radomír Křenek

Číslo 1/2016
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Nedachlebjan
První akcí zapsaného spolku Nedachlebjan
v tomto roce byl 7. krojový ples. Uskutečnil se –
jak jinak – ve Zlámanci. K tanci a poslechu hrála tradičně cimbálová muzika Mladý Včelaran
a abychom trošku změnili – letos jsme pozvali
dechovou hudbu Záhorovjané.
Blanka Sládková

Zahrádkáři Vám radí
Duben:
Pranostika: Mokrý duben - hojnost ovoce.
V dubnu provádíme výsevy, sejeme hrách, fazole a letničky. Je-li teplé počasí vysazujeme na záhonech salát,
kedlubny a košťáloviny. Můžeme také vysadit měsíční jahodník. V druhé polovině měsíce můžeme roubovat za
kůru jabloně, hrušně, třešně a višně. Opakujeme postřik
stromů ochrannými prostředky před rozkvětem.
Květen:
Pranostika: Májová vlážička naroste travička.
Májový deštíček poroste chlebíček.
V květnu nabývá zahrada krásného vzhledu. Po 15. květnu definitivně vysadíme všechnu zbývající zeleninu, rajčata a celer nejpozději. Do pařeniště lze od počátku měsíce
sázet okurky. Ovocné stromy chráníme postřikem proti
škůdcům a koncem měsíce zaštipujeme letorosty. Záhony
s jahodníkem znovu kypřete, odplevelujte a přihnojte.

Červen:
Pranostika: Jakmile tu červen, motyku a rýč ber ven.
V červnu sklízíme první úrodu zeleniny a na její místo
sázíme zelí a kapustu, vysadíme letní salát a celer. Koncem
měsíce je čas na kombinovaný postřik jabloní a hrušní
proti červivosti, strupovitosti a mšicím. U mladších jabloní odstraňte dvojáky, u broskvoní zkraťte výhony, na níž
není násada květných pupenů. U révy sledujte zdravotní
stav a podle potřeby opakujte postřik proti plísni a šedi
peronospoře.
Do nastávajících měsíců jara Vám přejeme hodně zdraví, abyste mohli pracovat na Vašich zahrádkách. Radost
z prvních letní úrody a dny plné slunce.
Za výbor ČZS vypracoval:
Vojtěch Lysoněk

TJ Nedachlebice
Ples Sportovců
Už 16.ledna jsme se sešli na Zlámanci na XVII. Plese
sportovců. Skvělá hudba, velmi bohatá tombola, slosovatelné vstupenky (tři víkendové pobyty) a volba nejlepších
z jednotlivých týmů – to bylo ta nejlepší pozvánka na příjemné prožití sobotního večera. A kdo přišel, tak se dobře
bavil. Děkujeme všem sponzorům, příznivcům, ale i nahodilým návštěvníkům za účast a příště zase ?

Příprava na jarní sezónu
Doufám, že zabíjačky a pálení jsou chválabohu za
Vámi. Jaro už hodně dlouho klepe na dveře. Až se nás
zeptá, co jste dělali v zimě, nevím, co každý z nás odpo-
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ví. Naše sportovce by však tato otázka neměla zaskočit.
Trénují totiž už od konce ledna, sehráli řadu přípravných
zápasů a už se těší na zahájení mistrovských soutěží. Program zápasů je součástí těchto Obecních novin. Zveme
všechny příznivce nedachlebské kopané na tato utkání
a přejeme jím hodnotné fotbalové zážitky. Našim hráčům všech věkových kategorií pak přejeme hodně zdraví,
kvalitní výkony na hřištích spojené s dobrou reprezentací
obce v krajských i okresních soutěžích.
Výbor TJ Nedachlebice

Nejlepší hráči
PROGRAM OSLAV 70 LET ORGANIZOVANÉ
TĚLOVÝCHOVY A SPORTU
V NEDACHLEBICÍCH
PÁTEK 17.6.2016
17:00 Utkání žákovského mužstva
TJ Nedachlebice - TJ Babice
Hřiště
SOBOTA 18.6.2016
11:00 Slavnostní zasedání výboru TJ a hostů
Myslivna
13:00 Utkání dorosteneckého mužstva
TJ Nedachlebice - TJ Sokol Zdounky
Hřiště
15:00 Utkání „A“ mužstva
TJ Nedachlebice – 1.FC Slovácko
Hřiště
17:00 Utkání mužstva Staré Gardy
TJ Nedachlebice - Slovácká Slavia
Hřiště
20:00 taneční zábava REFLEXY
Areál TJ
NEDĚLE 19.6.2016
mše svatá, kostel, 10:30hod.

Číslo 1/2016
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Rybáři uklízí u rybníků

Krojovaní na plese

Karnevalové hry na hasičárně

Karneval v Klubíku

Silvestr a naši myslivci u sv. Huberta v Olšovci

Schola Kotel na Boží hod vánoční v našem kostele

OBECNÍ NOVINY NEDACHLEBICE vydává Obecní úřad Nedachlebice v nákladu 350 ks.
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