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Slovo starosty
Vážení spoluobčané, sousedé, kamarádi,
skončila nám zimní olympiáda, skončila
nám i zimní paralympiáda. A končí nám konečně i zima. Příroda se pomalu probouzí.
Většina z vás už má rozkvetlé cibuloviny, ve
sklenících v zemi salát, brambory v bedýnkách na naklíčení, stromy ostřihané a slivovici vypálenou. A těší se z hezkého jarního
počasí.
I my na obci se připravujeme. Obecní
pracovníci opravili poničené oplocení v Lipinách, vrátili do země i kůly vytahané vandaly
podél cesty Nad Zahradami. Provedli jsme
úklid náletu na cestě k rybníkům, a ostříhali mladé stromky vysazené různě po obci.
V tyto dny by mělo proběhnout oplocení
hřbitova a hned vzápětí výsadba stromů
dle zahradní architektky. Doufám, že se Vám
navržený nový vzhled hřbitova bude líbit.
V létě bychom chtěli s pomocí farníků zrealizovat i ústřední mlatovou cestu s křížem.
Stromy podél ní vysadíme asi až na podzim.
Taktéž výsadba prováděná Pozemkovým
úřadem v biokoridoru LBK8 na severní straně katastru obce je už hotová. Dohromady
více jak 3000 různých stromů (javor, bříza,
jeřáb, dub, dřín, topol, třešeň, višeň, lípa)
a desítky dalších keřů. Obec se nám začíná
zelenat. Doufejme, že péče vynakládaná do
zeleně se nám jednou vrátí a nebude terčem

Prořez starých stromů Větřák
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vandalů.
Už několik z vás si předem obsadilo hrob
na nově budované části hřbitova. Doba je bohužel taková, že stavební práce a materiál za
poslední roky zdražily několikanásobně a tak
ceny hrobů z před dvaceti lety (dvojhrob stál
4.610,-, jednohrob stál 3.736,-Kč) se nemůžou
dnešním rovnat. Tenkrát navíc stát požadoval
5% DPH. Dnes si říká za stavební práce 21%
DPH. Cena hrobu rozpočítaná na ceny podzimu loňského roku vyšla u dvojhrobu na
27.261,- Kč a u jednohrobu 20.477,- Kč a urnového hrobu na 9.215,- Kč. Po dohodě v zastupitelstvu jsme rozhodli, že obec přispěje
novým majitelům přibližně 40% z ceny. Cena
dvojhrobu je tak stanovena na 16.360,- Kč.
Cena jednohrobu na 12.290,- Kč a cena urnového hrobu na 5.530,- Kč. K této ceně je nutné připočíst roční nájemné od 60-300,- Kč/
rok (V ceně nájemného je úklid hřbitova, jeho
údržba, el.osvětlení, voda a odpady).
Také již skončilo výběrové řízení na dodavatele nového rozhlasu. Od dubna bude
firma Empemont instalovat nové vysílače
a doufáme, že dojde k podstatnému zlepšení poslechu vysílání. Musíme si ale uvědomit, že rozhlas nedokáže přehlušit zvýšenou
dopravu a všeobecně hluk. Doporučujeme
tedy všem, ponechat si i možnost zasílání
zpráv na email nebo pomocí SMSky. Po in-

stalaci budeme mít ještě 14 dní na změny
umístění vysílačů či směru vysílání. O tomto
testovacím období vás budeme informovat.
Ve víru událostí, které momentálně od
podzimu letí světem, stojí všechna rozhodnutí úředníků v Praze. Nedostali jsme zatím
proplacenou dotaci za výsadbu parku ve
středu obce (od roku 2020). Stále čekáme na
rozhodnutí o přidělení předschválené dotace na výměnu oplocení u hřiště „Kabina 21“.
Finální schválení projektové dokumentace
k mokřadům za rybníkem „Lipina“ jsme dostali na stůl po sedmi měsících až v březnu
letošního roku. Jen doufám, že k slibovanému rozhodnutí o dotaci na opravu MK
Na Podbúdí přijde ve slibovaném termínu
v květnu a ne jako loni, až v srpnu…
I přes tyto zdržovací problémy stále
v zastupitelstvu pracujeme na zlepšení
kvality života v obci. Finišujeme s projektem dostavby Mateřské školky pro dalších
15 dětí. Také na projektu prostoru křižovatky kolem obecního úřadu a částečného
bezbariérového vstupu do OÚ. Měl by být
na jaře také potvrzený. Pokud se vše podaří
a dojde konečně i k rozhodnutí a rozdělení
částek pro IROP Východní Morava (období
2021-2027) mohla by být tato akce podpořena i dotací.
Všichni jste zaregistrovali trvale stoupají-

Čištění pro výsadbu v biokoridoru
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cí ceny energií. I my na obci – jako velkoodběratelé - jsme postaveni před nutnost platit
více. A příkladem u veřejného osvětlení, kterého spotřeba el. energie tvoří 66% veškeré
spotřebované energie v obci, se cena proti
loňskému létu zvedla 3x. Zvažujeme proto
možnou výměnu sodíkových výbojek za
LED světla. Vše ale stojí peníze a jedno nové
svítidlo vyjde na 6.000-7.000,- Kč. Po obci
máme momentálně 149 svítidel….
Taktéž ceny dodávek plynu, které jsme
měli nasmlouvané už pro letošní rok neplatí.
A tak se ceny určitě projeví v ročním zúčtování jednotlivých nájemců.
A když už jsme u těch energií. Asi všichni
víte, že už pět let jsou povinné roční kontroly
všech kotlů. Od letošního září ale vstupuje
navíc ZÁKAZ používání kotlů 1. a 2. emisní
třídy a také ZÁKAZ kotlů vyrobených před
rokem 2003 (protože tyto nemají označení
emisní třídy). Pokuta za starý nebo nezkontrolovaný kotel, a nebo za provozování kotle 1. a 2. emisní třídy může od 1.9.2022 při
kontrole vyšplhat až na 50.000,- Kč ! Na podzim a v zimě jste mohli Zlínský kraj zažádat
tzv. předžádostí o dotaci na pořízení kotle
nového. V případě starších spoluobčanů
může dotace dosáhnout až 95% ceny nového zařízení na vytápění. U pracujících pak
s žádostí u SFŽP max. 50%. Nahlédněte do
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své kotelny. Na ty, kteří budou mít podanou
předžádost, se pokuta od září 2022 nebude
vztahovat. S podáním žádosti Vám pomůže
Energetická agentura Zlínského kraje o.p.s.,
kontaktní e-mail: info@eazk.cz, telefon: 577
043 940. Pracovníci energetické agentury
vám poskytnou bezplatné poradenství. Případně se přijďte poradit na obec. Rád vám
s vyplněním předžádosti pomohu.
Jak víte, v obci platí vyhláška o poplatku za odpadový systém. V letošním roce ale
poprvé zohledňuje i třídění odpadu. Mnoho z vás se ptalo jakým způsobem jsme došli ke slevám 50,- nebo 100,- Kč na jednotlivce. Z dat v odpadovém systému Econit
byly vybrány domácnosti, které třídí odpad
(alespoň 2 vytříděné komodity) a tyto pak
byly přepočítány na počet osob v domácnosti, počet vyvezených nádob na komunální odpad a kapacitu těchto nádob. Velmi
zjednodušeně se dá říci, že u modelové domácnost skládající se ze tři osob, kde byla
120l popelnice svezena 26x v roce (tedy
každý svoz), nemá nikdo nárok na slevu
z poplatku za odpad. Stejně velká domácnost, která vystavila 120l popelnici 18-25x
má nárok na 50,- Kč. A do třetice tato domácnost, která měla nachystánu 120l popelnici na svoz méně než 17x, má nárok na 100,kč slevy na každého poplatníka v domá-

cnosti. Vyhláška pro letošní rok vychází
z údajů roku 2021. Co bude platit v roce
příštím rozhodne až nové zastupitelstvo
obce. Pravda o odpadech je ale taková, že
na konci loňského roku došlo na straně odběratelů ke zdražení o 10-15% za svoz odpadu, 15% za umístění na skládku a letošní
rok nebude výjimkou. Je snadné si nalhávat, že by měla obec systém s nakládání
s odpady dotovat. Podařilo se nám sice za
poslední tři roky změn snížit náklady doplácené obcí na polovinu, ale vinou zdražování se může stát, že obec do systému bude
muset opět doplňovat několik set tisíc korun, které by mohla využít lépe a opravit
třeba 100 metrů chodníku. Není to ale jen
o komunálním odpadu. Nejlepší je ten odpad, který vůbec nevznikne!
Možná se po přečtení předcházejících
odstavců divíte, že jsem nenapsal ani slovo
k válce na Ukrajině, k neschopnosti české vlády postarat se o občany ČR v době bezprecedentní zdražovací krize, o všech těch negativech, které se na nás valí z médií. Nenapsal
a nenapíšu. Myslím si, že konkrétní činy jsou
lepší než nějaká nálepka na okně, či vlajka na
stožáru. A taky je mnohem lepší někdy rádio,
či televizi vypnout a jít se projít do přírody.
Vždyť se probouzí a je tak krásná...
Starosta obce J. Jandouš

Přehled odpadového hospodářství Obce Nedachlebice v roce 2021
Svozová společnost
Technické služby Zlínsko, s.r.o.

Druh odpadu
Komunální odpad (popelnice)
Pronájem kontejnerů
Sběrné suroviny UH, s.r.o.
Komunální odpad (kontejnery-SD)
Tříděný odpad – sklo
Tříděný odpad - plasty
Nebezpečný odpad
Pronájem kontejnerů
Vedení výkaznictví o odpadech
Odměna za odevzdaný kovový odpad
Marius Pedersen Hradec Králové, a.s.
Komunální odpad (kontejnery-SD)
Betonová suť ze sběrného dvoru
KOKOSTEEL Recycling , a.s. Staré Město Tříděný odpad – papír
Tříděný odpad - plasty
Tříděný odpad – dřevo
Odměna za odevzdaný papírový odpad
Odměna za odevzdaný kovový odpad
TextilEco, a.s. Praha
Odměna za pronájem kontejnerů na textil
Czech Style
Likvidace pneumatik
REMA Systém a.s. Praha
Odměna za sběr elektrozařízení
EKO-KOM a.s. Praha
„Odměna za zajištění zpětného odběru
a využití odpadů z obalů“
Poplatníci – místní občané a chalupáři Poplatek za svoz odpadů
Technické služby obce
Náklady na pohonné hmoty při vlastním svozu
Mzdové náklady zaměstnanců
Celkem za rok 2021
Doplatek obce za rok 2021

Náklady v roce 2021
339 804,96 Kč
2 420,04 Kč
62 203,91 Kč
8 345,55 Kč
100 627,79 Kč
46 177,25 Kč
26 309,92 Kč
5 626,50 Kč

Výnosy v roce 2021

33 142,00 Kč
24 168,40 Kč
32 779,00 Kč
2 526,48 Kč
11 905,50 Kč
10 366,40 Kč
14 960,00 Kč
37 308,00 Kč
2 420,00 Kč
0,00 Kč
3 987,56 Kč
188 013,00 Kč
394 668,00 Kč
40 000,00 Kč
120 000,00 Kč
833 261,70 Kč

674 498,56 Kč
158 763,14 Kč
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Společenská kronika
(Prosinec 2021, leden, únor, březen 2022)
Narození:
20.12.2021 Jurčová Johana rodiče: Jurčová Eva č.p. 259
Jurča Jan
24.1.2022 Minařík Matyáš rodiče: Dudová Pavla č.p. 50
Minařík Lukáš
26.1.2022 Brázdil Bořivoj rodiče: Brázdilová Aneta č.p. 313
Brázdil Jakub

Úmrtí:
† 20.12.2021
† 3. 2. 2022
† 7. 3.2022

Ondrašík Jaroslav
Hubáček Lubomír
Kolek Miroslav

Nedachlebice č.p. 283
Nedachlebice č.p. 269
Nedachlebice č.p. 176

Občané, kteří se v měsících říjnu, listopadu a prosinci dožívají významného životního jubilea:
50 let
Vavřiník Michal
Bieschel Luděk
Vehovská Martina

č.p. 132
č.p. 76
č.p. 199

55 let
Juřenová Yvona
Šubarda Stanislav

č.p. 216
č.p. 208

60 let
Hanáček František
Balajková Miroslava
Kaňovský Karel

č.p. 203
č.p. 74
č.p. 103
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65 let
Gottwaldová Ludmila č.p. 250
Uruba Miroslav
č.p. 93
70 let
Čevela Vladimír
č.p. 189
Úšela Josef
č.p. 70
Šnajdarová Jaroslava č.p. 36

75 let
Skoupilová Marie
Lukášík František
Pravdíková Bohumila
Šuranská Jana
Malinová Marie

č.p. 100
č.p. 265
č.p. 138
č.p. 140
č.p. 161

Matrika OÚ Nedachlebice
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Kronikářské okénko
Opět je za námi další turbulentní rok.
Ráda bych na tomto místě poděkovala
všem, kteří mi pomáhají svými informacemi tvořit roční zápis do kroniky obce.
Roční zápis však není to jediné, na čem
pracuji. V zimě byl za pomoci Slováckého
muzea v Uherském Hradišti zdigitalizován
fond fotografií z obecního úřadu, aby tak
fotografie zůstaly zachovány i v digitální
podobě pro další generace. Fond zahrnuje různé fotografie z různých příležitostí
a nyní se pracuje na popisu fotografií. Níže
si můžete prohlédnout několik fotogra-

fií, u kterých bychom rádi zjistili, kdo, kdy
a při jaké příležitosti je na fotce zobrazen.
Informace můžete zaslat mailem na kronika@nedachlebice.cz, případně mi je
předat osobně či zanechat na OÚ. U některých fotografií je nutno odhlédnout od
nižší kvality. Poskytnuté informace budou
zpracovány tak, aby se fotografie uchovaly
i s popisem. Bez popisu by byla jejich dokumentační hodnota v budoucnosti značně snížena, a to by byla velká škoda. Velmi
děkujeme za pomoc.
Z. Hrňáková, kronikářka obce
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Pohádka o krajíčku chleba
Před dávnými časy – brzo by to nebylo
už ani pravda – byl chudý baráčník a ten měl
syna Janka. Jankovi se doma nelíbilo, protože nemíval než brambory a chléb a že mu šla
huba po mase. Řekl jednou tatíčkovi:
„Tatíčku, já doma nezůstanu! Půjdu do
světa; ve světě je líp!“
Baráčník ho zrazoval, že ve světě teprve
pozná, co je zle – ale Janek ne a ne. Svázal si
ranec a odešel.
Bylo to právě v neděli ráno. Po poledni
došel do vesnice, kde byly hody. Janek uslyšel muziku zdaleka a poskočil si. Hned první
dům byl velikánský krásný statek. Statkář ležel právě v okně a díval se ven. Janek smekl
čepici a prosil o kousek něčeho od oběda.
Statkář se obrátil, vzal ze stolu, co tam právě
leželo – krajíček chleba – a podal jej Jankovi.
Janek si chystal hubu na kousek pečeně a tu
máš! – dávali mu chleba!
Vjela do něho zlost, i zahodil krajíček daleko na cestu, jako by to byl nějaký kámen.
„Proč ho zahazuješ?“ volal naň hospodář.
„Nevíš, že je to dar Boží? Modlíme se každodenně za chléb vezdejší.“
„Eh co!“ bručel Janek, „chléb jsem měl
také doma, teď jsem ve světě, a tady jsou
k tomu ještě hody; patří mi aspoň kus pečeně.“
„Pečeni chceš?“ řekl hospodář. „I ano,
pojď i dále, dám ti, kolik budeš chtít!“
Janek vešel a statkář volal na hospodyni:
„Dones sem ten pekáč pečení!“ Potom kázal
Jankovi: „Přisedni, vandrovníčku!“
Janek položil ranec a čepici na lavici
a měl se ke stolu.
„Počkej!“ zvolal naň hospodář. „Můžeš tu
pečení sníst třeba celou – avšak pod jednou
výminkou.“
„A pod kterou?“
„Žes venku ten krásný chléb zahodil, určil
jsem ti trest, aby ses naučil vážiti si chleba. –
Nežli se do té pečeně dáš, slib mi, že se u mne
dočkáš nového chleba. Zítra budeme síti. Po
ten celý čas, než z toho nasetého žitečka
hospodyně napeče chléb, dostaneš masa
dosyta, ale chleba ani krajíčku! Také nic jiného nedostaneš než pouhé maso! Svoluješ?
Nechceš-li, nech pečeni státi a jdi s Pánem
Bohem dále!“
„A jiného na mně nežádáte?“
„Ne!“
„I zaplať Pán Bůh za takový trest! Vydržím
bez chleba třeba deset let. O to nemám starosti.“
„Ale rozvaž si, že tě do žní nepustím, kdybych tě měl i na provazy svázati, chtěl-li bys
mi utíkati.“
„Nebojte se, hospodáři, od masa vám do
smrti neuteku!“
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„Dobrá tedy! Sedni si a jez!“
Janek se řádně přežehnal, zasedl si jako
čtyři a dal se do pečeně, až se mu od huby
prášilo. Při tom se radostí smál, jako by byl
v nebi, a myslil si: Kdyby mě tatíček viděli,
řekli by: Náš Janek měl přece pravdu, že je ve
světě líp než doma!
Když první hlad zahnal, vzpomněl si:
„A jakpak, hospodáři, budu u vás míti těžkou
práci?“
„Žádnou!“ odpověděl sedlák. „Ledaže
bys z dlouhé chvíle sám něco chtěl poklízeti.“
„To jsem kraj světa lepšího bydla nalézti nemohl,“ pomyslil si Janek a jedl s novou
chutí dále.
Když poobědval, pomodlil se vroucněji
než když jindy za to Boží nadělení a šel si pak
na zahradu lehnout do chládku. K večeru se
podíval na chvilku k muzice, jak se tam prohánějí, a když se setmělo, lehl si na hůře na
seno a spal až do bílého rána jako zabitý.
„No, Janku, jak?“ budil jej ráno hospodář,
„nepůjdeš se podívat, jak se ten tvůj krajíček
bude zasívati?“
Janek sebou trhl, vyvalil oči a vzpamatovav se řekl ochotně: „I ano! Proč by ne? Zaseju, dovolíte-li, třeba sám.“
„Můžeš! – Umyj se a přijď k snídani!“
Čeládka snídala mléko s chlebem, Jankovi donesla hospodyně kus pečeně.
Pacholci hleděli na milého Janka závistivě a Janek nafukoval tváře jako pán. Ale když
dojídal, myslil sám u sebe:„Je to mastné, kousek chleba na zajedení by neškodilo. Ale co!
Maso je vždycky lepší než chléb!“
Po snídani jeli na pole. Janek rozsíval,
chechtal se a volal na pacholky: „Seji, seji, ale
chleba z toho jísti nebudu! To ne!“
K obědu jedl s hospodářem zase maso,
jen statkář přikusoval chléb a brambory, a Janek nedostal než maso. K večeři bylo zase
tak. A tak bylo pořád. Chléb se od té doby, co
byl Janek v domě, zamykal jako jed.
Čtrnáct dní byl Janek vesel a při dobré
chuti, ale pak věšel hlavu a málo jedl.
„Copak je ti,“ tázal se hospodář, „že nejíš?“
„Není mi jaksi dvakrát,“ odpověděl Janek
a hleděl smutně na pacholky, jak si ukrajovali
velké krajíce. „Nevím ani, co to je, to maso má
teď jakousi divnou chuť! Dal bych všechno za
takový krajíček.“
„Aha,“ usmál se hospodář, „teď už bys nezahodil! Ne, ne – z toho nebude nic! – Hafane, tu máš!“
Hodil psovi kus chleba. Starý, přesycený
pes jej očichal a nechal jej ležeti.
„I ty zpropadené hovado,“ rozzlobil se Janek, „ani chleba nechce! Takového psa bych
zabil na místě!“
Sehnul se, zdvihl chléb psovi hozený

a strkal jej do úst. Hospodář zachytil ruku:„Ne
tak! Chleba nedostaneš!“
„Ani toho, co pes nechce?“
„Ne, měl jsi býti o posvícení rozumnější
nežli pes! Jez maso!“
Pacholci se smáli a Janek studem hořel.
Od té doby chodil jako marnotratný syn,
kterého pán odehnal i od toho koryta, z něhož vepři hltali. Maso se mu znechutilo a jedl
jej jenom z velkého hladu. Na chléb myslil od
rána do večera a v noci se mu o něm zdálo.
Kdykoliv hospodyně pekla, sedával celý den
u pekárny a vdechoval otevřenými ústy chlebovou vůni.
Nikdo by tomu nevěřil, ale je to svatá pravda: Janek se potácel jako ve snách
a vzdychal, kudy chodil. Asi za měsíc padl
jednoho krásného rána před statkářem na
kolena, sepjal ruce a prosil s pláčem: „Zlatý
hospodáři, proboha vás prosím, pusťte mne
pryč! Dále u vás nevydržím!“
„Ne tak, Janku,“ řekl sedlák, „z toho nebude nic! Ujednali jsme si, že u mne dočkáš nového chleba, dříve tě nepustím, i kdybych tě
měl provazy svázati. Předpověděl jsem ti to.“
Jankovi vyhrkly slzy: „Ach, nového chleba
se nedočkám! Do té doby umru, nedostanu-li chleba! Dejte mi najísti aspoň zemáků!“
„Nedám!“ zakroutil sedlák hlavou a odešel. Janek šel na zahradu, aby ho nikdo neviděl a tam si poplakal do vůle. S jakou žalostí
vzpomínal na krásné rozpukané brambory,
kterými doma pohrdal! Ale bylo vše marné –
pláč a žalost mu chleba ani bramborů nedaly.
Janek se bez nich cítil nešťasten. Každý den
mu byl věčností a lezl pomalu jako hlemýžď.
Ale i když mu čas sebe zdlouhavěji ucházel, konečně přece ušel.
Přišel Štědrý večer. Hospodyně s děvečkami pekly, vůně krásného pečiva naplňovala celý dům.
Janek seděl v konírně, aby těch vánoček
ani neviděl, a vzdychal nad svým osudem.
Přišel za ním hospodář: „Nuže, Janku, copak bude dnes s tebou? Masa ti pro přísný
půst dáti nesmím a jiného v mém domě pro
tebe nic není! Co počneš?“
Janek pohlédl na hospodáře zoufale
a řekl hlasem smutným: „Dnes i nejbídnější
žebrák si pochutná, a nemá-li sám nic, vy-
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žebrá si přede dveřmi. Jen já mám býti večer
hladem?
„U mne nedostaneš nic!“ pokrčil sedlák
rameny.
„Tož mně dovolte dnes aspoň žebrati!“
„To můžeš,“ řekl hospodář.
Janek vyskočil, oblékl se rychle a šel po
žebrotě.
Hospodář se bál, aby mu Janek neutekl,
proto poslal za ním pacholka, aby ho zdáli
střehl.
Milému Jankovi se nevedlo ani na té žebrotě valně. Přišel k prvním dveřím a spustil:
„Chudý pocestný prosí poníženě…“
Hospodyně zaslechla žebráka a zavolala
od peci na děvečku: „Podej mu tam koláč!“
„Tetičko, to je Janek ze statku,“ řekla děvečka.
„Ten? Odbuď jej! Takový člověk almužnu
nepotřebuje! Zahodil krajíček!“
Děvečka šla ke dveřím a volala uštěpačně, aby to slyšelo půl městečka: „Naděl vás
Pán Bůh! Peněz nemáme a chleba neberete!“
Janek se zapýřil a zabručel:„To je hrubiánka!“ a šel o dům dále. Tam zpívali zrovna takovou a v třetím domě také a tak napořád po
celém městečku. Jankovi klesala mysl čím dál
tím více. Když obešel celé městečko a i v poslední chaloupce jej odkázali, sedl si vzadu
u cihelny na mez a plakal hořce.
Šla tudy stará shrbená žebračka s rancem
na zádech. Vidouc Janka plakati, zastavila
soustrastně a tázala se, proč pláče.
„Ach, zlatá babičko!“ bědoval Janek, „jak
bych neplakal? Jsem nejnešťastnějším člověkem na celém Božím světě!“
„Nemluvte tak, človíčku! Jste mlád
a zdráv, můžete pracovati a to je velké štěstí! Co mám teprve já – stará chuděra – říci.
Pracovati nemohu, doma nemám, co bych
do úst dala – nezbývá mi na stará kolena leč
se potloukat světem. A vidíte, nezoufám si
a chválím Boha za všechno, za dobré i zlé.
„Vy si můžete aspoň vyžebrati,“ řekl Janek
trpce, „a já ne! Obešel jsem celé městečko
a nedostal jsem ani krajíčku chleba!“
„To nemůže být pravda! Znám lidi ve městečku dobře; jsou hodni a odnáším odtud,
chvála Pánu Bohu, svaté almužničky dost.
„Vy ano, ale já ne!“
„A jak to?“
„Mne odehnali od všech dveří, že prý almužny nejsem hoden.“ A Janek jí pověděl vše
upřímně a pravdivě, jak do městečka přišel,
co se mu přihodilo a jak se teď má. „Rád bych
utekl,“ doložil, „ale nemohu! Podívejte se, jak
támhle hospodářův podomek po mně číhá!“
„Človíčku, človíčku, prohřešil jste se těžce
na Božím dárku, proto vás Pán Bůh tak trestá.
Snášejte svůj kříž trpělivě, však není nejtěžší.
Vždycky jest lépe míti aspoň maso než pranic. Dnes, na Štědrý den, má se těšiti každý.
Nechci, abyste vy jediný byl smuten, když
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vám mohu pomoci. Podržte mi ten ranec!“
Rozvázala plachtu a nacpala mu plné
kapsy chlebem a koláči. Janek nevěděl radostí kudy kam, děkoval staré žebračce nastokrát a slavil svou štědrou večeři hned za
městečkem na zemi.
Když sedlák uslyšel, co se Jankovi přihodilo, byl pohnut až k slzám.
„Vidíš, Janku, jak tě Bůh pokořil za tvé zhrdání! Když se nad tebou stará žebračka smilovala, nechci nemilosrdným ani já býti. Ode
dneška dostaneš brambory, jak sis onehdy
přál, ale chleba dříve ne, až si ho nasečeš, namlátíš a nameleš!“
Janek byl teď s brambory spokojen, ač
doma na ně huboval, ale po chlebě mu bylo
převelice teskno. Jak jen Pán Bůh jara dal,
chodíval se každodenně na žito dívat, o kolik vyrostlo. A když se dalo do květu, strojil
už hrabici. A sotvaže první kousek na výsluní
dozrával, naklepal si kosu a chtěl jíti na pole
žito klásti.

„Počkej, až ti poručím!“ řekl sedlák. „Ještě
neuzrálo!“
„Ten kousek v štěrkovině je už zralý.“
„Tedy si je poseč, ale svážeš a vymlátíš si
je sám. Pro tebe nesmí druhá čeládka rušiti
pořádek.“
Janek spěchal na pole, jako by hořelo,
a dal se do sečení radostně, jako do tance. –
Když mu žitečko uschlo, svezl si je na trakaři
domů a ještě večer rozléhalo se ve stodole
bouchání jednotlivého cepu.
Ráno si zanesl pytel žita do mlýna a večer
mu hospodyně zadělávala na první chléb.
Když druhého dne v poledne na stůl
nový pecen položila a hospodář ukrojiv skrojek Jankovi jej podal, vyhrkly ubohému slzy.
Zlíbal zlatý chlebíček a spěchal domů
k tatíčkovi do chudé chaloupky. Tam spokojeně a pilně žil až do své smrti a vždy za
nejšťastnějšího vyhlašoval toho člověka, kdo
má vždy chleba dosyta.
M. Hubáčková č. p. 28
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MATEŘSKÁ ŠKOLA
Novoroční období zavřelo svá pomyslná vrátka a přišel čas pomalu vítat jaro.
Jakýmsi předělem mezi zimním časem
a časem probouzející se přírody je masopustní období. Masopust je dobou hojnosti, dobrého jídla a pití, kdy se pořádají slavnosti, jako jsou tradiční fašankové průvody
a karnevaly.
Také v naší školce jsme se s velkou pílí
pustili do příprav na tradiční karneval, který bývá jednou z nejoblíbenějších a nejbarevnějších akcí ve školním roce. Spolu
s dětmi jsme vyzdobili třídu i šatničku
balonky, veselými klauny nebo dlouhými
barevnými řetězy. Malí školkáčci si po domluvě s rodiči pečlivě vybírali a chystali
zajímavou a lákavou masku a netrpělivě

Karneval
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odpočítávali dny do plánovaného karnevalového veselí!
Konečně nastal slavný den. Od rána
byla školka plná napětí, kdo za jakou masku
nakonec půjde…?? Některé děti nás totiž
chtěly překvapit, nebo byly do posledního
dne nerozhodné. Po ranní svačince se to ve
třídě začalo hemžit jako v úle. Z děvčátek
se staly krásné princezny, víly a berušky, ale
nechyběla ani odvážná paní doktorka nebo
roztomilá kočička. Chlapci se letos vydali za
akční hrdiny všemožných stylů, nechyběl
Spiderman, Batman nebo slavné postavy
Hvězdných válek… Strážce zákona vyvažoval dráček nebo poskakující Mario. Poté, co
se jednotlivé masky představily a ukázaly,
co dovedou, mohlo vypuknout to správné

veselí. Hrály se karnevalové hry, zpívalo se,
tancovalo, soutěžilo a dovádělo..… ..Všichni
se odvážně zapojili. Bylo vidět, jak jsou děti
nadšené a spokojené!
V průběhu dopoledne všechny masky čekalo malé občerstvení, které dětem
ochotně připravily naše hodné paní kuchařky.
Myslím, že letošní karneval se opravdu
vydařil a zůstane dětem ještě dlouho v paměti jako příjemná vzpomínka.
A jak se lidově říká, že na každém konci
je krásné, že něco nového začíná, tak i my
s dětmi se těšíme na nadcházející předvelikonoční období, kdy už snad jaro přivítáme v plné síle...
V. Lysoňková a kolektiv MŠ
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„Podvečer s Andersenem“ v místní knihovně
V pátek dne 1. 4. 2022 se od 16 hodin uskuteční
další ročník akce „Podvečer s Andersenem“. Stejně jako
v letech minulých, tak i letos se v rámci tohoto projektu uskuteční zábavný program pro děti ve věku od 6
do 12 let. Akce se bude konat na hasičárně. Sraz bude
v knihovně. Kdo by se chtěl zúčastnit, nechť si vyzvedne

přihlášku v místní knihovně. Vyplněnou je potřeba odevzdat nejpozději do 28. 3. 2022. Bližší informace jsou
zveřejněny na internetových stránkách knihovny, nebo
přímo v knihovně.
Na všechny se těšíme, občerstvení zajištěno!
V. Juřenová

Nedachlebjanky
Kdybych byla tak jak nejsu bohatá
„Kdybych byla tak jak nejsu bohatá …“
Tak začínají slova oblíbené písničky Věrky
Dostálkové. Taky si ji zazpívala na jednom
z ročníků Nedachlebského koštéře. Tato
láska k muzice a zpívání ji taky přivedla
k nám, Nedachlebjankám. Měla vždycky
vkus na dobrou muziku a její názor jsme
s vděkem přijímali. Byla naší velkou oporou, pokud se týká druhého hlasu. Ale
ani výtvarné nadání jí nechybělo. Když
jsme připravovali Nedachlebský džbánek,
s ochotou se postarala s ostatními ženami o krásnou výzdobu areálu. Spolupráce
s ní byla vždycky příjemná.
Zažily jsme spolu moc pěkné chvíle,
ať už to byly zkoušky nebo vystoupení.
K jedné z mnoha vzpomínek patří i výlet
na Posvícení u její dcery Martiny v Nové
Vsi u Nelahozevsi.
Děkujeme také za krásnou příležitost
k setkání a oslavit s ní krasné jubileum,
70.narozeniny.

Bylo to krásné, sluncem zalité pozdní
odpoledne plné zpěvu, který tak milovala,
úsměvných příhod a radosti, že jsme zase
po čase mohli být pospolu.

Její milý úsměv a vzpomínky na ni
nám zůstanou v srdci.
Za ŽPS Nedachlebjanky,
J. Jandoušová

skladnice. Měla smysl pro humor, byla veselá, vždy nastrojená a upravená. Zkrátka
měla „šmrnc“. Ani po odchodu do důchodu
jsme neztratily kontakty. Byla to zase Věrka,
která zorganizovala několik setkání spolu-

pracovníků z kanceláře. Vždy jsme se těšily.
U kávy a zákusku se pak nasmály při vzpomínkách na pěkné a veselé časy.
Budu na ni moc ráda vzpomínat.
A. Dostálková

Vzpomínka
Na Věrku Dostálkovou vzpomínám jako
na kamarádku a dlouholetou spolupracovnici.
Pracovaly jsme spolu v zemědělském
družstvu. Věrka jako mzdová účetní, já jako
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Křesťanské okénko
Na cestě k Velikonocům, na cestě důvěry a vítězství lásky
Drazí farníci (občané),
dovoluji si vás oslovit všechny právě
tímto titulem, protože do naší bílovské farnosti patří každý bez ohledu na skutečnost,
jestli se více, či méně známe/neznáme ze
společných bohoslužebných setkávání.
Za nedlouhou budeme slavit Velikonoce. Dny, které v lidovém duchu vnímáme
převážně jako oslavu jara, slavení návratu
světla hřejivého slunce po období setmělé
a chladné zimy. Tento nezadržitelný přírodní cyklus jde ruku v ruce s poselstvím
největšího svátků křesťanů – Velké noci,
kdy nám opět zazní poselství o Zmrtvýchvstání Ježíše Krista: Světlo života vítězí nad
temnotou smrti, zář Boží lásky vítězí nad
stínem lidského zla.
Opět prožíváme těžké časy. Po dvouletém covidovém období naplněném
strachem o zdraví a život , po čase trpkých
zkušeností s realitou karantén a izolací, kte-

ré nám daly zakusit tíhu odloučení a nedostatku tak potřebné blízkosti druhého člověka, jsme konfrontování s realitou války.
Vnímáme strach a nejistotu, opět si
klademe palčivé otázky po smyslu všech
těchto událostí, hledáme prameny útěchy a pevné body pro nadějné vyhlídky…
A právě přicházející Velikonoce nám ve
svém tajemství chtějí nabídnout hlubokou
oporu a zakotvení našeho srdce.
Světlo víry daruje srdci člověka jistotu
naděje, které nám otevírá cestu důvěry ve
vítězství lásky a dobra nad každou nenávistí a zlem. Přijetí pravdy o vítězství lásky
nad zlem potřebujeme zvláště v době, kdy
vyděšeně hledíme na projevy válečných
hrůz a zločinů. Pravda o vítězné moci lásky
v nás živí vytrvalou ochotu k solidaritě, vyvádí nás z pout lhostejnosti a vede nás ke
konkrétním skutkům pomoci.
Srdečně děkuji vám všem, kteří pomá-

Tříkrálová sbírka 2022 a Sbírka pro Ukrajinu
V sobotu 8.ledna 2022 se v naší obci uskutečnila tradiční Tříkrálová sbírka pořádaná Charitou
ČR. Po minulém roce, kdy koronavirová epidemie znemožnila tradiční koledování, mohli koledníci opět navštívit domovy našich občanů při
splnění stanovených zdravotních opatření. Nakonec vyrazilo do terénu 6 skupinek a 18 králů.
Zde bych chtěl poděkovat slečně Zuzaně Jurčové, s jejíž pomocí jsme v předvečer sbírky oslovili
ještě několik jejích kamarádů a spolužáků, a proto byla účast koledníků hojnější než v minulých
letech. Počasí vcelku přálo, ale i tak musíme
poděkovat občanům Nedachlebic za sladkosti
a teplé pohoštění pro koledníky. Mnohem větší
dík vám však patří za vaše finanční dary. Letošní
výnos sbírky byl rekordních 52.600,- Kč. Upřímné Pán Bůh zaplať za vaši štědrost.
Tehdy v lednu nemohl nikdo tušit o událostech dnešních dnů. Lidé na Ukrajině hrdinně
vzdorují barbarskému útoku ruského diktátora
Putina. Mnohé atributy totalitní moci, které odkryli ve svých dílech George Orwell a Hannah
Arendtová, můžeme vnímat v aroganci, lžích
a cynismu agresora a jeho aparátu. Naší velkorysosti a pomoci trpícím je potřeba v daleko větší
míře než doposud. Kasičky Charity ČR můžete
opět nalézt v naší obci ve veřejně přístupných
budovách. Snažme se pomáhat i jinak podle
svých možností a schopností, pro klid svého svědomí. Je nadějí pro svět, že existují velkorysí lidé,
jimž není lhostejný osud potřebných a trpících.
St. Dostálek
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háte a třeba i kapkou štědrosti přispíváte
do moře solidarity a milosrdenství, které
tiší a zavlažuje utrpení miliónů obětí. Prosím, buďme i nadále vytrvalí v konkrétní
pomoci. Nedovolme, aby čas otupil původní vlnu nadšení. Naopak, buďme stále
pohotoví ke službě ve prospěch trpících.
Vzkříšený Ježíš říká, „nebojte se“. Nenechme se spoutávat strachem, pojďme
s odvahou a s pevným vědomím, že světlo
Boží lásky k člověku a k celému světu vítězí
nad každou, i sebehrůznější temnotou zla
a nenávisti. Přeji nám všem, ať kolem sebe,
ve svých rodinách, v obci, ve farnosti v zaměstnáni vytváříme civilizaci vzájemného
pokoje a naděje, kterou si tato doba tak
žádá.
Přeji a v modlitbě vyprošuji nám všem
požehnané velikonoční svátky a mír pro
celý svět, zvláště pro Ukrajinu.
P. J. Liška
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Poděkování dobrovolníkům i dárcům
Vedení Charity Uherské Hradiště děkuje všem dárcům, dobrovolníkům z řad dětí, mládeže i dospělých, kteří se letos obětavě zapojili do Tříkrálové sbírky. Všichni jste naprosto úžasní
a máte náš obdiv. Plně si uvědomujeme, že by se bez Vaší pomoci a nasazení sbírka vůbec nemohla uskutečnit. Letos se ve Vaší
obci podařila tříkrálovým koledníčkům vybrat rekordní částka
ve výši 52 600 Kč. Všem dobrovolníkům i těm, kdo do sbírky
přispěli, patří obrovské poděkování! Moc si toho vážíme! Mnohé jistě zajímá, jak bude letošní výtěžek Tříkrálové sbírky v působnosti Charity Uherské Hradiště využit. Ve všech 46 obcích,
které pod Charitu Uherské Hradiště se podařilo vybrat celkovou
částku 3 307 642 KČ. Obrátili jsme se proto s několika dotazy na
projektového manažera Charity Dalibora Jiráska.
Už před zahájením sbírky se vědělo, že bude letos část výnosu věnována na podporu Domácího hospice Antonínek. Můžete
prozradit, co bude konkrétně v hospici podpořeno?
Náš tým domácího hospice ve složení lékařů, zdravotních sester,
sociálního pracovníka a dalších odborníků pracuje 24 hodin denně
po celý rok v celém okrese Uherské Hradiště. Pracovníci této služby
najezdí za volantem aut více než 50 000 km ročně. Není proto jednoduché zajistit financování mzdových a provozních nákladů tohoto
tak důležitého projektu. Zvláště pak s přihlédnutím k tomu, že je hospicová péče ze strany zdravotních pojišťoven stále podhodnocena.
Potřebujeme ale také specializovanou zdravotní techniku, kterou
u většiny nemocných, o něž pečujeme, používáme. Jedná se například o koncentrátory kyslíku, dávkovače léčiv, odsávačky, pulsní oxymetry, elektrická polohovací lůžka, antidekubitní pomůcky a řadu
dalších věcí. Budeme se proto alespoň něco z této činnosti a pomůcek zajistit a podpořit.
V tiskové zprávě zaznělo, že část peněz půjde i na podporu
vozového parku. Co si pod tím máme představit?
K tomu, abychom mohli sloužit nemocným a různě hendikepovaným spoluobčanům, potřebujeme automobily. Vzhledem k tomu,
že naše terénní sociální a zdravotní služby zajíždí do 48 obcí našeho
regionu a patří svým rozsahem s více než tisícovkou klientů ročně
mezi největší v republice, potřebují ke své práci nezbytně vozový
park. Dnes musíme myslet také na ekologii. Možná to každý neví, ale
některé naše pečovatelky používají ve velké míře jízdní kola. Vzhledem k přejezdům mezi obcemi to ale bez aut opravdu nejde. Proto chceme postupně přejít na elektromobilitu. Jsme rádi, že se nám
podařilo získat dotaci z Evropské unie. Chceme proto našich deset
nejstarších automobilů s větší spotřebou, a tím také s vyšším podílem
na znečišťování prostředí, nahradit elektromobily, případně hybridy
s emisním limitem 95 g CO2/km. Vzhledem k tomu, že tuto dotaci
musíme spolufinancovat ve výši pěti procent z vlastních zdrojů,

chceme k tomu využít část
výtěžku Tříkrálové sbírky.
Stejně jako v minulých letech má sbírka pomoci během celého roku také lidem,
kteří se ne vlastní vinou ocitli v nouzi. Kdo na ni může dosáhnout?
Přímá pomoc je cílená na lidi, kteří se ocitli v nouzi či krizi, a není
v jejich silách, aby tuto situaci sami vyřešili. Těmto lidem pomáháme
překlenout toto náročné období mimo jiné finanční pomocí. Nejčastěji se jedná o osoby v sociální nouzi, která je spojená s dlouhodobou
nezaměstnaností, nemocí či rozpadem manželství. Samotná pomoc
může být různá, může proběhnout úhradou částky například dlužného nájmu či školného, můžeme koupit nutné vybavení do domácnosti, často je to také nákup potravin či školních potřeb.
Jsou nějaká pravidla pro poskytování přímé pomoci?
Základním pravidlem je, že naše pomoc musí situaci restartovat,
aby měl konkrétní člověk snahu podílet se na zlepšení své nelehké
situace. Není proto možné, že bychom například za někoho uhradili
dlužnou částku za energie a dotyčný potom dál nebude platit a za
půl roku přijde znovu pro finanční pomoc. Pomáháme proto lidem,
kteří se svou situaci snaží dlouhodobě řešit s nějakou naší službou.
Může to být například s Centrem svaté Sáry, které je zaměřené na rodiny či osamělé rodiče s dětmi.
Peněz se vybralo přece jen více, než se očekávalo. Máte ještě
nějaké projekty, které byste z výtěžku mohli podpořit?
Od spočítání výsledků uběhla přece jen krátká doba, takže nebyl čas na nějaké velké plánování. Možná se ale vrátíme k některým
požadavkům na vybavení našich domovů, které jsme nebyli zatím
schopni realizovat. Dlouhodobě chystáme investiční projekt směřující k sestěhování terénních služeb do jednoho objektu. Zde potom
bude určitě potřeba spolufinancování. V průběhu celého roku se ale
může objevit cokoliv, co bude nutné řešit. Přece jen nabízíme více
než dvacet služeb, takže dopředu člověk nikdy nemůže vědět, co se
stane. Věřte, že ať získané prostředky využijeme na ten či onen záměr,
vždy půjde o smysluplné využití k prospěchu potřebných a zajištění
plynulého chodu našich služeb, které celoročně pomáhají nemocným či jakýmkoliv způsobem hendikepovaným lidem.
L. Fojtíková, pracovnice Charity Uherské Hradiště

NEDAklubovna
Po delší době jsme se s dětmi v NEDAklubovně začali opět scházet. Stále v pravidelném čase v 16:30 hod v pátek v krásně opravené místnosti nad hasičskou zbrojnicí.
I tentokrát se s dětmi můžeme těšit na spoustu stolních a pohybových her, rébusů, náročných výzev (jako např. sportovní stezka, luštění v Morseově abecedě ..)
a pokusíme se také o nemožné .. což bude zřejmě pro nás všechny překvapení.
Pokud jsou mezi vámi děti, které za námi ještě nezavítaly, rádi je mezi sebe přivítáme. Podrobnější informace na tel. 777 213 562.
Krásné jarní dny přeje P. Němečková
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Rybáři
Zdravím Vás, milí spoluobčané,
po čase stráveném v kruhu s nejbližšími v teple našich domovů už všichni netrpělivě vyhlížíme jaro. Naše rybníky byly necelých 10 dní pod ledem. Led byl místy až 8 cm tlustý. Překvapilo
mě hazardování některých rodičů, že svoje děti nechají bruslit po
ledě a při tom místy pod námi praskal led. Měli jsme v plánu vysekat ostrůvek na OL1. Bohužel led nebyl tak silný, jak bychom si
přáli a koupat se nám v těchto měsících nechtělo. Dne 26. února
se uskutečnila první rybářská brigáda, z důvodu vysekání ledu. Na
rybníku OL1 jsme také káceli olše, co rostly na hrázi a dále jsme káceli olše, které zasahovaly větvemi při nahazování do rybářských
míst. Podařilo se nám obnovit jedno rybářské místo a vytvořit
dvě zcela nové. Tento rok bych chtěl všechny rybáře pochválit za
včasné odevzdání povolenek a sumářů. Prodej povolenek začal už
před Vánocemi, jelikož mnoho z Vás povolenky kupujete jako dárek pod stromeček. Tento rok už chytáme od 1. března. Novinkou
pro tento rok bude chytání na obou rybnících celoročně a také
upravené denní doby lovu. Prosím Vás všechny o řádné přečtení
rybářského řádu, kde bude všechno napsané.
Dle odevzdaných sumářů se Vám dařilo takto:
Na rybníku Olšovec 1 bylo chyceno celkem:
85 ks kapra o celkové váze 277 kg
13 ks amura o celkové váze 65 kg
3 ks candáta o celkové váze 5,9 kg
3 ks štiky o celkové váze 5,3 kg
Úhyn téměř žádný.
Na začátku října 2021 nám přivezli z rybníkářství Hodonín 300
kg kapra výběrového což je kapr o váze 2,5 až 3 kg, ale byly tam
také větší kusy. Dále jsme vysadili 20 kg candáta. Všichni candáti
byli míroví (50 až 75 cm). Celkem jich bylo 24 kusů a teď z jara jim
budeme připravovat candátí hnízda. Také máme v plánu vysadit
z rybníkářství Hodonín jesetery, a to nejlépe hvězdnatého, ruského a hladkého. Samozřejmě tato ryba bude jenom pro zpestření
lovu a bude po celý rok hájena.
Na rybníku Olšovec 2 bylo chyceno celkem:
45 ks kapra o celkové váze 131 kg
25 ks amura o celkové váze 116 kg
1 ks sumce o váze 14 kg
Úhyn 10 ks kapra cca 16 kg.
Na OL2 máme objednané rozplavané štiky.
Budeme brát kolem 7 000 kusů těchto malých
štik, a to za tím účelem, aby nám zlikvidovaly
možný výtěr nežádoucího kapra na OL2. Pokud
se vše podaří, tak na konci podzimu by z těchto
2 cm štik mohly být 40 cm dlouhé štiky. Tyto
štiky budeme brát z rybářského spolku Spytihněv-Napajedla, kde se na umělé vytírání štik
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specializují. Pro Vaši představu je tabulková cena 150 kč za 100
kusů štik.
Nejvíce nachytaných kg ryb dle sumářů:
Jiří Pravdík st. 18,9 kg kapra a 1,6 kg štiky
Radim Hubáček 22,8 kg amura
Aleš Hubáček 22,5 kg amura
Ludmila Čevelová 16 kg kapra
Vladimír Čevela 32 kg kapra
Karel Hrňák 27 kg kapra
Miroslav Hradňanský 27,5 kg kapra
Kamil Rous 35 kg amura a 2,2 kg candáta a 3,2 kg kapra
Václav Dlěštík 32 kg kapra a 2 kg štiky
Jiří Sládek 26,5 kg kapra
Ivan Škrabko 15 kg kapra a 5,5 kg amura
Jaroslav Horňák 15,5 kg kapra
Vojtěch Lysoněk 22 kg kapra
Největší úlovky ze sumářů a také zapsané trofejní ryby:
Lukáš Šubarda – kapr 62 cm
Jan Váňa kapr - 60 a 68 cm
Miroslav Šubarda – kapr 74 cm a Amur 82 cm
Roman Lapčík – Sumec 138 cm a 14 kg
Katarína Horňáková – amur 79 cm, candát 50 cm a štika 62 cm
Kamil Rous – candát 62 cm
Marek Hrňák – candát 63 cm
Jiří Pravdík st. – štika 61 cm
Aleš Hubáček – amur 75 cm
Radim Řezníček – amur 77 a 75 cm
V tomto roce nás rybáře čeká broušení a natírání chaty, zpevnění břehů OL1 + OL2 a mulčování trávy kolem rybníků.
Všechny bych vás chtěl požádat o jednu věc, nevyhovují-li vám
termíny brigád, zavolejte mi, prosím, a na práci se domluvíme.
Nakonec bych vás chtěl všechny pozvat na každoroční otevírání rybníků a dětské i dospělácké rybářské závody. O všem vás
budeme včas informovat.
Za všechny rybáře M. Pravdík ml.
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TJ NEDACHLEBICE
Po neúspěšné podzimní části sezóny
2021/22 u mužů muselo zákonitě dojít k radikálnější změně především na postu trenéra
a dílčím změnám v hráčském kádru. Snahou
vedení oddílu musí být udržet nedachlebský
fotbal na tradiční vysoké úrovni. Nevím, zda
si tuto skutečnost uvědomuje naše veřejnost,
ale reprezentujeme obec v krajských soutěžích už 46 let.
Proto už na konci měsíce ledna zahájilo
mužstvo mužů zimní přípravu pod vedením
nového trenéra O. Čtvrtníčka. Věříme, že bývalému ligovému hráči s ambicemi na trenérskou kariéru se podaří připravit a motivovat
hráče k lepším výkonům než tomu bylo na
podzim. Přes zimní přestávku se nám uzdravili
hráči Brzica, Kafka, Nožička, do družstva jsme
získali D. Klvaňu z Rakouska a jednáme o hostování dalších dvou kvalitních posil. Mužstvo absolvovalo třídenní zimní soustředění
v Břestku a sehrálo už tři náročná přípravná
střetnutí. Změna herní kvality je patrná už teď,
nicméně zajíci se počítají až po honu.
Doufejme, že se klukům vyhnou v jarní
sezóně zranění a že se k nim přikloní potřebné štěstíčko podpořené jejich zodpovědnými
výkony na hřištích.
Ani nejmenší nezaháleli. Setkávali se na
trénincích pravidelně pod vedením M. Váni
a J. Šuranského. Na umělém povrchu v Otrokovicích sehráli také už dvě přípravná utkání. Myslím, jak hráči, tak i my fanoušci se už
konečně dočkáme soutěží bez obtěžujících
zdravotně bezpečnostních opatření spojených s covidem. Už teď se těšíme na jarní část
sezóny, kterou mužstvo mužů zahájí už 26.
března 2022 na hřišti v Buchlovicích. Přijďte
kluky našich obou mužstev povzbudit.
Zveme vás na tyto akce:
Dětský den 4.6.2022
Taneční zábavu 18.6.2022
Fotbalový kemp pro kluky a holky od 6-13
let ve dnech 4-8. 7. 2022
za TJ Nedachlebice J. Šuranský
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Zahrádkáři vám radí
DUBEN
- Se sadbou rajčat, paprik, lilků, okurek, tykví a celeru nechvátáme.
Držíme je v teple na místě s dostatkem světla. Pokud to jde, upravíme jim režim na den a noc nejen podle světla, ale i podle teplot.
V noci „jen“ 15°C, přes den okolo 20°C, pokud slunce zatopí více,
větráme.
- Sejeme to, co v březnu: mrkev, ředkvičky, ředkev, hrášek, koncem
měsíce i tykvovou zeleninu a fazole.
- Vysazujeme ven otuženou sadbu košťálovin, nitkovou cibulku,
letní pór.
- Do skleníku už můžeme dát nejen košťáloviny, ale i rajčata.
- Sklízíme ředkvičky, salát, mladé natě, třeba z větší sazečky, kterou
jsme vysadili pod sklo.
- Venku řežeme polníček, podle toho, jak přezimoval, probíráme
špenát.
- Ke sklizni může být černý kořen, přezimovaná mrkev, topinambury, zimní pór, možná i růžičková a kadeřavá kapusta.
- Hnojíme tam, kde budeme za čas sít a sázet.
- Okopáváme a hnojíme ozimé kultury.
- Venkovní výsevy a výsadby zaléváme, zem u nich kypříme, chráníme je před mrazíky a další nepřízni počasí silnější netkanou textilií.
KVĚTEN
- Začátkem měsíce ještě sejeme majoránku, bazalku, saturejku do
pařeniště, do kelímků za oknem
- Jako kulisy k záhonům nebo oporu pro šplhající luštěniny, sejeme kukuřici cukrovou.
- Je doba sklizně chřestu.
- Staráme se o velmi rané brambory – okopáváme, případně přihnojujeme.
- Ozimý česnek také potřebuje péči.
- Ozimá cibule se může probírat jako zelenačka.
- Po první zelenině můžeme nasít pozdní mrkev a pastinák, vydrží
na záhonu až do pozdního podzimu.
- Po ledových mužích už vysadíme konečně všechnu teplomilnou
zeleninu ven.

-

Začíná doba sklizně rebarbory.
Sklízíme saláty, kedlubny, ředkvičky.
Sejeme okurky a tykve všech typů.
Vyséváme fazol šarlatový (mnohokvětý) i fazol obecný.
Je čas výsevu čekanky na puky.
Koncem května už můžeme mít první velmi rané brambory.
Sázíme brambory určené na skladování.
Ke sklizni je klasický špenát. Nezalévaný se brzo bude chystat do
květu.
Dorůstá kopr, vaříme koprovku.
Kdyby měly přijít pozdní mrazíky, musíme se o citlivé druhy nějak
postarat.

ČERVEN
Červen je měsíc, kdy končí jaro a začíná léto. Skleníky a foliovníky už
produkují plodovou zeleninu, venku se těšíme z košťálovin, luskovin,
salátů a dalších skupin zeleniny, jako jsou třeba bylinky. A jedna pranostika: „ Kdo na Medarda len vysévá a zelí sází, jistě dostatek toho
sklízí.“
- Kontrolujeme, jak jsme na tom se slimáky.
- Hlídáme housenky bělásků na košťálovinách.
- Hlídáme nástup houbových chorob u okurek, rajčat, ale i u salátů,
celeru, petržele.
- Sejeme zeleninu pro podzimní sklizně.
- Končíme se sklizní chřestu a rebarbory.
- Sklízíme, konzumujeme, konzervujeme.
- Nenecháme záhony prázdné bez zeleniny nebo zeleného hnojení.
- Pečujeme o cibuli a česnek a koncem měsíce začínáme česnek
sklízet.
- Po deštích nebo zálivce okopáváme, po delších intenzivních dešťových srážkách i přihnojíme.
- Papriky a rajčata ošetřujeme proti fyziologickému nedostatku
vápníku.
- Odstraňujeme zálistky u tyčkových rajčat.
- Letní výsevy košťálovin před dřepčíky ochrání netkaná textilie.
Bohatou úrodu a radost z dosažených výsledků Vaší práce
za výbor ČZS přeje V. Lysoněk

Co jste možná nevěděli o MEDU
Med je jediná potravina, která obsahuje všechny látky potřebné
k udržení života, včetně enzymů, vitamínů, minerálů a vody. Jako
přírodní lék med napomáhá detoxikaci jater, zmírňuje příznaky
nemocí dýchacího ústrojí, zabraňuje infekcím a podporuje trávení.
A samozřejmě chutná - nejen med samotný, ale i produkty z něj
vyrobené.
• Med má širokou škálu zabarvení – od bílé přes zlatou, podle
toho z jakých květů včely sbírají nektar.
• Různé medy mají podobnou výživovou hodnotu. Čím jsou
tmavší, tím více minerálních látek obsahují.
• Medovicový (velmi tmavý nebo lesní) med není z nektaru, ale
medovice – lepkavé hmoty, kterou vylučují zejména mšice.
• Včela je jediný hmyz, který produkuje lidskou potravu.
• Průměrná včela dělnice vyprodukuje za život asi 9 gramů medu.
• Pro výrobu 1 kg medu včely naletí vzdálenost rovnající se sedminásobku obvodu Země a musí navštívit asi milion květů !
• Včely vyrábějí med tak, že sbírají nektar, medovici a sladké šťávy
obsažené v rostlinných orgánech. Tuto směs obohatí látkami
z vlastního těla a pak je uskladní v plástech, kde med dozrává.

•

•

•

•

•

Med neobsahuje sacharózu, proto při slazení medem
nemusí tělo namáhavě metabolicky štěpit sacharózu
na fruktózu a glukózu, které
dokáže využít.
Med uchováváme při teplotě do 25 0C v temnu a bez
osvětlení přímými slunečními paprsky.
Jedna lžička medu denně
účinně pomáhá při artritidě.
„Zcukernatění“ neboli krystalizace medu není známkou nekvality, ale naopak důkazem kvalitního produktu. Tekutý může zůstat pouze med akátový.
Zkrystalizovaný med rozpustíte ve vodní lázni o teplotě 500C.
Nepoužívejte mikrovlnnou troubu !
Za včelaře S pozdravem V. Lysoněk
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