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Vážení spoluobčané
Tři měsíce utekly jako voda a
máme tady další vydání Obecních
novin. I když jsme si užili již několik
parných letních dnů, to pravé kalendářní léto teprve přichází. Spousta z
nás už v těchto dnech ubírá své myšlenky k dovolené, děti se nemohou
dočkat prázdnin. Přesto mi dovolte, abych Vás ještě, než proměníme
prázdninové myšlenky v realitu, informoval o naší činnosti a chystaných
akcích.
Jsem potěšen, že Vás mohu konečně informovat o kladném výsledku hodnotící komise OPŽP, která
doporučila k financování náš projekt na výstavbu sběrného dvora. Z
předpokládaných nákladů ve výši
2.335.000,- Kč bychom měli získat
dotaci ve výši 1. 985.000,-Kč. Samotná realizace této akce je plánována na
konec léta či začátek podzimu. Vše
bychom chtěli stihnout ještě do konce letošního roku. V této souvislosti
bych Vás chtěl požádat o shovívavost
při vyvážení odpadů do sběrného
dvora, neboť po dobu realizace bude
významně omezena jeho provozní
doba a samotné přijímání odpadů.
O způsobu omezení Vás budeme informovat v průběhu léta prostřednictvím webových stránek a obecního
rozhlasu. Případné informace můžete
získat také u obsluhy sběrného dvora.
V minulém vydání Obecních novin jsem naznačil, že také pracujeme
na některých investičních projektech,
o kterých Vás budu informovat až ve
chvíli, kdy budou založeny na reálných základech. Myslím, že ta doba
právě nastává, a proto bych Vás rád
nechal nahlédnout pod pokličku
plánovaných akcí. V rámci obecního zastupitelstva jsme si na základě
volebních programů a především finančních možností stanovili strategický plán rozvoje obce, na kterém
jsme se se zastupiteli většinově shodli
a ze kterého chceme po dobu volebního období vycházet. V podobě
zpětné vazby rovněž získávám od vět-
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šiny občanů informace o tom, co jim
v obci nejvíce schází. Po vyhodnocení
naší strategie, většinových názorů a
námětů občanů napříč různých věkových kategorií jsme dospěli k závěru,
že aktuálně našim občanům chybí
zejména multifunkční hřiště pro všesportovní aktivity a především objekt
pro pořádání různých kulturních
akcí, aby nemuseli jezdit za kulturou
do sousedních obcí.
Abychom se posunuli od myšlenek k realizaci, pustili jsme se do
zpracování projektů.
V současné době již máme hotový projekt na oplocené multifunkční
hřiště s tenisovým kurtem a menším
víceúčelovým kluzištěm, který bychom chtěli realizovat již v příštím
roce. K uskutečnění tohoto záměru
bychom rádi využili některý z dotačních titulů.
Nejvýznamnější plánovanou akcí
je však rekonstrukce v současnosti
zchátralého kulturního sálu, který
je součástí místního Hostince. Abychom měli snadnější rozhodování,
zda se vyplatí sál odkoupit a následně investovat finanční prostředky do
rekonstrukce, nechali jsme si zpracovat odbornou finanční analýzu. Ta
nám vyhodnotila jak současný stav
budovy sálu, tak odhadla náklady na
jeho kompletní rekonstrukci s novým zastřešením, přístavbou, zateplením a vybudováním zpevněných
ploch před budovou, na částku okolo 10.000.000,-Kč. Tato suma je také
horní hranicí, o které jsme si mohli
dovolit uvažovat. V současné době
jsme ve fázi těsně před zakoupením
sálu i s celým okolním pozemkem.
Pokud se v nejbližších dnech skutečně podaří získat sál do vlastnictví
obce, začneme neprodleně pracovat
na projektové dokumentaci. Jestliže
se vše podaří dotáhnout podle plánovaných představ, s rekonstrukcí by se
mohlo započít na jaře r. 2017.
Přestože zamýšlené projekty jsou
finančně nákladné, podařilo se nám

vymyslet způsob jejich financování.
Především díky výhodnému refinancování současných úvěrů, u kterých se podařilo snížit výši měsíční
splátky ze současných 135.000,-Kč
na 90.000,-Kč. Rozdílovou částku
pak můžeme použít na nový úvěr,
kterým zafinancujeme plánovanou
rekonstrukci sálu. Plány jsou to jistě
smělé, ale věřím, že se nám je podaří
uskutečnit.
Závěrem bych se zmínil o oslavách
70. výročí založení organizované tělovýchovy v Nedachlebicích, které
proběhly 18. června v místním sportovním areálu. Tělovýchovná jednota
se za dobu své aktivní činnosti stala
jakousi vlajkovou lodí mezi místními
složkami. Svou činností a dlouhodobě dosahovanými výsledky na sportovním poli zviditelňuje i naši obec.
Za tuto práci bych chtěl poděkovat
všem jejich členům a především výboru, který se velmi dobře zhostil
organizace oslav, které se staly vydařenou akcí s bohatým sportovním a
kulturním programem, jež přilákal
velký počet účastníků. Všem členům
Tělovýchovné jednoty přeji, aby na
svou práci dokázali navázat i v dalších
letech. Vám ostatním pak přeji vydařenou dovolenou plnou odpočinku a
dětem hezké prázdniny.
Robert Křenek
starosta obce
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Občané, kteří se v měsících dubnu, květnu a červnu dožívají významného životního jubilea:
50 let
Ludmila Knotová č.p. 42
Antonín Melichárek č.p. 62

65 let
Libuše Vlčnovská
Jaroslav Hoferek
Alena Janošková
Josef Chmelina

55 let
Stanislav Kubičík č.p. 86
60 let
František Juřena
Jarmila Pekárová
Stanislav Soukup

Anna Hnilicová
č.p. 247
Libuše Bilavčíková č.p. 23

č.p. 245
č.p. 292
č.p. 194

č.p. 240
č.p. 232
č.p. 228
č.p. 131

70 let
Marie Bartasová č.p. 126
Miloslav Šuranský č.p. 140

75 let
Ludmila Dudová č.p. 25
Karel Šuranský č.p. 53
Jaromír Novák č.p. 89
80 let
Božena Sládková č.p. 201
Marie Jančová
č.p. 175
90 let
Marie Melichárková č.p 238

Společenská kronika
duben, květen, červen 2016
Narození: 24.3.2016 Hubáček Filip
Úmrtí:
Sňatek:

† 9. 4. 2016 Javor Miroslav
† 25.5.2016 Miklová Jaroslava
28.5.2016
Knot Marek
Vaňková Radmila

matka: Hubáčková Veronika

otec: Hubáček Aleš

Nedachlebice č.p. 190
Nedachlebice č.p. 129
Nedachlebice č.p. 243

Pozemkové úpravy, plán společných zařízení
obec Nedachlebice
V letošním roce dojde k dokončení pozemkových úprav
v katastrálním území Nedachlebice. Tento proces začal již
v roce 2012. Cílem bylo provést prostorové funkční uspořádání pozemků v katastru obce (ovšem mimo intravilán
– zastavěné území).
Pozemky zasažené pozemkovou úpravou se často dočkaly určité změny výměry, někdy došlo ke směně pozemků či změně charakteru využití.
V loňském roce již bylo vydáno první rozhodnutí, proti
kterému se jeden účastník řízení odvolal, a tak čekáme na
rozhodnutí II., konečné a definitivní, proti kterému již odvolání není možné.
Už v tuto chvíli mají občané, kteří jsou majiteli pozemků zasažených pozemkovou úpravou možnost požádat
Pozemkový úřad v Uherském Hradišti (Zelný trh – bývalá budova Slovač) o bezplatné vyměření svého pozemku geodetem. Odkaz na žádost je také na www stránkách
obce. Toto vytyčení je možné zdarma provést jen jednou.
Zejména u pozemků, které jsou pravidelně obdělávány zemědělci (velké lány) je vyměřování neefektivní, protože při
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první orbě budou geodetické kolíky vyorány. Pokud podáte žádost o geodetické vyměření nyní, pravděpodobně
proběhne již na podzim tohoto roku. Jinak až na jaře 2017.
Podzim a jaro jsou obecně pro vyměřování nejlepším období. Při žádání o geodetické zaměření je nutné uvést nové
číslo parcely, které jste obdrželi již v prvním rozhodnutí o
Pozemkových úpravách a byli jste s ním již seznámeni při
celém procesu.
K zapsání zasažených parcel do katastru nemovitostí
by mělo dojít v letních měsících tohoto roku.
Od 1.10.2016 by měly být tedy obnoveny, prodlouženy či změněny stávající nájemní smlouvy s pronajímateli
daných pozemků (ZD Nedachlebice či jiný pronajímatel).
Všichni majitelé dotčených pozemků by také neměli zapomenout v novém roce 2017 podat nové a správné
daňové přiznání z vlastnictví nemovitosti – u některých
parcel se měnila výměra či charakter, což může výši daně
změnit a ovlivnit. Informujte se na Finančním úřadu v Uh.
Hradišti.
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Sbor zástupců obce Nedachlebice spolu s pracovníky
Pozemkového úřadu a zastupiteli obce již projednával další
možné kroky, které navazují na Pozemkové úpravy. Jedná
se zejména o Plán společných zařízení (polní cesty, vodohospodářská a protierozní opatření aj.) a následně o vytvoření nového územního plánu obce Nedachlebice. Toto jsou

však procesy, které nebudou trvat několik měsíců, ale spíše
několik let. Rychlost a hladkost jejich průběhu bude záviset
na množství dostupných financí na realizaci a také na práci
zastupitelů obce a především výběru jejich priorit.
Lenka Závodná
místostarostka obce Nedachlebice

70 let organizované tělovýchovy a
sportu v Nedachlebicích
Oslavy 70.výročí jsou za námi. Byla to časově i finančně náročná akce. Organizační výbor akci pojal
velkoryse jako poděkování všem předchozím i stávajícím generacím, které se na historii sportu v Nedachlebicích podíleli. Zároveň našim cílem bylo zviditelnění
obce v rámci okresu i kraje. Celkové hodnocení nechám na Vás občanech Nedachlebic a účastnících oslav.
Před uzávěrkou tohoto vydání jsem dostal od redakce
zpravodaje příležitost poděkovat všem, kteří se na organizaci této pro obec významné akce podíleli.
Děkuji především převážné většině členů výboru
tělovýchovné jednoty C.Řezníčkovi, J.Řešetkovi, Z.Kuběnovi, J.Jandoušovi, S.Šubardovi staršímu i mladšímu,
R.Balajkovi, J.Šuranskému, M.Ondrouškovi, J.Janků,P.
Švancarovi a také hlavně jejich manželkám za nejen nezištně odvedenou práci v průběhu všech tří dnů oslav,
ale i v přípravné fázi náročné na brigadnické hodiny.
Děkuji starostovi obce R.Křenkovi a celému zastupitel-

stvu za finanční a personální pomoc jednak při zabezpečení tisku brožury, ale také při úpravě šaten, areálu i
jeho okolí. Moje poděkování patří také hlavnímu kaplanovi armády české republiky našemu rodákovi J.Kníchalovi za skvěle celebrovanou mši s kázáním tématicky zaměřeným na oslavu sportu a vlastností lidí,které
sport pomáhá utvářet. Děkuji také panům A.Jurčovi a
A.Dudovi za fotografické a video záznamy akce a paní
M.Čumíčkové za pomoc při přípravě pohoštění na slavnostním zasedání.
Případným kritikům vzkazuji ,kdo jste nikdy takovou akci neorganizoval,zkuste to.
Nádherné počasí, sportovní výkony a množství
účastníků akce bylo odměnou nám všem za odvedenou
práci.
Ještě jednou úpřimně děkuji všem jmenovaným i
opomenutým.
Jaroslav Šuranský

TJ Nedachlebice - 1.FC Slovácko

strana 4

Číslo 2/2016

Obecní noviny Nedachlebice

Vzpomínka na Lípy
Při příležitosti 70. výročí „Tělovýchovné jednoty“ se
mě vybavila vzpomínka na naše školní léta v Nedachlebské škole a hřišti.
Nás školáků narozených r. 1936 bylo
24. Z toho 14 chlapců a 10 děvčat.
Tehdy 12-14letí jsme byli celá
třída pozváni na hřiště. Namísto vyučování v čele třídní učitelky – jsme
vysazovali stromky. Po dvou jsme se
postavili k vykopaným jamám. V ruce
sazeničku mladých lipek. Pod dozorem někoho dospělého jsme postupně
vysadili celou řadu lipek. Pak jsme je
několikrát, místo vyučování, byli zalévat vodou z potoka.
„Děti, zapamatujte si, kterou lipku a s
kým jste ji sázeli.“
Stále nosím v paměti, že lipku jsem
sázela spolu s Fankou roz. Blažkovou,
se kterou jsem seděla v lavici. Vím, že naše lipka byla
čtvrtá v pořadí. Jak ubíhaly další roky, musely být některé z provozních důvodů odstraněny.
Doufám a pevně věřím, že ta naše 4. lipka ještě stojí
a roste.

Současně si dobře pamatuji, jak jsme ve škole hrávali
divadla. Režisérem byl dlouho učitel Fr.
Zlámal. Zrežíroval i hru, která se jmenovala „Lípa“. Z překližky vyřezaná lípa
a za ní skála na židli malá děvčica a četla
z papíru vše to, co lípa říká a co pamatuje. Ta děvčica jsem byla já. Pamatuji si,
co jsem říkala mimo jiné.
„A Frantík tu bílou nažehlenou košilku.
To maminka nešetřila sluníčkem a vodou ze studánky“.
„A Hanička tu velkou bílou mašli ve vlasech …“
Frantíka tehdy hrál František Šuranský
z Horního konca a Haničku hrála Hanka Zlámalová.
Ve škole byl založen pěvecký soubor,
Lípa který vedla učitelka Dvořáková – Kaňovská. Zpívali jsme i tuto píseň:
Ó vy lípy, ó vy lípy, praotců ruka vsadila vás.
Jak jsme se vznešeně hlava vaše, dýchajíc vůni.
Lahodnou skýtají včelám stravu a člověku stín.
Ó vy lípy,ó vy lípy.
Marie Hubáčková

Milá naše babičko
Milá naše babičko,
Poposedni maličko,
Jsi původem toho všeho,
Kolem sebe velikého.
Zdrojem lásky, síly, ctnos ,
Srdce plné od rados .
Co by bez Tebe byl svět,
Tolik krásných dlouhých let.
Znalas válku, znalas mír,
Různých ideologií vír.
Soutěž v krvi, práci v srdci,
Oběd v osm ráno v hrnci,
Nádivka a řízečky, ale co ty slépečky?
Neumřely vyčerpáním po tak dlouhé odmlce,
Dvě hodiny byly samy zavřené tam
v chaloupce.
Neumřely. Ještě žijí. Vajíčka nám
posnáší.
A my všechno vylížeme, až se jenom
Číslo 2/2016

zapráší.
A kdo by to taky živil, tolik členů
rodiny?
Musíš, babi, zase vstávat už ve
čtyři hodiny.
Velikou máš energii, i v té devadesátce,
Petrželku ve skleníku a brambory v zahrádce.
Poli ka v televizi, to je něco na
Tebe,
A přemýšlíš, jestli hříšní můžou
taky do nebe.
Tolik krásných dlouhých let,
Co by bez tebe byl svět.
A co světu schází, poví snad dnes
někdo nám?
Vše má, nač vzpomene si jen, a
přece není spokojen.
Pravda babi, co mu schází? Víra
v Boha, do nesnází.

Víra v pravdu, skromnost, láska,
Víra v to, že život není sázka.
Děkujeme, že jsi tady, nastrojená do
parády,
Děkujem NE maličko,
Máme Tě rádi, babičko.
…
Tvoje Jana Dartevel
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KŘESŤANSKÉ OKÉNKO
V březnovém čísle obecních novin jsme si připomněli velikonoční
svátky a další připravované akce.
Všechny se uskutečnily a na takové
důstojné úrovni, jak jsme si už zvykli.
Mládež už tradičně plně splnila
svou roli a kluci poctivě vrkali, když
i naše zvony před Velikonocemi odletěly do Říma. Kluci – veliké díky
za to, že plníte odkazy předků v této
významné tradici!
Naši chlapi skutečně odjeli do severních Čech pomáhat a opravovat
v minulosti zdevastované kostely. Z
našich farností nás letos bylo historicky nejvíc – 16 mužů a to z Březolup, Topolné, Nedachlebic, Bílovic,
Kněžpole a udělali jsme opravdu
mnoho velmi náročné a různorodé
práce. Ukázalo se, že naši muži si
dokázali poradit i v situacích, kdy
tamní řemeslníci rezignovali (např.
zablokované dveře, dodělání odpadů
apod.). Tedy ekonomicky vyjádřeno
– ušetřili jsme tamním farnostem o
hodně více než jen několikrát desetitisíce korun.
O těchto aktivitách jsme informovali ve velmi stručné prezentaci na Noci kostelů v Bílovicích a v
Březolupech. Opět bychom měli vyjet na pracovní pouť v červenci. Co
kdyby ses i ty, spoluobčane, k nám
přidal? Garantujeme, že nebudeš litovat.
Naše slavnost Božího Těla se
uskutečnila opět v tradiční trase,
takže jsme byli se svým oltářem na
parkovišti. Letošní téma – Boží milosrdenství jsme pojali jako návrat
ztraceného syna. Oltářní obraz v
olejomalbě, který mj. navazoval na
primiční mši svatou našeho rodáka
P. Jaroslava Knichala, namaloval jiný
rodák – pan Josef Horák a věnoval
ho našemu kostelu! Vřelé díky, určitě jeho obrazu vyhradíme důstojné
místo v kostele.
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I nastávající měsíce od června do
září budou bohaté na kulturní a duchovní akce.
Nejprve Vás všechny co nejsrdečněji zveme na farní den do Bílovic v
neděli 26. června. Také Vy všichni,
kteří do kostela nechodíte pravidelně, nebo i vůbec nechodíte, jste velmi srdečně zváni. Naši myslivci vždy
připraví k obědu zvěřinový guláš,
tak si ho přijděte vychutnat, podává se po poledni u
chovatelů. Tak ať
se i na vás dostane,
zájem bývá velký.
A odpoledne je
naplněno bohatým
kulturním
programem, který se
i Vám může líbit.
Tak se nenechejte
pobízet a přijďte!
Další významnou událostí je
naše poutní mše
svatá, která bude
v našem kostele v podvečer 4.
července. I když
budou ještě prázdniny, vyrazíme od
našeho kostela na
pěší pouť na Velehrad a to 27. srpna, vycházíme po
klekání v 6 hodin
ráno, pak přibíráme poutníky od
Březolup, Bílovic
apod. Potom na
Velehradě
odevzdáme P. Janu Peňázovi pozdravy z
Nedachlebic (jaké
jiné než modré,
že), odpočineme si
a nějak se dostaneme opět domů.
A ještě v srpnu

zveme všechny děti, a to nejen z Nedachlebic, ale z obou farností na rozloučení s prázdninami k rybníkům
do Olšovce. Po mši svaté u Huberta
pak na odpočinek na včelín. Kdo už
tam byl, tak jistě přijde, ale děti, pozvěte i své kamarády a kamarádky a
to platí i pro všechny ostatní – rodiče, prarodiče, známé a vlastně pro
všechny lidi dobré vůle.
František Dostálek

Vrkači

Bazilika Krakow-Lagiewniky
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Schola na vodě

Putování Prahou
Druhou sobotu měsíce června se autobus mladých i starších z naší farnosti vypravil na pouť do Prahy. Naší první zastávkou se stal kostel Panny Marie Vítězné nedaleko Petřína.
Tento kostel je proslulý soškou Pražského Jezulátka, které je
často přezdíváno nejznámějším Čechem. Tomuto zázračnému dítěti Ježíši se v roce 2009 poklonil i Sv. otec Benedikt
XIV. Společně jsme slavili mši sv., která byla obětována za
naše děti. Poté jsme svěřili naše drahé, zejména nemocné,
pod ochranu dítěte Ježíše.
Cestou, která vedla k Valdštejnským zahradám, jsme v
duchu pozdravili Ministerstvo financí, následně i Senát. Po
rozdělení do dvou skupin nás čekal rozchod a každý si volil
program dle svých fyzických sil a potřeb. Naše skupina se
jako první odebrala do Valdštejnského paláce, aby se zúčastnila česko-bavorské zemské výstavy císaře Karla IV., pořáda-

né u příležitosti 700. výročí narození tohoto zbožného, vzdělaného, cílevědomého a prozíravého panovníka. Výstava se
skládala z originálů zapůjčených z celého světa. Zaujala nás
především pravdivým, o fakta z různých oborů, podloženým
výkladem.
Třešničkou na dortu našeho putování se stala návštěva
Státní opery. Shlédli a vyposlechli jsme si nádhernou operu
Georgese Bizeta, Carmen.
Domů jsme se vraceli v brzkých ranních hodinách. Unaveni, ale vděčni za krásu našeho hlavního města, milé společenství lidí a prozíravost předešlých generací.
Závěrem bych ráda poděkovala našemu faráři otci Josefovi za skvělou organizaci a doprovod na téhle pouti a dá-li
Pán, i na poutích příštích.
Gabriela Běhůnková

Národní pouť – Krakov 2016
V sobotu 28. května 2016 jsme se v brzkých ranních hodinách vydali na již dlouho očekávanou Národní pouť do Krakova. Z Nedachlebic nás putovalo celkem pět. Poté, co jsme
sesbírali poutníky ze sousedních obcí a v Bílovicích naložili i
Otce Josefa, jsme se mohli vydat na dlouhou cestu do polského Krakova. Z naší farnosti se vypravily dva autobusy, z nichž
byl jeden doplněn také o farníky z Otrokovic.
Poněkud zdlouhavou cestu jsme si zkracovali modlitbou
růžence, či dokonce zpěvem. Po příjezdu jsme všichni zamířili do místa hlavního dění do baziliky Božího milosrdenství,
v níž se rovněž odehrávala slavnostní bohoslužba. Když jsem
vkročila do již zaplněné baziliky, byla jsem okamžitě ohromena úžasnou atmosférou všude okolo. Na začátku mše svaté
nás všechny vroucně přivítali kardinál Dominik Duka a olomoucký arcibiskup Jan Graubner, který k nám promlouval
také při homilii, při níž vyzdvihl zejména odpouštění. Nelze
taktéž nezmínit Scholu brněnské mládeže, která nás celou
mší doprovázela svými úchvatnými výkony. Tečkou za mší
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byla česká hymna. Poté jsme měli chvíli pauzu na oběd či odpočinek.
Odpoledne pak pouť pokračovala dále souběžným programem. Vybrat jsme si mohli mezi koncertem Scholy brněnské mládeže, přednáškou biskupa Pavla Posáda, adorací s
biskupem Janem Vokálem či přednáškou Kongregace sester
Matky Božího Milosrdenství. Na závěr celé poutě jsme se v
bazilice pomodlili Korunku k Božímu milosrdenství. Nakonec jsme dostali osobní požehnání od zdejšího kardinála Stanislawa Dziwisze, který byl skutečně překvapen množstvím
poutníků, kteří na tuto pouť z České republiky dorazili, a
prohlásil: „Tato pouť mění náš pohled na katolíky v Česku“.
Myslím, že za všechny můžu říct, že tato pouť byla skutečně velmi krásná, plná radosti, zbožnosti a duchovních zážitků. Snad každý si z Krakova odvezl svou vzpomínku. Pro
mě to byly chvíle při bohoslužbě, kdy jsem cítila, jak opravdu
úžasné a jednotné společenství církve je.
Helena Bilavčíková

strana 7

Obecní noviny Nedachlebice

Na hladině vody
Jednou takhle v sobotu ráno na zkoušce jsme se rozhodli, že nebudeme zkoušet mezi čtyřmi stěnami a vyzkoušíme
akustiku na hladině vody. A tak jsme vzali rafty, kytaru a
zpěvníky a vydali se do Vnorov, kde jsme započali náš výlet.
Nafoukali jsme rafty, zazpívali jsme pánovi za půjčení pádel
a vyrazili jsme čeřit vodu. Na začátku jsme museli dávat dobrý pozor, abychom neztroskotali, protože hladina vody byla
nižší a tak popadané stromy trčely z vody všude kolem nás. I
přes vysilující pádlování jsme si udělali čas na snad neustálé
soulodění, kde se doplňovala energie, a zpívalo se na přání.
Když už jsme byli asi v půli cesty, kde začínaly být zatáčky
nekonečné, uviděli jsme pískovcové útesy, které byly vysoké
asi 10 metrů a na nich malé kluky, jak z nich skáčou dolů.
Pochopitelně všechny holky i kluci ožili natolik, že nebylo
možné to také nezkusit a tak se šplhali všichni nahoru. Byl

to ohromný zážitek nejen pro děti, ale také pro rodiče, kteří
se jen tiše modlili, aby se nic nestalo, protože to bylo opravdu jak vysoké, tak strmé. Nikomu se ovšem nic nestalo a po
kratší pauze jsme vyrazili zdárně kupředu.
Kolem nás jsme neustále slyšeli hromy a viděli velká
mračna, avšak nad námi bylo po celou dobu slunečno. Vůbec se proto dětem nedivím, že se před koncem cesty převalily přes palubu a zchladily se ve vodě. Podmínkou však bylo
mít náhradní oblečení. Než všichni odkývali, že jej mají, už
byli skoro ve vodě. Po daleké cestě nám pořádně vyhládlo
a tak jsme na konci cesty v Rohatci opekli špekáčky a plní
zážitků a dojmů se vraceli večer domů.
Byla to velká sranda a věřím, že tohle byl jen další z mnoha výletů, na které jsme společně vyrazili!
Barbora Travencová, schóla KoTEl

Okénko do farnosti
Během měsíce května se farníci setkávali pravidelně při
májových pobožnostech. Květinová výzdoba po celý měsíc
byla barevně pestrá. Ukázaly se šikovné ruce a dovednost
našich zdobitelek. Májové pobožnosti ve farním kostele v
Bílovicích se konaly u nově zrestaurovaného bočního oltáře P. Marie. V dubnu byly předány 3 sochy spolu s obnovenou sochou P. Marie. Celková cena díla činí 368.000,- Kč.
Z Fondu kultury Zlínského kraje z neinvestičních zdrojů se
nám podařila získat dotaci 250.000,- Kč. Zůstatek byl uhrazen z farních sbírek, které se konají pravidelně každý měsíc.
Po Velikonocích byl do restaurátorské dílny paní Venduly
Látalové do Litomyšle předán obraz Kázání sv. Jana Křtitele
z hlavního oltáře v kostele v Bílovicích. Obraz dostal zcela
nový rám, celá malba byla přenesena na nové plátno, malba byla zcela očištěna a zretušována. Na slavnost Narození
sv. Jana Křtitele se zaskvěl v plné kráse. Hodnota celého díla
činí 195.000,- Kč. Úhrada mohla být
provedena jen díky dárcům a štědrým
farním sbírkám.
Jak se nám daří „restaurovat“ duchovní život farníků? Když začneme
od dětí, tak nás těší zájem o výuku náboženství. Radost nám udělaly rodiny, ve kterých se připravilo ve farnosti
39 dětí na slavnost 1. sv. přijímání.
Rodiče s dětmi přicházely na pravidelná setkání na faru. A právě pro ně
uskutečníme pouť ke Svaté bráně na
Velehrad. Mnozí farníci využívají letošního Roku milosrdenství ke krás-
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ným poutím. Byli jsme už na Velehradě a v Olomouci. Nezapomenutelná byla květnová národní pouť do Krakova ke
hrobu sv. Faustiny. V červnu jsme putovali do Prahy s touhou projít Svatou branou u Pražského Jezulátka a shlédnout
mimořádnou výstavu o králi Karlu IV.. A z našich mladých
se přihlásilo 8 poutníků na Světové setkání mládeže se Sv.
otcem Františkem, které se uskuteční v červenci v Krakově.
Za několik dnů budou prázdniny v plném proudu. Mnoho dětí, mladých a rodin se těší na dny odpočinku. Budou
se vydávat na cesty a sami si volit program. Přeji vám, abyste
vždy zvolili dobrý cíl své cesty, využili svěřený volný čas a
byli plni touhy vrátit se domů, do školy nebo zaměstnání.
Ve volných dnech posilněte své tělesné i duševní zdraví. A
pokud prožijete něco mimořádného, staňte se nositeli dobrých zpráv těm, které potkáte. Do ochrany andělů strážných
vás všechny v modlitbě svěřuje P. Josef Říha

Noc kostelů - chrámový sbor
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Ještě než začnou prázdniny….
Letní prázdniny nám doslova ťukají
na dveře a s dětmi vychutnáváme poslední společné chvíle tohoto školního
roku. Když listujeme v naší třídní knize,
vyvstávají před námi všechny události,
zejména ty kulturní, které jsme s dětmi
prožili. Při příležitosti oslav Dne matek
a Dne dětí jsme připravili dvě veřejná
vystoupení. Přestože jsme smíšená třída, měly naše děti bez rozdílu věku velkou snahu svým maminkám i ostatním
hostům předvést, co už umí. Jejich úsilí
bylo patřičně odměněno potleskem i
zaslouženou chválou.
Do naší školy opět zavítala učitelka
z Přírodovědného centra Trnka s výukovým programem „Příhody žabky
Kapky“. Vyprávěla o životě kolem rybníka i v něm, děti si zahrály na žabky
a vyzkoušely si jednoduché pokusy s
vodou. Na její zajímavé povídáni jsme
navázali dalšími činnostmi: pohybovými hrami, kreslením a písničkami.
S lákavou nabídkou nás oslovila
paní Junaštíková, předsedkyně,, Labradoří pac o.s“, která nás v tomto roce již
po třetí navštívila se svými pejsky. Děti
se postupně seznámily s jednotlivými
pejsky – Tessie, Sárou a Ariskou. Dozvěděly se jak se o ně pečuje, o chovu a

využití plemene retrívrů, co se učí pejsci vodící, asistenční, signální a canisterapeutičtí. Mohly si vyzkoušet léčébné
metody v praxi, vodit pejsky, aportovat
a dokonce jim pejsek s kocourem Adamem zahráli pohádku „O pejskovi a
kočičce, jak si pekli k svátku dort“. Při
jejich poslední návštěvě si děti domů
odnášely trička s otisky tlapek fenky
Arisky.
Koncem května jsme s dětmi podnikli malý výlet do Uherského Hradiště, kde jsme se v Knihovně B.B.Bucholovana zúčastnili besedy o knížkách
pro děti a pak jsme si ještě ve Slováckém muzeu prohlédli stálou expozici
a výstavu modelů letadel a závodních
aut. Tato výstava upoutala nejen kluky,
ale i nás děvčata, zvláště když si všichni

mohli vyzkoušet ovládat řízení závodních autíček.
Měsíc červen patří bezpochyby k
nejoblíbenějším měsícům celého roku.
Na prázdniny se už všichni těšíme, ale
ještě než začnou, čeká na děti mokré
vysvědčení z předplavecké školy, školní
výlet do ZOO Lešná, a konečně pasování předškoláků na školáky za účasti
pana starosty. Za celou dobu se nám v
naší školce ještě nestalo, abychom „pasovali“ pouze dva předškoláky, kterými
letos budou Emička a Eliška. Přejeme
jim oběma, aby se jim dařilo v základní
škole tak jako u nás v mateřské!
Zároveň přejeme všem čtenářům
novin příjemné léto a krásné prázdniny
všem dětem.
Zdeňka Bartošová a kolektiv MŠ

Vystoupení školky na Den matek

1. 4. 2016 - „Noc s Andersenem“
Stejně jako v minulých letech, tak i letos se uskutečnila
tato akce v naší knihovně. Dá se říct, že pro nás byla přece
jen v něčem „nová“. Sešli jsme se totiž tentokrát v podvečer a
všichni společně jsme strávili celou noc - na hasičárně. A že
jsme si to užili! Dětí se sešlo poměrně hodně. Když si uskladnily svoje věci, začal připravený program. Děti se rozdělily
do dvou týmů a začaly plnit úkoly. Všechny soutěže a úkoly
se točily kolem říkadel, pohádek, hádanek…, aby děti musely přemýšlet a vzpomínat, o čem všelijaké pohádky jsou.
Jednotlivé úkoly se plnily na trase, která byla zaznamenaná v
mapě. Tuto musely děti v knihovně najít a podle ní navštívit
postupně připravená stanoviště. Na každém stanovišti pak
po splnění úkolu objevily ukrytou nápovědu, ze které měly
vytvořit název jedné z pohádek. Děti byly velice šikovné a
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již po páté nápovědě věděly, o jakou pohádku se jedná. Po
návratu zpět na hasičárnu děti povečeřely a pak se opět soutěžilo. Kolem půl jedenácté už na některé padala únava, a tak
se zavelel konec soutěžím, umýt a hurá do pyžam. Každý si
vytvořil svoje místečko a už se mohlo začít číst. Aby se mohly
děti ještě nějak projevit, místo čtení pohádky si děti vymyslely pohádku svoji. A pak už se postupně usínalo. Ráno jsme
si pochutnali na buchtách, které přichystaly maminky nebo
babičky dětí, za což jim patří velký dík. A dobu před příchodem rodičů jsme si zkrátili opět soutěžením.
Chtěla bych touto cestou moc poděkovat paní Andree
Poláškové, která mi byla po celou dobu „nocování“ nápomocna. A také velmi šikovné fotografce Peťce Šikové, která
nám průběh společně trávených chvil zdokumentovala.
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Provozní doba knihovny o prázdninách
Provoz knihovny bude v období prázdnin omezen. V
červenci bude knihovna otevřena 12. 7., v srpnu dne 3. 8.
a 24. 8., vždy v době od 17,00 – 18,00 hod. Od 7. 9. 2016

budou výpůjčky v knihovně probíhat zase pravidelně každý týden (od 17,00 – 18,30 hod).
Michaela Křenková

Tým Chytrolínů

Všechny děti před soutěží

Nedachlebjan obnovuje kroje
Už šest let se snažíme zpříjemňovat dění v naší obci a nejen v ní. Letos
jsme poprvé zavítaly i do vzdálenějšího místa, na jih Moravy. Byl to pro
nás nejen poslech nových, zajímavých
písniček, ale i přehlídka nádherných
krojů z Podluží. Naše všední kroje
jsme tentokrát vyměnily za polosváteční kroj. Brokátový fěrtůšek, šorec,
spodnice, černé vysoké boty, bílá jupka a bílý brokátový šátek. Účel to určitě splnilo. Ale … . Kroj je to náš, hezký,
ale náročný na přípravu i převoz.
Vzhledem k tomu, že nás zpívání
moc baví a určitě ještě dlouho nepřestane, rozhodly jsme se pro rekonstrukci našeho kroje.
Vím, někdo může namítnout, že v
současné době je náš věkový průměr

vysoký, ale mám příslib, že spousta
mladých holek, které momentálně zaměstnávají malé děti se za čas vrátí ke
zpívání. A nezbývá než doufat, že oslovíme i mladé lidi. Možná i nový kroj
bude malou inspirací. Že tuto změnu
myslíme opravdu vážně, svědčí fakt, že
jsme oslovily člověka povolaného, který se krojům věnuje téměř celý život,
etnografku paní Ludmilu Tarcalovou.
Ta se zaměřuje na obřadní lidovou
kulturu a lidový oděv.
Po dohodě s paní Tarcalovou se
vrátíme ke kroji, který se u nás nosil v
19.století. Chceme pouze zrekonstruovat původní nedachlebský kroj, který
popisuje i ve své knize „Slovácká dědina Nedachlebice“ Jan Vitek. Měla by to
být delší sukně do půli lýtek bez spod-

nic, rukávce bez vycpávek s malými
kadrlemi, kordulka, klasický turecký
šátek a vysoké černé boty. Kordulka,
živůtek bývala květovaná, hedvábná,
soukenná, i „orliánová modrá“. Jakou
zvolíme si ještě necháme poradit od
odborníků.
Myslíme i na finanční stránku,
která se jeví jako nejsložitější. Chystáme se oslovit hned dvě nadace o
pomoc. Nadaci ČEZ a Nadaci Synot.
Věříme v jejich podporu.
Do Slavností vína, které letos budou 10-11.9.2016 asi změnu nestihneme, ale do průvodu i tak půjdeme
s nadšením a písničkou na rtu. Doufám, že se k nám přidáte.
Za pěvecký sbor Nedachlebjan
Jana Jandoušová

Vystoupení v Charvatské Nové Vsi
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Živé jaro v pěveckém sboru Nedachlebjan
Sobota 16. dubna
Krásný den, sluníčko, uklidili jsme velký kus Nedachlebic a po
obědě autem směrem na jih – cíl
Charvátská Nová Ves, přehlídka
ženských pěveckých sborů.
Je sobota, takže jsme s holkama
po celém týdnu celkem unavené
a ještě nám vedoucí dala za úkol v
autě zkoušet písničky. To jsme moc
nestihly, bylo co povídat, vždyť jsme
se od úterní zkoušky a generálky neviděly  V Charvátské Nové Vsi to
bylo úžasné, místní podlužácké písničky jsou tahavé, dlouhé, ale pohladí. Naše vystoupení bylo rychlé,
pestré a složené hlavně z písníček
Bílovských a Častkovských. Odměnou byl velký potlesk, ještě větší řízek a výborné posezení – potančení
s cimbálovou muzikou Notečka. A
hlavně jsme potkaly další zpěvačky,
vyměnily kontakty a příští rok třeba zase vyrazíme někam na jih 
Neděle 15. května
Ráno prosvítá mezi mraky sluníčko,ale fouká a je zima. A v Nedachlebicích Den matek – zpíváme.
Připravit kroj, oprášit texty a po
obědě všichni směr hřiště. Zima je
fakt velká, školkáčci tančí v bundičkách a čepicích a my jen závidíme,
v letním kroji je celkem chladno.
Zazpívaly jsme stejné pásmo jako u
Břeclavi, bylo jiné než naše obvyk-

lé písničky, snad se líbilo. Zákusek klasickou ženskou sobotu – úklid,
se srdíčkem a káva – výborný konec oběd a tak……však to znáte.
nedělního odpoledne.
Sobota 11. června
Sobota 4. června
Výjimečně se scházíme až naveVstávat dobrovolně v sobotu čer po 6 hodině na hasičárně, rychpřed 6 hodinou ranní je v podstatě lá zkouška a odjezd do Částkova.
příšerný nápad. Ale na Svárově je Tamní starosta slaví padesát a my
Kosení a vloni to tam bylo moc pri- máme být jedním z překvapení.
ma. Teda já to vím jen z vyprávění Přijíždíme k bývalé škole a slyšíme
holek a tak jsem velmi zvědavá.
housle, basu a výborný zpěv. Troška
Už při příjezdu na Svárov je slyšet nervozity, ale zpívané přání potěší,
zpěv, na louce už se rozvičují sekáči zazpíváme si společně s muzikanty
a ženy, které budou soutěžit v soutě- z Brodu nekonečné pásmo písniček
ži o nejlepší pokos. Obdivujeme je z našeho regionu i těch, které znají
velice a jejich snažení doprovázíme Broďané úplně jinak. Ale asi to ani
písničkami z celé Moravy a možná nevadí, všichni se baví. Guláš je přípoloviny Česka.Soutěžily i naše tři jemnou tečkou za sérií jarních vyzpěvačky – Majka Gajdošíková, Jana stoupení sboru Nedachlebjan.
Jandoušová a Alena Šuranská. RozDalší zpívání bude snad na Slavhodně se neztratily a Jana získala nostech vína a pak už dlouhá a nábronz. Za nedachlebské muže sekl ročná příprava vánočního pásma,
Pavel Harkabuzík.
protože Vánoce jsou tu za chvilku.
Je nádherné ráno, štěbetají ptáčci Čas neskutečně letí.
a asi by bylo škoda zůstat doma Jsem
Lenka Závodná
ráda že jsem vstala.
A odměna tentokrát
– vdolečky, výborné
víno, vynikající domácí snídaně – vaječina a kyška pro znavené sekáče. A hlavně
pohoda a dobrá nálada. Na Svárově je prostě dobře, ale musíme
jet domů a užít si tu
Den matek

Jarní sezóna pomalu končí
Vzhledem k blížícím se oslavám 70 let organizované
tělovýchovy v Nedachlebicích naše první mužstvo a dorostenci už díky předehrávkám svá účinkování v soutěžním
ročníku 2015/16 ukončili. Podrobné zprávy o výsledcích
všech našich mužstev, jejich postavení v tabulkách svých
soutěží včetně fotodokumentace naleznete na webových
stránkách tělovýchovné jednoty http://www.tjnedachlebice.cz/. Aktualizaci těchto stránek na týdenní bázi odborně
provádí pan Josef Jandouš. Nová doba si vyžaduje novou
formu informací a komunikace. Tou jsou dle našeho ná-
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zoru bezpochyby i webové stránky. Nechceme být uzavřenou skupinou, která se baví pouze fotbalem. Chceme Vás
i touto formou v dobrém slova smyslu vtáhnout do života
nejaktivnější složky obce a dát i širšímu okolí na vědomí,
že to v Nedachlebicích žije. Za jakýkoliv námět, reakci či
pomoc budeme vděční.
Pro ty, kteří však nejsou příznivci internetu, přikládáme finální tabulky i v tomto vydání Zpravodaje.
Už nyní můžeme blahopřát I. mužstvu za umístění na
2. místě Krajské soutěže skupiny B. Za tímto výsledkem se
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skrývá kvalitní práce celého velmi úzkého kádru hráčů a
trenéra Libora Soldána. S Liborem Soldánem se po jeho
čtyřletém působení v oddíle
rozcházíme. Změny na postu
trenérů provádíme po určité
době pravidelně. Chci využít
této příležitosti a za odvedenou práci mu poděkovat. Do
další trenérské práce mu přejeme jenom to nejlepší.
Stojí za pozornost informovat veřejnost také o tom, že
smlouvou mezi Tělovýchovnou jednotou a Obecním úřadem došlo k převodu šaten do
majetku obce. Také dle novelizace občanského zákoníku byla Tělovýchovná jednota právně převedena z občanského sdružení na zapsaný spolek. Velmi náročnou akcí byl převod
veškeré písemné agendy na agendu elektronickou (např.
zápisy o utkání, fakturace rozhodčích a veškerých poplatků, přestupy a hostování hráčů včetně registrace). To si
vyžádalo nejen hardwarové dovybavení šaten počítačem,
přístupem k internetu, ale především zaškolení funkcionářů výboru a uživatelů z řad všech mužstev pro tuto prá-

ci. Velký kus práce v této oblasti odvedli pánové J. Řešetka
a J.Jandouš. Všem pochybovačům o racionálním nakládání
oddílu s finančními prostředky (i když si je většinou zajišťujeme sponzorsky sami), chci sdělit,
že naše hospodaření běží
dle pravidel podvojného
účetnictví.
Zveme Vás všechny
příznivce nedachlebské
kopané na pohárová a přípravná utkání a přejeme
Vám hodnotné sportovní
zážitky. Naším hráčům
mužstvo dorostu všech věkových kategorií
pak přejeme plnohodnotný odpočinek po náročné sezóně.
Příjemnou dovolenou všem přeje výbor Tělovýchovné
jednoty.
Za TJ Nedachlebice
Jaroslav Šuranský
A po dovolených ? -Zahájení soutěžního ročníku
2016/17 7.srpna 2016

Rozloučení s Liborem Soldánem

Ze zápasu mužů

Dětský den 2016
Pěkné počasí, hodně dětí, atrakce a ceny za soutěže.
To je červnový dětský den pořádaný TJ Nedachlebice.
4. června 2016 se v areálu TJ v odpoledních hodinách
opět sešlo více jak 200 dětí, aby shlédly připravený program, zasoutěžily si a vyhrály nějaké cukrovinky, nebo
jen tak zablbly na skákacím hradě, vyzkoušely si střelbu

Děti a pamlsky od čarodějnice
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z luku a v neposlední řadě získaly nějakou cen v bohaté
tombole.
Díky sponzorům a organizátorům, ale hlavně díky
všem dětem, se akce vydařila
za TJ Nedachlebice
Josef Jandouš

I dospělí jsou někdy jako děti - rádi se baví
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Pro rybáře
Stejně jako v minulém roce, i letos budeme v prázdninových měsících červenci a srpnu chytat na horním rybníku.
Podmínkou je platná povolenka a dodatek rybářského řádu,
který je možné si vyzvednout na OÚ.
Termíny výdejů budou vyhlášeny a umístěny na informační tabuli rybářů. Chytat se začne od neděle 3.července
včetně státních svátků 5.a 6.července.
Co se týká zarybňování kaprem, bylo na tento rok naplánováno na dvě části-jarní a podzimní. Následky velkého
sucha v loňském roce spojené s úhyny ryb se však projevily
absolutním nedostatkem násadové ryby na trhu. Z tohoto
důvodu se doplnění mírového kapra uskuteční až v průběhu
července.
V měsíci květnu se na rybářské chatě za krásného počasí
konalo tradiční Posezení u rybníků. Společná akce Obecní-

ho úřadu a rybářů se vydařila a proběhla v přátelské atmosféře, za což patří organizátorům, obsluze, sponzorům i všem
zúčastněným dík.
Za rybáře
Radek Křenek

Otevírání rybníků

Zahrádkáři Vám radí
Červenec:
Pranostika: V červenci déšť a sluneč ná pohoda, hojná
bude v příštím roce úroda.
Tento měsíc je začátek doby sklizně. Češeme ovoce, zavařujeme a děláme marmelády. Největší pozornost na zahradě
věnujeme okopávání a zalévání. Na uvolněné záhony sejeme
ředkev , hrášek a hlávkový salát. Stromkovým angreštům a
rybízům po sklizni plodů zkraťte všechny výhony v korunce
asi o třetinu a korunku trochu prosvětlete. Okurkám zaštípněte hlavní výhony, aby se vyvinuly výhony postranní. Jakmile začne žloutnout nať cibule, můžete sklízet.

Recept na sýrový salát z petržele:
Kořenovou petržel uvaříme a nakrájíme na kostičky. Přidáme všechny druhy sýrů rozkrájených stejným způsobem.
Osolíme, zakapeme citronovou šťávou a přisladíme. Nakonec lehce vmícháme majonézu nastavenou bílým jogurtem.
Srpen:
Pranostika: Za to neměl by být srpen v kalendáři ani
trpen – bouřkami nám kazí sklizeň a špatným pivem dělá
trýzeň.
Je nejvýhodnější čas vyhazovat a přesazovat keře jehličnanů a to vždy jen s kořenovým balem. Sklízejte letní odrůdy jablek a hrušek. Koncem měsíce prořežte broskvoně –
zkraťte o polovinu výhony, které nebudou plodit. Vysazujte
jahodníky na dobře zrytý a uhrabaný záhon.
Recept na mrkvové pyré s ovocem:
Očistíme karotku, rozkrájíme na malé kousky a v mixeru rozšleháme spolu s pokrájenými jablky a meruňkami,
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citronovou šťávou a smetanou. Doplněné piškoty se hodí dětem na přesnídávku.
Září:
Pranostika: O svatém Jeronýmu připravuj se už na zimu.
Sklízíme pomalu ovoce a zeleninu. Nejpozději do konce
měsíce vysázejte podzimní česnek. Ze starých stromů teď odřežte suché větve. Do konce měsíce je možno vysévat zelené
hnojení vikev a hořčici. Můžeme vysévat ředkvičky pro sklizeň v polovině října, též se může vysévat kopr a špenát. Nedoporučuje se vysévat česnek po cibuli, póru, po bramborách a
rajčatech. Růže postříkejte a odstraňte odkvetlé květy. Můžete
ještě vysazovat macešky dvouletky.
Recept na salát z černé ředkve:
Oloupanou ředkev nastrouháme na nudličky, přidáme
nakrájenou cibuli, okurku a jemně nasekanou pažitku. Spojíme majonézou, nebo zalijeme marinádou ze 3 lžic oleje, 1
lžíce citronové šťávy, soli a cukru.
Ke všem doporučeným receptům přeji dobrou chuť!
Zahrádkáři Vás zvou:
na tradiční posezení u burčáku, dobrého vína a bohaté
tomboly a to v sobotu 27. srpna v kulturním areálu TJ. K poslechu a k tanci hrají velmi oblíbená skupina KABRŇÁCI.
Na Vaši účast se těší zahrádkáři
Výbor ČSZ přeje Vám všem příjemnou slunnou a odpočinkovou dovolenou.
Dětem hezké prožití prázdnin
Vypracoval: Vojtěch Lysoněk
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Žáci slaví

Noc s Andersenem

Davídek a Kačka

Slavnost Božího Těla u našeho oltáře

Schola na vodě

Dětský den 2016
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