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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
chtěl bych se za Obecní úřad, za zastupitele,
za sebe omluvit všem v obci. Velice si vážíme
historie, vážíme si těch, kteří nás osvobodili, vážíme si i těch, kteří v době 2.světové války neváhali a pomáhali partyzánům, a moc nás mrzí
opomenutí, které jsme 8.května způsobili a nepoložili věnce k památníkům obou světových
válek. Všem se ještě jednou moc omlouváme.
Dovolte mi, abych Vám hned na úvod vysvětlil, proč vychází červnové obecní noviny
o dva týdny dříve než je zvykem. Máme toho
v červnu hodně na práci a i Vy sami určitě plánujete mnohdy daleko dopředu. Ale protože
bychom Vás chtěli ještě do prázdnin pozvat
k debatě o odpadech, museli jsme přistoupit k uspíšení vydání. Pozvánka na debatu je
v článku o třídění odpadu.
Na jaře letošního roku měla naše kulturní
komise mnoho práce. Po jarním setkání důchodců, které ještě zopakujeme pro mladší
ročníky na podzim, přání letošním kulatým
oslavencům, oslavu Dne matek a v neposlední řadě i vítání občánků. Všem členům komise bych chtěl tímto poděkovat. Poděkování
zaslouží i rodina Sládkova, která po pronájmu
sálu rychle uklidila a tím nám moc vypomohla
v době studeného jara s konáním Dne matek
na sále. Poděkování zaslouží také účinkující,
děti z MŠ Nedachlebice, Nedachlebjanky i Zlámanští Mavoji. V neposlední řadě i Vy všichni,
kteří jste na akce přišli a zúčastnili se jich.
V listopadu jsme převzali obec finančně stabilizovanou, ale s problémy, které přetrvávají
již několik let. Víme o nevyhovující dlážděné
cestě na Podbůdí a kanalizaci pod ní. A stejný
problém je i v části cesty na Holýškách. Ale
v době stavebního šílenství, kdy z roku na rok
zdražily materiály skoro o 100 procent a staví každý, není možné ihned sehnat dobrého
projektanta a připravit okamžitě tak velkou
investici. Možnou opravu nám navíc brzdí
skutečnost, že ne všechny pozemky pod silnicí jsou obecní a našim úkolem je nejprve
tyto pozemky vykoupit a pak teprve opravovat cestu a kanalizaci.
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Jediná velká investice, která má už projekt
hotový, je dostavba hřbitova. Zde už 12 let
projekt existuje a v červnu bychom měli znát
projektovou cenu dostavby (odhad je někde
kolem 5 mil. Kč). Poté můžeme začít připravovat rozpočet na příští rok. Nechceme si brát
na stavbu žádný úvěr a tak počítáme s tím,
že v příštím roce by se investovalo pouze do
této jediné stavby.
Následující rok bychom pak zase připravovali další velkou investici, tedy opravu jedné
z výše zmíněných cest. Tam, kde se s výkupem pozemků a vytvořením projektu dostaneme do cíle.
Mezitím ale můžeme realizovat drobné projekty, které nejsou náročné na finance, na povolení, na papírování. Tyto projekty realizujeme mezi běžnou prací na Obecním úřadě.
Tak vznikly rybníčky pod hřbitovem, tak snad
na podzim vysadíme pár desítek ovocných
stromů.
Skoro při každém vývozu popelnic jsem
oslovován Technickými službami, že nemohli vyvézt popelnici, nebo naopak občany,
že nemají popelnici vyvezenou. Řidiči mají
problém dostat se po obecních komunikacích až na konec cesty. Vždy je to ale kvůli
stejné věci, autům stojícím v cestě. Nemá
cenu tady opakovat, že počet aut narůstá.
To víme všichni. Má cenu si ale zopakovat,
že každý kdo si auto koupí, má povinnost si
pro něj zajistit parkování na svém pozemku.
Není to věcí Obecního úřadu. Podle § 25/3
Z.č. 361/2000 Sb. platí že : „Při stání musí zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh široký
nejméně 3 m pro každý směr jízdy; při zastavení musí zůstat volný alespoň jeden jízdní
pruh široký nejméně 3 m pro oba směry
jízdy.“ Vím, že šíře našich komunikací není
mnohdy ani ty 3 metry, ale všechny cesty
rozšířit nejde. Asi jste se už doslechli, jak
dopadli někteří ve Včelarech, kde je po zásahu policie a rozdaných pokutách, situace
vyřešena. Cesty jsou průjezdné. Řidič by měl
být ohleduplný k ostatním a nechat cestu
průjezdnou.

Ještě horší problém ale nastává, když si takový „řidič“ zaparkuje své auto na chodníku.
Porušuje dokonce hned dva zákony. Jak Zákon o pozemních komunikacích, kde je zakázáno zastavit a stát na chodníku, tak Zákon
o obcích, kde se jedná o zábor veřejného
prostranství. A do třetice ničí obecní majetek
– ten chodník. Ve městech, které mají městskou policii by bylo hned vyřešeno pokutou,
ale co u nás na obci ? Ale nejde jen o zákony.
Vždy stačí trochu ohleduplnosti. Jak má po
takto obsazeném chodníku projít maminka
s kočárkem, jak se má na přechod pro chodce dostat vozíčkář ? ? ? Stačilo by kdyby řidič
chvíli přemýšlel než zastaví. Mnohdy nakonec ten samý řidič přijde na obec a chce před
svým domem opravit rozpadlý chodník. Jenže to, že ten chodník zničil sám svým autem
už nepřizná. V zastupitelstvu jsme se shodli
na tom, že nebudeme nikomu konkrétnímu vyhrazovat parkoviště. V žádné smlouvě
o nájmu bytů nebo domů to nakonec ani nájemce nemá. Jedinou výjimkou bude osazení
parkoviště u Domova značkou IP12 (Reserve)
s dodatkovou tabulkou (jen pro DCHB) s tím,
že čtyři širší místa z devíti parkovacích označíme opět značkou IP12 s dodatkovou tabulkou, zároveň je označíme i vodorovným značením V 10f (piktogram invalidního vozíku).
Toto osazení jsme už zadali realizační firmě
a jsou připravené peníze v rozpočtu a jediný kdo tento plán může zhatit, je Dopravní
odbor Městského úřadu UH, protože daná
parkovací místa svým sklonem neodpovídají
vyhlášce. Ale doufáme, že se tak nestane.
Prosím, buďme k sobě ohleduplní. Mysleme
na to, že sami potřebujeme chodit po chodníku. A že bychom si přáli, aby ten chodník
dlouho vydržel.
Začíná nám léto. Práce na zahradě přibývá,
ale není vše jen o práci. V létě se v areálu TJ
bude konat několik akcí různých složek. Přijďte se pobavit. I Obecní úřad chystá oslavu 810
let obce. Pozvánka na oslavy je na konci našich novin.
starosta Josef Jandouš
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Společenská kronika
Duben, květen, červen 2019
Narození:
11.3.2019 Bieschel Charlotte Lemon
5.4.2019

Jurčová Natálie

11.4.2019

Rapant Matěj

Úmrtí:
† 15. 2. 2019 Vavrušová Marie
† 24. 3. 2019 Podlasová Jiřina
† 13. 4. 2019 Hubáčková Vlasta

rodiče: Bieschel Simona Nedachlebice č.p. 295
Bieschel Patrik
rodiče: Jurčová Petra Nedachlebice č.p. 293
Jurča Ondřej
rodiče: Fojtáchová Veronika Nedachlebice č.p. 142
Rapant Petr

Nedachlebice č.p. 118
Nedachlebice č.p. 86
Nedachlebice č.p. 55

Občané, kteří se v měsících dubnu, květnu a červnu
dožívají významného životního jubilea:
50 let
Hromádka Pavel
Vrána Jaromír
Hrňák Marek
55 let
Balajka Radek
Urubová Jana
Vyklická Dana
Roubcová Jana
Braunová Vladimíra

č.p. 217
č.p. 250
č.p.128

č.p. 74
č.p. 93
č.p. 292
č.p. 72
č.p. 292

60 let
Dostálek František
Horňáková Katarína

č.p. 15
č.p. 80

75 let
Krejčiříková Drahomíra č.p. 207
Melichárková Marie č.p. 62

65 let
Koníčková Jarmila
Vlčnovský František
Koníček Josef

č.p. 279
č.p. 240
č.p. 279

80 let
Nevřalová Eva
Melimonka Jaroslav
Knotová Jiřina

č.p. 86
č.p. 86
č.p. 68

85 let
Blahová Božena

č.p. 22

Matrika OÚ Nedachlebice

Kronika

Beseda pro důchodce
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Třídění odpadů
Asi jste všichni zaznamenali články v médiích o tom, že v EU rozhodli, že se nebude
moci skoro žádný odpad skládkovat nebo
že se pro skládkovaný odpad razantně zvýší skládkovné. Pravdou je, že se připravuje nový zákon, který by měl ve velké míře
skládky omezit, v budoucnu snad i zavřít.
Zatím ale nikdo neřekl, co s domovním odpadem. Bude se pálit ve spalovnách? Na
Moravě je jen jedna u Brna a dovoz odpadu
až tam se pěkně prodraží. Nebylo by lepší
ho vyprodukovat co nejméně ? Tedy více
třídit ?
Naše obec se každoročně umisťuje na předních místech soutěže v třídění odpadu
„O keramickou popelnici“. Dostáváme i poměrně velké částky za vytříděný odpad od firem jako je EKO-KOM, nebo Sběrné suroviny.
Jsme schopni se ale ještě zlepšit? Jak je na
tom vůbec obec s výběrem poplatků za popelnice, svozem tříděného odpadu a Sběrným dvorem? Zkráceně. Hodně v mínusu.
A ten se každý rok zvyšuje. A v následujících
letech se bude zvyšovat ještě rychleji (viz dříve informace o zákazu skládkování).
Tady jsou některá čísla za loňský rok.
Kdybychom chtěli být řádnými hospodáři,
museli bychom chtít tuto ztrátu zaplatit
občany. Pak by ale roční poplatek musel
být bez koruny 900,- Kč na občana. A to
v číslech roku 2018. Během dalších let by
tento poplatek vzrostl na 1100,-. Na druhé
straně může zaznít,
že by rozdíl mohla
hradit obec i nadále.
I přesto, že se bude
zvyšovat. Pak se ale
stane, že za pár let
nebude mít obec
na žádné investice
a bude jen platit za
odpady.
Chtěli bychom, aby
tyto dva naznačené
extrémy
neplatily.
Nechceme ani razantně zvyšovat poplatek
za odpad, nechceme
ale ani, aby obec více
doplácela. V zastupitelstvu už máme vymyšleno, jak bychom
mohli snížit náklady
přibližně o 200.000,ročně. K tomu ale
potřebujeme i Vás.
Připravujeme novou
vyhlášku o odpadech, se kterou by4

chom Vás rádi seznámili předem a případně
i od Vás získali další nápady. Nemyslíme si,že
popis jednotlivých kroků by se dal snadno
vysvětlit v novinách a tak Vás všechny zveme do kulturního domu na sál v pondělí
10.6.2019 od 18:00 na posezení nad odpady.

Neslibujeme Vám guláš a pivo zdarma, ale
přesto doufáme, že se dostavíte ve velkém
počtu.
Za zastupitele obce Nedachlebice
Vás srdečně zve Josef Jandouš,
starosta obce

Příjmy do Obecní pokladny :
Poplatek za odpad dle místní vyhlášky (400,- Kč na 1 občana)
Příjmy od EKO-KOM za vytříděný odpad
Příjmy od Sběrných surovin za papír a železo
Příjmy z nájmu za kontejner na textil
Výdaje odpadového hospodářství :
Komunální odpad, popelnice
Betonová suť
Bílé a barevné sklo
Papír
Plasty včetně měsíčního svozu
Pořízení pytlů na plasty
Nebezpečný odpad
Textilní odpad
Pneumatiky
Dřevo
Nájemné za nádoby na tříděný odpad
Náklady na výkaznictví k odpadům
Celkové náklady :
Příjmy celkem
Výdaje celkem
Celková ztráta obce

311 307,00 Kč
116 647,00 Kč
42 483,00 Kč
2 000,00 Kč
-508 305,20 Kč
-33 156,00 Kč
-9 570,10 Kč
-26 714,60 Kč
-107 635,20 Kč
-18 401,50 Kč
-49 916,00 Kč
-3 643,20 Kč
-16 855,90 Kč
-33 629,70 Kč
-45 267,40 Kč
-9 075,00 Kč
472 437,00 Kč
-861 169,80 Kč
-388 732,80 Kč
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Chováme se k přírodě hůře než za totality?
Schválně jsem zvolil tento podivný titulek. Ač bude celý článek o přírodě. Ale možná sami na konci článku budete znát odpověď na výše
uvedenou otázku.
Na všech úrovních - ve vládě, Parlamentu, Evropském parlamentu,
ve školách, v médiích, na náměstích, všude se diskutuje o změně
klimatu, změně počasí. Studenti místo učení stávkují, na náměstích
se setkávají rodiče a píšou petice, zakládají se neziskové organizace,
mluví se o dotacích, pořádají se semináře, ale dle mého se hlavně
mluví. Kdyby se všichni, kteří sedí na židlích a diskutují a vymýšlí, raději šli podívat do přírody. A začali s přírodou už něco konečně dělat!
U nás je módou obviňovat minulý režim, že rozoral meze, sceloval
pole a tím umožnil erozi. Ale co děláme pro přírodu my? Ve velkém si
umíme užívat života, výdobytků dnešní doby. Co chceme, si můžeme
koupit. A už se nedíváme, jak ta věc vznikla, případně co s ní bude až
skončí její životnost. A ta, přiznejme si, je vždy tak nějak připravená
na období těsně po záruce. Jenže ani záruka nic neřeší. Firma výrobek neopraví, odepíše a dá nový. Proč se zabývat opravou, výroba
nového je levnější. A tak vyrábíme, produkujeme a zvyšujeme HDP
- „Růst výroby“ – magická zkratka kapitalismu. A když už si všechno
můžeme koupit, začínáme pohodlnět. Dnes už má každý motorovou
sekačku, nebo přímo zahradní traktůrek a seče tu svou zahrádku na
výšku trávy 3 cm. Ale golf nehrajeme. Jen ničíme přírodu. Ano, i já
jsem si ho koupil, před 12 lety, možná dokonce jako jeden z prvních
v obci, a trávu seču, ale vystačím si s 5 cm. A hlavně: v celé zahradě
mám od té doby v trávě vysazeno přes 40 stromů. A můžu Vám říci, že
není nic krásnějšího, než si jen tak pod ty stromy sednout.
Každý normálně vzrostlý strom nahradí ve městě nebo obci jednu
klimatizaci. Zabrání vypařování vody ze země. Podpoří hmyz, ptáky
a mimo jiné vyrábí kyslík, který k životu potřebujeme. Pod stromem
je tráva zelenější, vydrží i letní vedra, nezežloutne a neseschne. Není
nutné ji zalévat a plýtvat tak drahocennou vodou ze studní.
Dřív, když se rozorávaly meze a scelovala pole, tak skoro před každým domem stál ovocný strom. A pod stromem lavička, na které si
ti starší rádi sedali a sledovali okolí. Města od toho upustila dřív, zabetonovala náměstí, vysadila sem tam rádoby stínící stříbrné smrky,
či borovice a nemusí se starat o údržbu. Co na tom, že v létě není na
náměstích k vydržení. Otevře se hospoda a pořídí klimatizace. Nebo
se přes okno koupí vychlazená voda v plastu. Skvělá myšlenka. Naše
obec ještě taková naštěstí není. Hodně domů má pořád v předzahrádce výsadbu. Stromy, keře, květiny. Milión důvodů pro a jeden
jediný proti. Sem tam se musí uklidit. Sem tam musíme tu naši pohodlnost potlačit a posbírat odkvetené květy, na podzim listy.
Oráme pole ? Osazujeme meze ? Chováme se k přírodě lépe než za
„totality“? Já myslím, že ne.

Pod hřbitovem - Funkčnost
horního rybníčku při dešti

My v zastupitelstvu jsme se ale rozhodli, že se chceme chovat jinak.
Od drobných projektů jako jsou „Vsakovací dešťové rybníčky“ pod
hřbitovem (víte, kolik vody už neodteklo za poslední měsíc do kanalizace, ale vsáklo se do země a jednou se projeví ve spodních vodách
ve Vašich studních..?) přes vypracování a odeslání žádosti na pozemkový úřad na výsadbu velké jednostranné aleje u cest z Padělků, Nad
zahradami až k Mateřské školce, přes trvalé doplňování a dosazování
lesa v Pastvisku, plánovanou opětovnou výsadbu stromů 1) u hřiště
– kde dřív bývaly Mirabelky, 2) u školky – místo už pokácených a nevzhledných tújí zde bude zelený plot a ovocné stromy, přes snahu
o vysazení oboustrannou alej starých ovocných odrůd podle cesty
na Větřák (u této aleje doufáme v pomoc občanů při výsadbě), přes
plánovanou úpravu odvodňovacího příkopu včetně výsadby stromů
od hřbitova za zahradami směrem k zastávce ČSAD na okraji obce
od Bílovic, dále stejnou úpravu příkopu u komunikace od Sběrného
dvora až k silnici u kostela, přes opětovnou výsadbu lip na hřišti až
po úpravu parku za obecním úřadem a zabudování akumulační nádrže na vodu ze střechy OÚ… Míst k ozelenění krajiny je hodně, ne
vše půjde zrealizovat hned, do jednoho roku, do dvou. Některá místa
ozelení asi až další zastupitelé. Ale chceme se chovat jinak a přírodě
pomáhat. Mimo jiné i úpravou zeleně v centru obce.
Možná si ještě pamatujete lípy u křížku u Obecního úřadu nebo stromy ve dvorech domů v centru obce, které se vykáceli kvůli stavbě
kostela, který nakonec stojí na Horním konci. Před 7 lety vznikl na
obci projekt Revitalizace zeleně v obci Nedachlebice. Z mnoha důvodů se tenkrát nepodařil uskutečnit. Převzali jsme jeho hlavní myšlenky a ve spolupráci se zahradními architekty připravili aktualizované
návrhy. Jsou to obecní pozemky, nikoho se ptát nemusíme, ale nechceme rozhodovat bez občanů, proto jsme tyto návrhy předložili
na zastupitelstvu veřejnosti, zveřejnili na webových stránkách obce.
Byli jsme ale překvapeni reakcí některých lidí. Nechceme ze středu
obce dělat velký park ve stylu měst, ale místo, kde se pod čtyřmi, pěti
stromy na lavičkách sejdou lidé. Nejen maminky s kočárky a dětmi,
ale přijdou i lidé starší, posedí, zavzpomínají... To dnes v trávě posečené na 5 cm nejde. Některým občanům se toto ale nelíbí. Ze stromů
by prý padaly listy, vítr by je zanesl k nim na předzahrádku a byl by
nepořádek. Není tedy nakonec lepší centrum obce vybetonovat? Co
myslíte? Možná naše děti pak řeknou, že jsme byli horší než komunisté. Ale možná vám to tak vyhovuje.“
Budeme rádi, když k tomu řeknete svoje, přidáte své podněty, jak
udělat obec nejen krásnější, ale i ohleduplnější.
V pondělí 24. 6. 2019 bude předprázdninové zastupitelstvo. Přijďte.
Josef Jandouš
starosta obce

Pod hřbitovem - Plocha před stavbou
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Za obec krásnější
Na posledním veřejném zasedání zastupitelstva obce jsem sice nebyla, ale doslechla jsem se některých kritických názorů na
úpravu parku uprostřed vesnice.
Dovolte mně, abych i já přispěla mou troškou do mlýna a jako laik se vyjádřila a vyslovila svůj osobní názor k této problematice.
Tak jak to cítím. Mám radost, že konečně
dojde k její realizaci, připravuje se několik
let.
Velmi ráda sleduji časopisy a televizní pořady s touto tématikou a moc mě to baví.
Dobrý projekt je prvním krokem na cestě
k vytvoření konečného díla. Všichni zahradní architekti se shodují na tom, že na vesnici
patří listnaté stromy, kvetoucí keře a trvalky.

Jehličnany ne, nebo jen ve velmi omezeném
množství už proto, že jsou napadány škůdci.
Listnaté stromy nás během sezóny potěší
hned několikrát do roka svým listem, krásou
květů i vůní. Na konci vegetace se jejich listy mohou zbarvit do zajímavých odstínů. To
všechno můžeme obdivovat. Na podzim sice
některé opadají, no a co, je přece listopad. To
je prostě příroda. Na projekty uveřejněné na
stránkách obce jsem se dívala a líbí se mi. Je
dobře, že se využijí dotace, které stát nabízí.
Vážení zastupitelé, nenechte se odradit různými malichernými připomínkami, nechme
to na odbornících, my obyčejní laici tomu
nerozumíme. Věřím, že uskutečněním těchto projektů bude naše vesnice krásnější

a ku prospěchu všech. Maminkám s dětmi
i starším občanům.
Děkuji zastupitelům i ostatním obecním
pracovníkům, že se starají, aby naše obec
vzkvétala, aby byla čistá a upravená. Také
děkuji za všechny kulturní akce, které doposud proběhly i všem, kteří se o nás starali a to je práce hodně. Vím, o čem mluvím.
Těšíme se na další. Myslím si, a je to můj
osobní názor, že práci, kterou děláte, děláte
s rozmyslem a hlavně poctivě.
Co říci závěrem. Milí spoluobčané, buďme
k sobě vlídní, laskaví a pomáhejme si. Pokud máme jiné názory, což je logické, prezentujme je prosím ve vší slušnosti.
Anna Dostálková

Okénko z knihovny
-

-

dne 15. dubna proběhla díky podpoře Obecního úřadu jarní
beseda o bylinách. S bylinkami a ochutnávkou z nich, ať už
v jejich syrové formě nebo zpracovaných do pomazánek, sirupů, likérů aj., nás seznamovala paní Veronika Mergentalová
z nedalekého Velehradu. Její povídání bylo zajímavé, ochutnávka z bylin taktéž. Myslím, že nejedna účastnice „žasla“, co
všechno, co roste v našem bezprostředním okolí, je možné
sníst nebo zpracovat. Byl to moc příjemný podvečer v nabitém týdnu před Velikonocemi.
jelikož v letošním roce neproběhla z důvodu plánované rekonstrukce Hasičské zbrojnice „Noc s Andersenem“, je pro děti

-

naplánována náhradní akce. Nebudeme sice nocovat, ale uspořádáme si společné zábavné odpoledne, které završíme opékáním
špekáčků. Předpokládaný termín bude ještě upřesněn, prozatím
je naplánován na den 14. 6. 2019. Děti, které se akce chtějí zúčastnit, prosím, aby se nahlásily v knihovně.
o letních prázdninách bude provoz knihovny omezen. Knihovna
bude otevřena vždy ve středu a to 3. 7., 31. 7. a 21. 8. v době od
17,00 hod. do 18,00 hod. V případě změny bude vše včas prostřednictvím rozhlasu, webových stránek knihovny včetně vyvěšení na dveřích knihovny, oznámeno.
Michaela Křenková

U nás ve školce…
V měsíci květnu je jaro v plném proudu – je
plný vůně, květů a stal se symbolem pro čas
lásky. V tomto krásném měsíci slavíme Den
matek, a proto jsme ho v naší mateřské škole
tematicky věnovali maminkám a rodině.
Slovo ,,máma“ většina z nás vyslovila jako první a znamená pro nás bezpečí, lásku a domov.
Všechny děti své maminky mají rády, těší se
na ně a každé z nich by chtělo tu svoji maminku něčím obdarovat. Největší radost jí určitě
udělá vlastnoručně vytvořený dárek, zazpívaná písnička či zarecitovaná básnička. Společ6

ně s dětmi jsme si o jejich maminkách povídali – o jejich práci v zaměstnání i v domácnosti,
jak se jim snaží děti podle vlastních možností
pomáhat. Každé z nich nakreslilo maminčin
portrét a některé to zvládly tak dokonale, že
maminka sama sebe na obrázku poznala.
Na oslavu jejich svátku jsme s dětmi připravili pásmo tanečků na lidové motivy. Druhou
květnovou neděli děti naparáděné do dětských krojů předvedly svoje taneční umění.
Všechny se velmi snažily a svým vystoupením potěšily přítomné hosty.

Z našich dětí se pomalu stávají profesionální
tanečníci, neboť hudebně-pohybové pásmo
pro maminky nebylo jediné. V dubnu totiž
zatančily nedachlebským seniorům na jejich
setkání v kulturním domě. Děti si zaslouží
velkou pochvalu i od nás, protože podmínky pro nácvik jsme měli ztížené. Postihla nás
epidemie neštovic, takže jsme nikdy nevěděli, kolik vytrvalců nám na vystoupení zůstane.
V současné době se připravujeme na přehlídku pódiových skladeb regionu ,,Za Mo-
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ravú“, která se v letošním roce uskuteční
v Březolupech. Z lidových šohajů a děvčic se
rázem stanou pohádkoví veselí trpaslíci, kteří si svou rytmickou pohybovou skladbičku
náležitě užívají. Pozvánku jsme dostali i od
místních sportovců na oslavu Dne dětí, takže
naši trpaslíci se předvedou i tam.

Odměnou za jejich snažení bude plánovaný
výlet do ZOO Hodonín, na který se společně s rodiči a dětmi vydáme poslední týden
v červnu.
Pak už nás čeká slavnostní rozloučení s našimi předškoláky, kteří nás na konci školního
roku opustí. Za přítomnosti rodičů a jejich

Předškoláci

malých kamarádů je pan starosta bude pasovat na školáky. Přejeme jim, aby se jim
v základní škole dařilo a aby využili všechno,
co se u nás naučili. A pokud se jim po nás zasteskne, však někteří v mateřské škole prožili
i tři roky, rádi je mezi sebou uvítáme.
Zdeňka Bartošová, učitelka MŠ

Folklorní vystoupení dětí

ÚKLID NEDACHLEBIC – UKLIĎME ČESKO
První termín pro zapojení se do akce Ukliďme Česko v sobotu 6. 4.
nám propršel. Já osobně jsem rád, protože bychom se já ani manželka nemohli se synkem zúčastnit. A on se vždycky tak těší! Náhradní den byl zvolen na sobotu 27. 4. Trnuli jsme, jaké bude počasí.
Dokonce ještě ten den ráno vypadalo nebe všelijak a vlastně celé
dopoledne bylo zataženo. Ale deště jsme byli ušetřeni, naopak pro
chození po Nedachlebicích a sbírání odpadků bylo velmi příjemně
- ani vedro ani déšť.
V 8.30 se nás u Obecního úřadu sešlo okolo desítky dospělých
a patnácti dětí. Kromě mě žádný dospělý chlap! To se myslím, v předešlých ročnících snad ani nestalo!
Celkový počet účastníků je plus minus každý rok stejný. Ale představte si, že by touha uklidit si vesnici a její okolí, prospět našemu
společnému místu, našemu společnému přebývání zde, pobýt
spolu, trochu lépe se poznat a strávit pěkné dopoledne nakonec
i u ohýnku a špekáčků, že by taková touha zachvátila například padesátku dospělých... To by bylo dětí tak sedmdesát... Rozdělili bychom se na několik týmů, každý tým by vyrazil jiným směrem, prošli
bychom nejrůznější zákoutí, kam jsme se ještě žádný rok nedostali
a myslím si, že namísto několika pytlů plastů, střepů, sáčků a harampádí, bychom nasbírali takových pytlů několik desítek! To bychom
teprve mohli říci, že jsme uklidili Nedachlebice!! A věřím, že to by
teprve byla bezva nálada a pořádná legrace, neboli „sranda“, jak říkal Jan Werich. Takto zůstalo opět jen u směru jednoho... Ale dobrá
nálada taky byla...
Prošli jsme okolí obecního úřadu a hřiště, přilehlou část Zlámaneckého potoku, centrum obce okolo zastávek, okruh od obecňáku ke
školce a k zastávkám, potom obcí směrem na Bílovice a vyčistili jsme
potok od hlavní silnice k rybníku Olšovci. To už spolu děti vymýšlely
všechno možné, jen hledat odpadky se jim tolik nechtělo... A o to
jde taky – aby nám i dětem spolu bylo fajn. Je to hezký pohled - vidět, jak spolu řádí, běhají, povídají. Vyrůstají tu spolu, znají se, mají
k sobě blízko a berou jeden druhého... Kéž by jim to vydrželo.

A tak jsme došli k hornímu Olšovci, k chatě a k Hubertovi. Tam už bylo
připravené dřevo a vše na oheň a opékání. Užili jsme si ten čas, najedli
se, popovídali.
Pravda, po celé cestě za námi zůstaly pytle se vším tím, co jsme nasbírali a někdo z obecních zaměstnanců je po nás musel poodvážet.
Stejně tak jako nám připravili i opékání. Bez součinnosti s nimi by to
nešlo. A za to i jim patří naše poděkování.
Shodli jsme se, že volně se povalujících odpadků nebylo letos tolik
jako předešlé roky. Že by obyvatelé Nedachlebic byli ohleduplnější
k prostředí, kde žijí i k sobě navzájem? Anebo se spíše hromadí to, co
do přírody nepatří někde jinde, kam se při nízkém počtu účastníků
úklidu nikdy nedostaneme? To by prověřila až masivnější účast.
A tak vás už teď zveme zase na příští akci Ukliďme Česko neboli Ukliďme Nedachlebice. Je to prospěšné a taky příjemné. Pro vás i vaše děti.
Protože oni budou pokračovat v tom, co děláte vy – zajímat se o své
okolí nebo si hledět svého či vyhazovat to,co se jim nehodí, kam je
napadne...
Pavel Hromádka

Ukliďme Nedachlebice - všichni byli odměněni diplomy
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Křesťanské okénko
Milí čtenáři, milí farníci,
děti již netrpělivě počítají dny v kalendáři, (kolik jich ještě zbývá do
prázdnin) a my dospělí se taky již nemůžeme dočkat příjemných chvil
odpočinku a relaxace. Mnozí na tento čas pohlížejí i trochu s obavami, zda se svými blízkými „vydrží“ a nedostaví se „ponorková nemoc“
(najednou budeme spolu trávit čas 24 hodin několik dnů v kuse).
K tomu, aby se naše dovolená vydařila, nám může posloužit i následující příběh: Lukáš seděl celý zakaboněný na zadním sedadle auta.
Když se maminka zeptala, co se stalo, jeho sestřička Lucka ochotně
vysvětlila: „Je naštvaný, protože mu taťka nekoupil tu indiánskou
čelenku, co měli v suvenýrech.“
„Nevím, proč mi ji táta nedovolil koupit. Ani nebyla drahá. Nikdy si
nic nesmím koupit,“ stěžoval si Lukáš. Tatínek se podíval do zpětného zrcátka na syna. „Tak to asi budeš mít zakaboněný celý den. Ty si
v té špatné náladě libuješ a myslíš si, že tím každého otrávíš. To se
ale mýlíš,“ řekl tatínek. „Už jsme na dovolené čtyři dny a zatím jsem
si mohl koupit jen jednu věc. A kromě toho musím pořád sedět vzadu,“ pokračoval Lukáš.

Tatínek s maminkou na sebe spiklenecky mrkli. „A co mám říkat já,“
řekla maminka. „Vůbec jsem se nevyspala, protože postel byla tvrdá, a vajíčka k snídani byla převařená a studená. A mám…“ „Tak ty
si, mámo, myslíš, že jsi na tom zle, ale co mám říkat já? Utratil jsem
o moc víc než jsem plánoval, protože jsme dvakrát nemohli spát
kvůli počasí pod stanem a zůstali jsme v motelu.“ Děti nevěřícně zíraly na rodiče. To se nestávalo, že by si rodiče tak naříkali. Když se
tatínek s maminkou na ně podívali, nevydrželi to a začali se smát.
„Podívejte se ven na ten krásný výhled do kraje. Tak jsme se zabrali
do toho litování, že jsme si nevšimli krásných věcí kolem nás.“ „Máš
pravdu, tati,“ řekl Lukáš. „Budeme si teď povídat o věcech, za které
můžeme děkovat Bohu. Je lepší děkovat a chválit než naříkat.“
Takový postoj k životu, že si jen budeme stěžovat a litovat se, způsobí, že budeme slepí k Božímu požehnání i potřebám lidí. Buďme
tedy vděční a než abychom se litovali, raději chvalme Pána za všechno, co nám dává, a uvidíte, že budete šťastnější. Přeji Vám všem požehnaný letní čas a šťastný návrat z dovolených.
P. Jan Svozílek, kaplan

Májové pobožnosti
Mílí spolubčané,
v období, kdy čtete tyto řádky, máme již
za sebou měsíc květen. Ten je v římskokatolické církvi vyhrazen Panně Marii.
Letos jsme po dohodě s P. Pavlem k tradičním májovým pobožnostem v Nedachlebicích přidali novinku v podobě
májových pobožností pro děti. Děti si
samy rozdělily modlitbu, čtení příběhu,
který byl zaměřen přímo na ně. Připojily
se i k písním. Moc děkujeme dětem, že
se bravurně zhostily tohoto úkolu.
Následující čas, kdy nás čekají prázdniny a dovolené, přímo vybízí k zastavení
se a setkávání. Pokud budete mít v průběhu léta čas a chuť, přijměte pozvání
na některou z aktivit našeho farního
společenství:
20. 6. v 18:00 h - Slavnost Těla a Krve
Páně – průvod Božího Těla obcí Bílovice
23. 6. od 10:30 h - Mezifarní den
v parku Bílovice
28. 6. v 18:30 h - Táborák na ukončení
školního roku na farním dvoře
5. 7. v 18:00 h - Patrocinium kostela
sv. Cyrila a Metoděje v Nedachlebicích - poutní mše sv. bude sloužena novoknězem s udělováním individuálního
novokněžského požehnání
31. 8. v 16:00 Olšovec –Rozloučení
s prázdninami: mše sv. , táborák a hry
pro děti
Za společenství farníků z Nedachlebic
Gabriela Běhůnková
8
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Zahrádkáři informují
Červenec v zeleninové zahradě
Je tu červenec – léto, voda, slunce. Hurá, jsou
prázdniny! Zahrádkář ale není školák ani rekreant a vnímá léto trochu jinak. Poznáte ho
podle opálených zad. Uvidíte ho, jak pleje,
sklízí a je ohnutý nad záhony. Nastal měsíc
žní na zahrádce.
• Vysévejte zeleninu pro podzimní sklizně
– japonské ředkve, pekingské a
čínské zelí i ostatní asijskou listovou zeleninu.
• Je čas na výsev salátů pro podzimní sklizně.
• Intenzivně větrejte skleníky, raději i v období přechodně nižších teplot. Hlavně
rajčata snesou lépe teplotní diskomfort
než delší orosení listů, které je častou příčinou rozvoje listových chorob.
• Přihrnujte rostoucí sazenice podzimních
pórků, docílíte delší vybělený stvol.
• Sklízejte baby řepy již ve velikosti, kdy
dosáhnou 5-7cm, jsou jemné a podstatně křehčí než na podzim.
• Vysévejte brokolice pro podzimní sklizně.
• Kontrolujte porosty cibule, okurek a rajčat na výskyt plísní a zasáhněte při prvních projevech onemocnění.
• Mandelinka bramborová miluje listy lilků
baklažánů stejně jako brambory. Jestli
lilky pěstujete, sledujte pozorně výskyt
mandelinky, je schopna zdecimovat rostliny v průběhu několika dní.

vaše, vypěstovali jste jej ze semínka přes malou sazeničku až k dospělé rostlině. Chránili
jste jej před chorobami a škůdci, hnojili jste
jej, když mělo hlad a zalévali, když sklápělo
suchem listy. A ono se vám teď odvděčuje
úrodou. Stejně vám plní koše papriky, lilky,
melouny …
Část úrody je potřeba konzervovat na dlouhou zimu, zavařit okurky, nadělat kečupy
a čalamády, zamrazit fazolky. Srpen je prostě
měsícem, kdy nám zahrádka dává více, než
dovedeme momentálně spotřebovat.
• Vysévejte listové saláty a kozlíček polníček pro podzimní sklizně.
• Vysazujte předpěstované sazenice
pekingského a čínského zelí.
• Vysévejte ozimé cibule – odrůdy HIBERNU a AUGUSTU.
• Hlídejte plíseň na rajčatech a zasáhněte
při prvních příznacích nemoci.
• Vysejte kopr, vodnici a asijskou listovou
zeleninu.
• „ Zalomte“ vrchol růžičkové kapusty, aby
začala rychleji tvořit růžičky v paždích listů.
• Vysejte ředkvičky pro podzimní sklizně.
• Skliďte cibuli a nechte ji doschnout na
záhonu.
• Zaštípněte vrcholy tyčkových rajčat.
Doba květu do zralého plodu je u rajčat
kolem 60 dní, květy z druhé poloviny srpna už v našich podmínkách nepřinesou
zralá rajčata.

Srpen v zeleninové zahradě
Srpen je snad „ nejchutnějším “ měsícem
v zeleninové zahradě. Plně dozrálé rajče utržené přímo z keříku je prostě lahodné. Že
je trochu zaprášené a špinavé – nevadí. Je

Září v zeleninové zahradě
V kalendáři je stále ještě léto, ranní
chladna už nezapřou, že se něco chystá. Září je měsícem, kdy se léto neumí
rozhodnout, jestli ještě chvíli zůstat,

nebo již přenechat žezlo za dveřmi stojícímu podzimu. Stále jsou ještě na zahrádce
ke sklizni rajčata a papriky, ale svítí stále více
prázdných záhonů po sklizené zelenině. Sklízejte, sklízejte, využijte do posledního plodu,
do poslední hlávky, bulvy nebo růžice to, co
vám ještě zahrádka poskytuje. Blíží se období, kdy bude oddechovat a na další úrodu si
půl roku počkáte.
• Začátek září je posledním termínem pro
výsev salátků, rokety, řeřichy, kozlíčku
a ostatní listové zeleniny pro podzimní
sklizně „ baby leaf “
• Vysévejte špenát pro přezimování a jarní
sklizně.
• Vysaďte saláty pro přezimování ze srpnových výsevů.
• Připravte skladovací prostory pro uchování zeleniny, vyčistěte a vydezinfikujte
je.
• Stejným způsobem vyčistěte a připravte
bedýnky na skladování.
• Před prvním mrazem skliďte všechny
plody tykví.
• Při sklizních pečlivě odstraňte zbytky
rostlin, hlavně pokud jsou viditelně napadeny nemocemi.
• Pečlivě kontrolujte zdravotní stav podzimní zeleniny, čínského a pekingského
zelí, vodnice a ředkviček.
zdroj časopis Zahrádkář
Za výbor ČZS vypracoval V. Lysoněk

ZPRÁVY ZE ZŠ BÍLOVICE
Atletická olympiáda žáků I. stupně základních škol
V úterý 21. května se na Městském atletickém stadiónu v Uherském
Hradišti uskutečnila atletická olympiáda žáků I. stupně základních
škol. Bílovickou školu reprezentovalo celkem 16 žáků a žákyň 2. – 5.
ročníku, kteří se v konkurenci 20 škol utkali v disciplínách běh na
50 m, skok do dálky, běh na 600 m a hod míčkem. Každé ze čtyř
družstev: mladší chlapci, mladší dívky, starší chlapci a starší dívky se
zúčastnilo rovněž štafetového běhu. Z 20 bodovaných disciplín se
naše škola dvanáctkrát umístila v první polovině tabulky.
10. místo - štafeta mladších chlapců a štafeta starších dívek
8. místo – štafeta starších chlapců, ale také jednotlivci Radoslav Kupec v běhu na 600 m a Jakub Marecký v běhu na 50 m
7. místo – Žofie Čadová v běhu na 600 m

6. místo – Vojtěch Závodný v hodu míčkem a Jindřich Bobák ve skoku do dálky
5. místo – Samuel Navrátil v hodu míčkem.
Bronzová medaile těsně minula Veroniku Zapletalovou, která ve skoku
do dálky obsadila krásnou 4. pozici.
Na medaile – stříbrné – dosáhli Tereza Brázdilová v běhu na 50 m a Samuel Tančinec ve skoku do dálky.
Poděkování patří všem dětem, které soutěžily, ale i jejich vedoucím
Evženu Nožičkovi a Věrce Poláškové. Vynikající je, že mladí sportovci
navzdory dalece horším podmínkám pro trénink, dosáhli takových výsledků. Snad i to bude motivem pro brzké vylepšení školního hřiště.
Hradišťským jsme trochu záviděli.
Mgr. Věra Polášková
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TJ Nedachlebice - sezóna Jaro 2019
Toto číslo obecních novin vychází těsně před
koncem jarní části fotbalové sezóny 2018/19.
Tabulky a celkové hodnocení najdete na
webových stránkách TJ Nedachlebice nebo
na naší nástěnce.
„A“ tým se v letošní sezóně krajské soutěže
1.A třídy skupiny B potýkal se spoustou zranění a bylo málo zápasů ve kterých mohl nastupovat kompletní. Provázela nás spousta
dlouhodobých zranění hráčů A. mužstva M.
Bartoše, F. Brzici, T. Klvaně a R. Kafky. Umístění někde v polovině tabulky odpovídá
úrovni předváděné hry a kvalitě neúplného
a omlazeného týmu. Do mužstva se vhodně
zapracovali mladí hráči, kteří přišli z Kunovic - Hubál a Sváček. Děkujeme všem hráčům, trenérovi Petrovi Poláškovi, vedoucímu
mužstva Cyrilovi Řezníčkovi za odvedenou
práci. Obzvláště chci poděkovat trenérovi
Poláškovi, se kterým se po ukončení sezóny
loučíme. Jeho tříleté působení hodnotím pozitivně. Zapracoval do mužstva mladé hráče
a zahájil tak generační obměnu, kterou bylo
nutné začít realizovat a u předchozích trenérů tomu tak nebylo. Věřím, že nový trenér
MVDr. Miroslav Bednařík bude v tomto
trendu pokračovat a že udržíme úroveň nedachlebské kopané na stávající úrovni.
Co naši dorostenci? Ti jak víte působí ve
sdruženém fotbalovém klubu oddílů Nedachlebic, Kněžpole a Mistřic. Naši kluci M.
Kuběna, F. Šik, D. Hoferek, R. Kafka a J. Hubál
patří k nejlepším. Mužstvo se po generační
a trenérské obměně potýkalo s nevyrovna-
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nými výkony o čemž svědčí i postavení v tabulce. Co bude dál s tímto mužstvem, zatím
nevíme. Potýkáme se všichni se zásadním
nedostatkem hráčů v této věkové kategorii.
Co mohu slíbit je, že našim klukům zajistíme
působení v mužstvu odpovídající úrovně,
abychom zabezpečili jejich další fotbalový
růst.
A co žáci? Ti nám nejen letos dělali radost
po dobu celé sezóny. Nikoliv výsledky, ale
přístupem především těch nejmenších k tréninkům i utkáním. Velký dík za odváděnou
práci patří trenérům Michalovi Váňovi a Jaromírovi Šuranskému. Těší mě i podpora ze
strany převážné většiny rodičů našich malých borců této věkové kategorie.
Finančně jsme uzavřeli hospodářský rok
2018 (oficiálně vedeným účetnictvím) a na
valné hromadě jej schválíme se ztrátou 14
610 Kč. Celkové výdaje TJ Nedachlebice loňského roku činily 783 006 Kč. Částka úctyhodná. A to do těchto výdajů nejsou zahrnuty náklady na dopravu mužstev na zápasy
a platby za energie, které jsou hrazeny obcí.
Nejvýznamnější výdajové položky TJ směřovaly do úhrady nákladů na trenéra, hospodáře, cestovní náhrady hráčů, náklady na materiálové vybavení mužstev, údržbu hracích
ploch a režijního zabezpečení pořádaných
akcí. Naše příjmy tvořila nepodstatná dotace
od fotbalové asociace ve výši 88 650 Kč. Na
zbývající výdaje jsme si museli sami vydělat
jednak konáním sportovních a kulturních
akcí a pronájmy reklamních ploch. Ale pře-

devším jsme získali zbývající potřebné prostředky pro chod oddílu díky sponzorským
darovacím smlouvám.
Chtěl bych touto cestou poděkovat za podporu především všem sponzorům a obecnímu zastupitelstvu. Bez jejich finanční pomoci
by naše mužstva nemohla obec tak důstojně
reprezentovat. Náš dík patří také Vám našim
fanouškům a ostatním příznivcům, pro které
se fotbal především hraje a pro které připravujeme v roce 26 nedělních příležitostí se
potkat v jednom z nejhezčích sportovních
areálů tohoto kraje.
Co připravujeme v létě a chceme Vás pozvat:

Dětský den 8.6.2019
Taneční zábava se skupinou Reflexy
2.ročník turnaje o pohár starosty obce
Soutěže 6členných mužstev v malém fotbale, hokejbale a nohejbale, a to v termínu
15.7.2019 v areálu TJ. Přihlášky mužstev směřujte na kteréhokoliv člena výboru TJ. Zahajte přípravu už nyní.
Za výbor TJ Nedachlebice Vám všem přeji
prosluněné letní dny plné rodinné pohody
a těším se na příjemná setkávání nejen na
fotbale, ale i při našich kulturně-společenských akcích.
Pěkné léto.
Za výbor TJ Jaroslav Šuranský
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