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Předškoláci

Covid Karanténa
Adam, Josefína, Jakub, Kristýna, Patrik, Monika, Lukáš, Karolína - teď už školáci !

Rybářské závody

Traktoriáda
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Slovo starosty
Vážení spoluobčané, přátelé, sousedi,
mám moc dobrý pocit z jedné chvíle,
které jsem byl přítomný a o kterou bych se
chtěl s vámi na úvod zářijových novin podělit. Po skončení celého úmorného dne
v sobotu při prvním ročníku Traktoriády
v Pastvisku začali pořadatelé – Nedachlebská chasa – uklízet trať. Všichni. Více jak
15 lidí začalo s úklidem. Nebyla to činnost jednoho dvou lidí, ale celá chasa se
zvedla a táhla za jeden provaz. Ještě na
tom nejsme tak špatně. Naše děti (vnuci)
umí zabrat spolu, umí! A umí i zorganizovat skvělou akci. Smekl bych před nimi
klobouk – pokud bych ho nosil. Akce desetiletí v Nedachlebicích, minimálně. Poděkování ale samozřejmě zaslouží i ostatní
mimo chasu – většinou rodiče nebo kamarádi, kteří zajišťovali pořadatelskou službu,
stánek, zvuk… Nenajdeme snad v obci
škarohlída, který by si nepřál další ročník.
Chlapci a děvčata z chasy, jen tak dál, vstříc
II. ročníku Traktoriády Nedachlebice.
Nedá mi to, ale musím se opakovat.
V červnových novinách jsem vás všechny
chválil za zodpovědnost, s jakou jste se
postavili k vyvolané krizi okolo koronaviru
covid-19. Stále ještě patříme mezi obce,
kde nebyl žádný případ diagnostikován.
Buďme za to rádi, ale buďme připraveni na
to, že se tak asi stane. I na obci se na tuto
variantu připravujeme. Od 1. září povinným nošením roušek v úřadě nebo zvláštními bezpečnostními přípravami pro volby
do zastupitelstva Zlínského kraje. Máme
v zásobě dezinfekci a vše, co ministerstva
předepíší pro tyto volby. Pokud by měl
kdokoliv z vás zájem, je možné si na obci
dezinfekci zakoupit.
A stejně jako v červnu, opět si musím
postěžovat. Sami doufám cítíte, že kupování si volebních hlasů různými „koronadary“ a zadlužování státu na úkor našich
dětí a vnuků není správné. Včera jsem četl
rozhovor s jedním podnikatelem, který
před dvěma desítkami let koupil velmi zničený pivovar, celý ho zrekonstruoval a před
nedávnem splatil všechny svoje dluhy.
Nikdy na nic nebral dotace. Nezažádal si
o podporu státu v době krize. Tvrdí, že jeho
firma musí být zdravá a musí přežít i krizi.
Takovému člověku fandím. Stát, potažmo
Evropská unie neřeší, jestli si o příspěvek
požádal neschopný člověk nebo firma
před krachem, potažmo neschopný stát.
Rozdává plnými hrstmi, kupuje si hlasy,
ale kdo to v budoucnu zaplatí? To dnešní
vláda a EU neřeší. Vytvoří další úřednická
místa, která nabízí. Rozdávají, kontrolují
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a sankcionují činnost občanů nebo firem
přes dotace. Krásně zní například zrušení
superhrubé mzdy, každý zaměstnanec by
si tak polepšil, ale mělo by se říci i B. Že tato
daň jde z 60 % obcím. Takže budeme mít
víc peněz v peněženkách, ale obce budou
muset omezit rozvoj. A jediná odpověď
ministryně financí na tuto výtku je, že obce
prý mají na účtech peněz dost. Potřetí se
opakuji jako v červnu. Stát, který neumí
hospodařit a žije z dluhů, závidí městům
a obcím vyrovnané rozpočty a vlastně je za
to sankcionuje. Sebere jim další peníze.
Vím, že jsme v dnešní době stále zavaleni negativními zprávami. Velmi těžce se
hledá něco pozitivního. A to se na nás všech
projevuje. Na našem chování, na našich
reakcích. Je smutné, že u některých z nás
zmizela tolerance, slušné chování a respekt
před druhým. A to pak končí slovním nebo
dokonce fyzickým napadáním. Přál bych
těm, kteří si „nevidí do úst“, nebo se neudrží
a musí někoho napadat, aby se jim zlepšila
nálada. Aby se šli projít do přírody nebo za
kulturou, ale hlavně aby v sobě našli tu sílu
změnit svůj náhled na svět, na obec, na sousedy. Žijeme jen jednou a to, jak se chováme k druhým, se vždycky vrátí zpět.
Ale teď už jen pozitiva. Konečně nám
nezatéká do budovy obecního úřadu. Firma Klempos střechu opravila a nehrozí,
že by při velkém větru odletěly tašky, jak
se na jaře stávalo. Stejně tak, i přes drobné bolesti, dokončila firma SVS Correct
rekonstrukci chodníku směrem na Částkov. Končí také výsadba parku. V době,
kdy vyjdou tyto noviny, bude snad hotový
i chodník, který si budujeme svépomocí,
a bude zapojeno i veřejné osvětlení tak, jak
bylo naplánováno. Končí také rekonstrukce horního patra společenské místnosti na
budově bývalé Hasičárny. Stavební práce
(nová elektřina, vodo-topo, nové toalety)
jsou již hotovy. Z důvodu nemoci podlaháře má zpoždění nová dřevěná podlaha
a už se pracuje i na kuchyni a vestavné skříni
s protilehlým tanečním sklem. V příštím
roce bychom chtěli v rekonstrukci pokračovat na schodišti a v přízemí budovy.
Dále nás ještě čeká větší mimořádná
investice u sálu. Stará stavba, resp. sklepy
nebyly v době opravy sálu z finančních důvodů zaizolovány. Letošní rok je však více
deštivý než roky předešlé, a tak se ze sklepů přesunula vlhkost do zdí novostavby,
a i přes všechna zrealizovaná opatření opadala barva a místy i omítka. Projektant p.
M. Ondroušek a stavitel p. Slováček navrhli
několik postupných kroků k nápravě. Už

v týdnu následujícím po uzávěrce novin
dojde ke kopání šachty pod úroveň podlahy ve sklepích a izolaci celé východní stěny
sálu. Dále pak dojde k zesílení odvětrávaní
sklepů a po dohodě s p. Masaříkem konečně i k odstranění výpusti odpadu z hospody pod sál. Doufáme, že všechny kroky
povedou k tomu, aby se vlhkost v nové budově snížila a bylo možné stěny uvést do
původního stavu.
Změna v třídění odpadů, kterou jsme
v loňském roce avizovali a přes zimu nasadili, začíná nést první výsledky. Velmi nám
kleslo množství domovního odpadu. Z loňských průměrných 213 kg na osobu a rok
jsme se dostali po přepočtení na 178 kg
na osobu a rok. Cíl dostat se pod 150 kg na
osobu a rok není nereálný. A myslím si, že
kdyby nebylo jara a úklidu v době pandemie, byl by výsledek ještě lepší. Podstatně
také přibylo množství vytříděného odpadu, plastů, kovu, dřeva a papíru. V tuto chvíli nás ještě trápí suť a pneu - dvě komodity,
které obec nemá povinnost sbírat a svážet.
Zvažujeme možnosti co s nimi. Suťový
kontejner má sloužit k uložení drobného
množství suti, ne že občan předělává celou
koupelnu a přijede v sobotu s autovlečkou
na sběrný dvůr 5x. Pneumatiky má povinnost firma prodávající nebo přezouvající
převzít, nebo dokonce vykoupit. Pokud dojde ke změně, budeme vás informovat. Pro
podzim až zimu připravujeme ještě změnu
v třídění nápojových plechovek – chtěli bychom více zapojit občany do rozdělování
od plastů a nápojové plechovky třídit do samostatného kontejneru. Do systému Econit
bychom měli někdy od začátku října zadávat slevy pro jednotlivce resp. čísla popisná
pro příští rok. Nový zákon o odpadech má
začít platit od 1. ledna 2021. Omezuje opět
možnosti obce a naopak zvyšuje až 6x poplatky za uložení odpadu na skládku. Věřím
ale, že s nastaveným trendem budeme na
tento zákon připraveni a pro valnou většinu
z nás nebude znamenat razantní zvýšení
poplatku za svoz odpadu.
Připravujeme studii řešení prostoru kolem OÚ (oprava chodníku, přechod pro
chodce včetně nasvícení, větší parkoviště
a bezbariérový vstup do přízemí OÚ, řešení
chodníku a odstavné plochy pro pojízdné
prodejce). Jakmile bude k dispozici, budeme
ji prezentovat vám všem. Podobná studie
by měla vzniknout na popud Policie ČR i pro
oblast parkoviště „Na Rybníčku“. Zde hlavně
„vadí“ široký a nejednoznačný výjezd do hlavní silnice. O této studii toho zatím moc nevíme, připravuje se schůzka s policií na místě.
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V druhé půlce října dojde k výsadbě dřínů u severního plotu areálu hřiště
a u školky. Děti ve školce také dostanou navíc živý plot. Malinko mě mrzí, že se zatím
nepodařilo najít firmu, která by zaplatila slibovanou výsadbu 110 stromů (7x lípa, 33x
trnka, 30x jeřáb, 10x ořešák, 10x hrušeň,
10x třešeň atp.) podél cesty „Nad Zahradami“. Původní firma z finančních důvodů po
jarní koronakrizi od smlouvy odstoupila.
Projekt je však stále v běhu, nezaložili jsme
ho a doufáme v realizaci.
Na začátku října nás čekají volby do
Krajského zastupitelstva Zlínského kraje.
Z důvodu pandemie to budou volby jiné.
Snažíme se na OÚ udělat vše pro vaše bezpečí jak dezinfekcí, tak úpravami procedur
při kontrole voličů a volbě samotné, tak jak
je popsáno v bezpečnostních pokynech
Ministerstva vnitra ČR. Přesto doufám, že
se nebudete bát a k volbám přijdete.

A na závěr bych chtěl poděkovat všem,
kteří se nebáli negací a uspořádali kulturní nebo sportovní akce. Pořadatelům „Zahájení prázdnin“, rybářům za oba závody,
zahrádkářům za Setkání u burčáku, výboru TJ za fotbaly i chase za Traktoriádu Nedachlebice. Všem moc děkuji a doufám, že
se na podzim u společenských akcí, přestože asi značně omezených, sejdeme znovu.

Člověk je přeci tvor sociální a potřebuje se
potkávat s druhými a bavit se.
Vám všem přeji co nejklidnější podzim
a co nejvíce zdraví a klidu. Doufám, že se
i přes různě měnící se omezení uvidíme
na Martinských hodech, na Vánočním jarmarku nebo jen tak někde na procházce
naší obcí.
J. Jandouš, starosta

Společenská kronika
(Červenec, srpen, září 2020)
Občané, kteří se v měsících červenci, srpnu a září dožívají významného životního jubilea:
50 let
65 let
75 let
Nádeníček Petr
č.p. 30
Hradňanský Miroslav
č.p. 86
Solík František
Zlámalík Josef
č.p. 172
Šubarda Josef
55 let
Chmelík Zdeněk
č.p. 215
Sládek Jiří
č.p. 201
Řešétka František
č.p. 276
90 let
Sklenářová Anna
60 let
70 let
Hanáček Milan
č.p. 280
Konečný František
č.p. 5
Švancarová Jiřina
č.p. 250
Kopecká Bohumila
č.p. 164
Nováková Terezie
č.p. 89
Čumíčková Marie
č.p. 278
Sládek Lubomír
č.p. 201

Narození:
19.7.2020
rodiče:

Sňatek:
11.7.2020

Úmrtí:
† 3. 7. 2020
† 4. 8. 2020

č.p. 227
č.p. 268

č.p. 242

Klein Richard
Kleinová Hana, Klein Petr, Nedachlebice č.p. 300

Kafková Lenka
Miklenda Zdeněk

Nedachlebice č.p. 84
Nedachlebice č.p. 84

Jurča Josef
Nedachlebice č.p. 273
Hubáčková Marta Nedachlebice č.p. 70
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Rekonstrukce chodníku v obci Nedachlebice
je spolufinancována Zlínským krajem
Od křižovatky u Obecního úřadu směrem na Částkov podél silnice III.třídy č. 49714 (tzv. Růžová ulice) už vede nejnovější chodník z celé naší obce. Po drobných i větších peripetiích
a opravách rekonstrukce skončila. Je jen velká škoda, že se zatím
nepodařilo tento chodník dotáhnout až na mostek za hřištěm.
Záměrem zastupitelstva je toto do konce volebního období dotáhnout a myslím, že všichni proto uděláme maximum. Karta je
teď na straně majitelů potřebného pozemku.

Celková cena rekonstrukce byla 892.501,- Kč s DPH. Z této
částky nám Zlínský kraj uhradí 49,92% způsobilých výdajů, tedy
432.000,- Kč. Děkujeme.
Další vícenáklady ve výši 84.449,- Kč vznikly nutnými změnami projektu v průběhu rekonstrukce. Jednalo se o nové ukončení
u parkoviště ve směru na hřiště, tak opravu poničených vodovodních hydrantů a kanalizačních vpustí.
J. Jandouš

Informace z knihovny
Po prázdninovém období je knihovna opět otevřena ve stejnou dobu, jako obvykle, tzn. každou středu v době od 17,00 hod
do 18,30 hod. V případě změny bude informace zveřejněna – na webových stránkách knihovny, prostřednictvím obecního rozhlasu a ve vývěsce na dveřích knihovny.
Podvečer s Andersenem doposud v naší knihovně neproběhl. Plánuji, že snad do konce září nebo počátkem října by se tato
akce mohla uskutečnit. Nicméně vše se díky současné situaci mění každým dnem, proto nemohu na 100 % slíbit, že se uskuteční.
Stejně tak se mění i pravidla při půjčování knih v knihovně – aktuální informace naleznete vždy na webových stránkách
knihovny nebo ve vývěsce na dveřích knihovny. Děkuji, že nastavená pravidla dodržujete.
Přeji vám všem krásný podzim a budu se na vás v knihovně těšit.
M. Křenková, knihovnice

Obecní kronika
Dne 18. 8. 2020 se v naší obci za velké
podpory OÚ Nedachlebice konalo setkání kronikářů z blízkých obcí. Zúčastnila
se valná většina kronikářů a kronikářek
z obcí mikroregionu Za Moravú a kronikářky z Hřivínova Újezdu a z Kaňovic. V řadách
písmáků dochází v současnosti v některých obcích k jakési generační obměně,
proto bylo toto neformální setkání koncipováno jako beseda nad základy vedení
obecní kroniky s následnými praktickými
ukázkami konceptů nebo kronik.
Začínající kronikáři tak mohli načerpat rady a inspirace od zkušenějších kolegů a podívat se, jakým způsobem se kroniky vedou
v blízkých obcích. Zároveň jsme
se mohli poznat osobně a navázat
spolupráci, vyměnit si zkušenosti
a poznatky nejen ohledně kronik,
ale také v souvislosti s navazujícími tématy. Rezonovalo zde téma
regionální historie i čerpání informací z dosažitelných zdrojů (spolupráce kronikáře s veřejností, archivy, postup digitalizace archivů
a snadnější dostupnost historických písemností). Služebně starší
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kolegové kronikáři často bývají členem
organizačního týmu při pořádání různých
výstav či besed s historickou tematikou
a připravují různé podklady.
Jako kronikářka jsem dostala podnět
od veřejnosti, že by bylo hezké konečně
po letech zrealizovat myšlenku o pamětní
desce pro Jana Vítka, řídícího místní školy
v letech 1901 - 1925. Obrátila jsem se tedy
na pana starostu Josefa Jandouše, a tak
se zrodil plán na vytvoření pamětní desky

Janu Vítkovi a uspořádání výstavy o školství v Nedachlebicích. Akce je plánována
na srpen příštího roku u příležitosti 120. výročí nástupu Jana Vítka do funkce správce
školy a zároveň 40. výročí ukončení výuky
na základní škole v Nedachlebicích.
Obracím se proto na Vás, kteří jste
školu v Nedachlebicích navštěvovali,
a prosím o zapůjčení fotografií a souvisejících materiálů (například dochovaná stará vysvědčení, učebnice, sešity, žákovské
knížky, knihy s razítkem školy
- zkrátka cokoliv, co souvisí se
školou v Nedachlebicích). Výběr materiálů plánujeme nejdříve začátkem příštího kalendářního roku, aby byl dostatek
času na vyhledání, výběr, třídění, popis a případnou digitalizaci materiálu. O způsobu výběru
materiálu k zapůjčení Vás budeme informovat v prosincových
Obecních novinách Nedachlebic. Případné dotazy zodpovím
individuálně. Prosím, pište na
e-mail:
kronika@nedachlebice.cz.
Z. Hrňáková
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O pomníku padlým v I. světové válce
Připomeňme si nedávné výročí vzniku
samostatného Československa i ukončení
1. světové války trochu jinak, v širších historických souvislostech, a přesto tak spjatě
s obyvateli Nedachlebic.
V důsledku 1. světové války došlo
nejen v Evropě k politickým, kulturním
i společenským změnám, které ovlivnily
běh 20. století. Tento válečný konflikt byl
ukončen příměřím, které vešlo v platnost
11. 11. 1918. O život přišlo asi 9,5 mil. vojáků
a statisíce mužů byly doživotně zmrzačeny.
I v Nedachlebicích si Velká válka vyžádala své oběti. Na památku těmto obětem
byl v roce 1930 postaven pomník od sochaře Františka Zbořila ze Starého Města.
V knize Nedachlebice dříve a dnes (2009,
kolektiv autorů) se můžete dočíst o okolnostech vzniku pomníku a například
i o bilanci stavby pomníku a o slavnosti
vysvěcení. Najdete zde také informace
o programu tehdejší slavnosti. V jiném historicky velmi cenném prameni zůstal zachován opis úvodního proslovu předsedy
komitétu při odhalování pomníku, který
na tomto místě citujeme a po letech opět
zveřejňujeme. Vychutnejte si s námi i dobovou češtinu používanou před 100 lety.
„Přátelé!
Dnešní den v naší obci jest zasvěcen
významné události, a to odhalení a posvěcení pomníku, který zbudován a postaven
byl na věčnou památku našim padlým
a zemřelým spoluobčanům ve světové válce. A já, chtěje k Vám promluvit několik slov,
prosím, abyste se se mnou v myšlénkách
vrátili trochu do minulosti a vzpomněli na
onen nešťastný měsíc srpen 1914, kdy po
sarajevské tragédii v den všeobecné mobilizace shromážděn byl v těchto místech také
velký zástup občanů. A z tohoto zástupu
ozýval se pláč a nářek starých rodičů, žen,
dětí, bratrů a sester. A co se dělo tento den
zde? V ten den odcházeli první záložníci,
aby se zúčastnili oné strašné světové války. V ten den se odehrávalo zde loučení tak
bolestné, že kdo mu byl přítomen, zajisté
naň nikdy v životě nezapomene.

Když hnuly se vozy s odjíždějícími, tu
zaplakal hořce mnohý starý otec, mnohá
ustaraná matička, mnohá milovaná žena,
a žehnajíce svým synům a mužům se zrakem
zmáčeným sledovali tyto vozy, až zmizely
v dáli za vesničkú. A když potom, roníce hořké
slzy, vraceli se do svých příbytků opuštěných,
jaká myšlenka se usídlila v těchto ustaraných
hlavách? Myslím, drazí přátelé, že tehdy měli
všichni jednu myšlenku, a ta byla: Vrátí se?
Ale bohužel, nebylo souzeno všem, aby se
zase navrátili, spatřili své drahé, svou rodnou
dědinku a aby ještě jednou mohli vkročiti na
tu posvátnou půdu své milované otčiny, na
půdu zbavenou cizích pout, na půdu osvobozenou, ale byvše roztroušeni po různých
bojištích, mnozí z nich vydechli naposled
v dálné cizině. Jedni na pláních Ruska, mnozí
na svazích srbských, jiní zase v nebetyčných
skalách tyrolských na bojišti italském.
Milí přátelé, představme si ten jejich
skon, ten odchod do neznáma, tu jejich
poslední hodinku. Tak jak to těžce nemocné dítě největší úlevy nalézá v náručí své
matičky, tak i ten k smrti uštvaný bojovník lehčeji by umíral mezi svými drahými,
ale oni umírali opuštěni. Jim nepokládala
rozpálené skráně poduškou dobrá, milá
matička neb žena, ale oni umírajíce upírali
svůj ztrhaný zrak v tu stranu, kde tušili své
drahé, svou rodnou zem.
Drazí pozůstalí a přátelé, jejich poslední vzdechy patřily ale Vám. Ó, jak rádi by
spočinuli ještě jednou jen na okamžik ve
Vašem náručí při loučení se životem, jak
rádi by skropili naposled ustaranou tvář
své matičky a zlíbali její vrásky. Jak rádi
zlíbali by utrápeného otce a jeho mozolné
ruce, které pro něho tolik pracovaly, šetřily a žehnaly. A ti otcové rodin! Poslední
pozdrav milovaným manželkám, poslední požehnání osiřelým dětem. Pozdrav
poslední rodnému kraji, domu, přátelům
a známým v celé obci. Pohřbeni jsou však
daleko od nás, hroby jejich nikdy nespatříme, ale na ně nikdy nezapomeneme.
Jistě i Vy, pozůstalí, ženy a matky, byste si přáli viděti ta místa, kde Vaši drazí spí

svůj věčný sen. Je přece velmi dobře známo, že každý rád navštěvuje hroby svých
drahých a v jaké posvátné úctě je každý
má. Ovšem Vám pozůstalým po padlých
ve světové válce není dopřáno dojíti k těm
hrobům a ošetřiti je. Hroby tyto rozsety
jsou po všech bojištích, kam zašlehl požár
války a jsou příliš vzdálené.
Zde pomník zbudovaný obětavostí
spoluobčanů má Vám pozůstalým a přátelům připomínat ony roztroušené hroby. Zde pod tímto pomníkem je Tvé místo
opuštěné, matko a vdovo, kdy ve chvílích
bolných vzpomínek je možno ulevit svému
nezměrnému bolu. A Vy, přátelé, až příště
kolem něho choditi budete, tu obnažte
hlavu při pohledu na něj s úctou vzpomeňte na ty, jejichž jména vyryta jsou na tomto
pomníku, a tato upomínka na ně buď Vám
vzpruhou. Oni prolévali krev a nasazovali
životy všude ku prospěchu osvobozené
vlasti a na nás je, abychom si tuto svobodu
tak draho vykoupenou udrželi a zachovali.
A proto slibujeme Vám, vy naši mučedníci
a hrdinové, že se přičiníme vší silou, aby
v našich rodinách a v celé obci panovala
svornosť.
Ať stojí náš národ ve svornosti, celistvosti, jednotě pevný a statečný. A nyní spěte klidně, naši drazí, vzdáleni rodné obce,
ale blízcí našim srdcím.
Odpočívejte v pokoji po boji!
Jak jistě uznáte, tak projev byl velmi působivý. Slavnost svěcení proběhla
22. 6. 1930, pomník tedy je v obci již 90 let.
Některé fotografie na pomníku chybí.
Možná by se však ještě našly u potomků padlých vojáků. Prosíme tedy občany,
aby se při dlouhých podzimních a zimních večerech podívali do rodinných alb
a zapůjčili fotografie k digitalizaci, aby
bylo možno pořídit fotografie nové.
(Projev byl pro potřeby otištění v Obecních novinách Nedachlebice nepatrně jazykově upraven a mírně zkrácen. Čerpáno
z Pamětí Josefa Šuranského s laskavým
svolením držitele.)
Sestavila: Z. Hrňáková, kronikářka

Nedachlebjan
Druhá sobota v září byla od roku 2000
pro mnohé z nás ve znamení Slováckých
slavností vína. Nejinak tomu mělo být
i letos. Tento týden měla vrcholit příprava
krojů, těšili jsme se na průvod, na krás-

nou atmosféru, na potkání se se známými
v Uherském Hradišti. Nikdo z nás si nepřipustil, že Slavnosti nebudou. S měnící
se situací, s rostoucím číslem nakažených
v rámci republiky i okresu, ale zřejmě ni-

koho nepřekvapilo, že letos do Hradiště
nepojedeme.
Nejen Nedachlebice, ale téměř všechny obce na Slovácku teď už neřeší Slavnosti, ale hlavně řeší slovácké hody, které
5

Obecní noviny Nedachlebice
neodmyslitelně k podzimu patří. Někteří je
zrušili úplně, některé obce mají možnost –
pokud to počasí dovolí – hody uspořádat
venku. To bohužel v Nedachlebicích nepřipadá v úvahu. Martinské hody v listopadu, resp. hodovou zábavu pořádat venku
opravdu nejde.
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Nedachlebjan a hodová chasa se rozhodli letos hodovou zábavu nepořádat.
Chasa chce ale dodržet tradici hodů. Za
podpory Obecního úřadu se tedy rozhodla
pro netradiční hodovou obchůzku obcí.
Pokud to situace dovolí, krojovaná chasa projde obcí v sobotu 7. listopadu 2020,

u obecního úřadu zatančí pásmo tanečků.
Věříme, že aspoň takto nepřerušíme krásnou
tradici Martinských hodů. A budeme doufat,
že v roce 2021 už zase Martinské hody oslavíme v plné parádě, s krojovanou chasou vedenou stárky a zatančíme si i na sále.
B.Sládková

Křesťanské okénko

Na konci prázdnin byly dětem požehnány aktovky

Olšovec
V sobotu 29.82020 jsme jako každý rok ukončili prázdniny na Olšovci. Vše začalo mší svatou, kterou sloužil náš nový
kaplan Tomasz Żurek, s hudebním doprovodem schóly Kotel
a s pěkným kázáním jáhna Dominika.
Potom jsme se přesunuli jak na kolech, tak „pěšo“ na chatu

pana Dostálka, kde jsme opékali špekáčky, hráli hry a děti se
povozily na vojenské Tatře strýce Nádeníčka.
Účast dospělých i dětí byla opět hojná. Děkujeme manželům Dostálkovým za dobré pohoštění.
P. Čumíčková

Poutní sezóna v létě 2020 - Malenisko nad Provodovem a Velehrad
V neděli 14.června se uskutečnila již
tradiční společná pouť farností Bílovice
a Březolupy k Panně Marii na Malenisko
nad Provodovem. Podle předpovědi počasí to zpočátku vypadalo, že se nad akcí
stahují doslova temná mračna. Z toho důvodu byla také oficiální pěší pouť zrušena.
Nakonec vše dobře dopadlo a poutní mše
6

svatá se uskutečnila podle plánu v 14.30
pod širým nebem. Mši sloužili společně
místní duchovní správce P. Pavel Martinka spolu s našimi kněžími P. Janem Liškou
a P. Janem Svozílkem, který se s farníky
začínal pomalu loučit před plánovaným
odchodem na své další působiště do Luhačovic. Riziko počasí nakonec neodradilo

hrstku odvážlivců, kteří pouť absolvovali
jako praví poutníci pěšky nebo na kole.
Bylo to krásné odpoledne a milé setkání ve
větším společenství po dlouhém čase, kdy
jsme se kvůli koronavirovým opatřením
nemohli scházet v našich kostelích.
V sobotu 22. srpna se pak uskutečnila
jubilejní 20. Hvězdicová pěší pouť na Ve-
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lehrad. Někteří z našich farníků a občanů
se účastnili již několika minulých ročníků.
Tentokrát byla účast o poznání slabší, vyrazili jsme pouze dva poutníci v 6.00 hod.
ráno od kostela sv. Cyrila a Metoděje v Nedachlebicích. Organizátorem Hvězdicové
poutě je známý kněz-poutník a předseda
Matice velehradské Jan Peňáz. Pouť dostala svůj název podle poutních tras z různých
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směrů slévajících se společně do svého
středu – Velehradu. Letos P. Peňáz evidoval 14 proudů a 224 poutníků. Poutní mši
svatou sloužil brněnský biskup Mons. Vojtěch Cikrle. Pouť i mše svatá byly obětovány za mír, vlast, církev a rodiny, s prosbou
za zachování cyrilometodějského dědictví a ochranu před koronavirovou epidemií. Letos měli velkou převahu poutníci

z brněnské diecéze; tradičně také dorazili
poutníci z Levého Hradce, jejichž putování symbolicky navazuje na křest českého
knížete Bořivoje z rukou moravsko-panonského arcibiskupa sv. Metoděje. Dá-li Bůh
a dožijeme, snad příští rok vyrazíme opět
v hojnějším počtu, abychom posílili řady
„domácích“ na Velehradě.
S. Dostálek

Rybáři
Zdravím Vás, milí spoluobčané,
po velmi vydařeném otevírání rybníků,
které jsme si jistě všichni užili, jsme měli
jen krátkou přípravu na naši další akci.
Tou byly dětské rybářské závody, které se
uskutečnily 8. srpna na rybníku u rybářské chaty. Do dětských rybářských závodů se přihlásilo celkem 35 dětí a dalších 9
dětí přišlo s rodiči přímo na akci, kde jsme
některé z nich učili chytat. Museli jsme je
rozdělit do dvou dětských kategorií, jelikož
jsme měli spoustu dětí ve věku 4 až 8 let
a pak tu byly děti, které by mohly učit nás
dospělé. Chytalo se na jednu udici a vyhrál
ten, kdo chytil největšího kapra. Počasí
nám přálo, rodiče odpočívali, ale bohužel
ryby moc nespolupracovaly. Vytaženo bylo
12 mírových kaprů. Skoro každý chytil
aspoň malého kapříka, jen pár dětem se
bohužel nepodařilo chytit nic. Díky sponzorům každé dítě odcházelo s drobnými sladkostmi a návnadami na ryby a ty
úspěšnější i s kaprem, který dělal největší
radost. No a stupně vítězů? V kategorii starších, což byly děti od 9 let do 15 let, vyhrál
Matěj Skoupil. Druhý byl Michal Čevela
a třetí skončil Patrik Fusek. U nejmladší kategorie dětí do 9 let vyhrál Jáchym Juřena,
druhý skončil Jakub Beránek a třetí byla Lucie Horňáková. Odměnou nám byla radost
malých rybářů a také to, že nám rodiče psali, že se těší na další ročníky.
Jen bych chtěl kvůli organizaci dalších
ročníků poprosit rodiče, aby své děti vždy
zaregistrovali do závodu. Nám to pomůže,
abychom věděli, kolik nachystat cen a také,
aby se nám děti k tomu rybníku vůbec
vlezly.
Dva týdny po dětských závodech jsme
uspořádali dospělácké rybářské závody.
Naším hlavním důvodem těchto závodů
bylo přechytat mírové kapry do spodního
rybníku. Tento cíl se nám podařilo splnit.
Převozili jsme celkem 36 kaprů a s radostí
můžu psát, že v rybníku neuhynulo vůbec
nic. Závodu se zúčastnilo 14 rybářů. Chytalo se od soboty od rána do neděle do oběda. Chytalo se na 2 udice a chytalo se na
součet centimetrů 5 největších ryb. Tento

Rybářské závody
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závod byl soubojem bratrů Hubáčkových,
kde na plné čáře zvítězil Aleš Hubáček, za
ním skončil Radim Hubáček a třetí skončil
Viktor Juřena. Největšího kapra, který měřil
66 cm, chytil Erik Běhůnek. Jedinou dravou
rybu závodu chytil Radim Šubarda. Poved-

lo se mu chytit úhoře o délce 88 cm. Děkuji
všem zúčastněným, a pokud bude počasí
přát, tak se můžete těšit ještě na jedny závody.
Hlavně bych chtěl poděkovat všem,
co mi s uspořádáním závodů pomohli. Jak

materiálově, tak s obsluhováním v chatě,
s převozem ryb anebo s focením kolem
rybníků. Část fotek uvidíte zde v novinách,
ale časem také na obecních stránkách
v sekci Rybáři a na Facebooku.
Za všechny rybáře M. Pravdík ml.

Vítězové rybářských závodů

1. ročník Traktoriády v Nedachlebicích
První zářijový víkend, v sobotu
5.9. 2020, se u nás v obci konal první ročník
traktoriády. Jednalo se o závod traktorů,
ať už továrních nebo doma vyrobených,
ter a zahradních traktůrků. Soutěžilo se na
čas ve dvou disciplínách - jízda po trati na
čas a couvání s vlečkou. Zúčastnilo se 46
závodníků z Nedachlebic, okolních vesnic
ale i například z 50 kilometrů vzdálené
Valašské Polanky. Počasí nám nemohlo
vyjít lépe, a proto jsme se dočkali vysokého počtu návštěvníků, který nikdo
z nás nečekal. Potěšila nás velká účast
závodníků z Nedachlebic, byly zastoupeny všechny generace, mladí i starší. Šlo
vidět, že občané byli rádi, že se po jarní
pauze od kulturních akcí něco děje. Rád
bych jménem všech pořadatelů poděkoval dobrovolnickému spolku záchranářů
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SAR Morava, jenž nám celou akci zajistili
z bezpečnostní stránky, ale postarali se
i o zábavu dětí, které po celý den vozili
na čtyřkolkách. Dále všem sponzorům,
dobrovolníkům, kteří se na organizaci
podíleli. Obci Nedachlebice, která nám
se vším, co jsme potřebovali, pomohla
a Sdružení dobrovolných hasičů z Bílovic
za požární dohled. Díky patří i občanům
za pochopení zvýšeného provozu v obci
a ohleduplného parkování kvůli průjezdu traktorů.
Myslím si, že na původní plán vzniklý
u piva, uspořádat akci pro pár pozvaných
závodníků, se akce zdařila a všichni se
můžeme těšit na další ročník, který bude
ještě lepší než ten předchozí.
Za pořadatele J. Rous
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NEDAklubovna
Od posledního setkání Nedaklubovny před velkými prázdninami už uplynulo mnoho času. Myslím, že jsme si s dětmi společně užili veselé chvilky a pěkné odpoledne.
V letošním školním roce, pokud nám to situace s epidemií dovolí, bychom se poprvé s dětmi potkali 2. 10. v obvyklém čase 16:30 hod. u místní knihovny.
Na děti se těší a pěkné podzimní dny přeje P. Němečková
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Zahrádkáři vám radí
Říjen:
Říjen uzavírá ovocnářskou a zejména
sklizňovou sezonu a otevírá období spojené
s přípravou na další rok. Dokončují se sklizně zimních odrůd jabloní a hrušní, případně
pozdních odrůd slivoní a broskvoní. V závislosti na poloze a nadmořské výšce stanoviště
se mohou ještě sklízet remontantní maliny
a samozřejmě ořechy. Zajímavá pranostika
na říjen: Čím dříve listí opadne, tím úrodnější
příští rok.
- Dokončuje se zpracování ovoce a pozdní
odrůdy jádrovin se uskladňují do sklepů.
Do konce měsíce je možné nakupovat
a vysazovat prostokořenné ovocné stromky
a keře. Zakoupené prostokořenné výpěstky
by měly být vždy v bezlistém stavu.
- Pozor na odrůdy jabloní s dlouhou vegetační dobou, jako jsou Granny Smith, Fuji,
Pink Lady apod. Vyžadují teplý podzim
pro sklizeň kvalitních plodů. Čím teplejší
je počasí, tím ovoce v říjnu lépe dozrává
a vybarvuje se.
- Probíhá hlavní sklizeň odrůd jabloní a hrušní vhodných k dlouhodobému skladování
ve sklepě nebo v chladírně. Poškozené
a napadené plody se rychle kazí, zahnívají
a jsou zdrojem šíření hniloby na další plody.
Před vlastním uskladněním je také vhodné
skladovací prostory a obaly (bedýnky) dobře umýt a dezinfikovat třeba Savem.
- Podzim je období vhodné k přihnojování ovocných dřevin hnojivy s pomalu se
uvolňujícími živinami. Jedná se zejména
o fosforečná, draselná, hořečnatá a případně vápenatá hnojiva. Tato hnojiva je vždy
vhodné lehce zapravit do půdy. Lze též přihnojit kompostem nebo kompostovaným
hnojem nebo rozloženým a kompostovaným drůbežím trusem.
- Vhodné je provést mulčování pod koru-

nami stromů a keři tlející trávou (senem,
nakrátko řezanou slámou) s cílem udržení
vláhy v půdě v oblasti kořenového systému.
Listopad:
Zima již neodbytně klepe na dveře. Je čas
uklidit a zazimovat zahradu, vyčistit, porýt a
připravit ji na zimní odpočinek. Listopad je
měsícem, kdy vás zeleninová zahrada potřebuje pouze na půl úvazku.
- Skliďte již všechnu zeleninu až na mrazuvzdorné druhy – kadeřávek, růžičkovou
kapustu a zimní pór. Ukliďte a zryjte záhony před nastávající zimou.
- Ryjte při optimální vlhkosti půdy. Od podzimních dešťů bývá často podmáčená, přílišné utužení jí uškodí. I když ji při rytí otočíte, dostanete se maximálně do hloubky
20-25 cm. Utužené podloží snižuje propustnost hlavně u těžkých jílovitých půd.
- S výsadbou česneku nespěchejte. Vzhledem k ochraně před fusárii, ale i pro omezení vymrzání je lépe posunout výsadbu
na konec listopadu, případně na začátek
prosince. Vyhněte se záhonům, na kterých jste pěstovali cibulovou zeleninu, ale
i okrasné cibuloviny. Česnek je náročný na
živiny a záhon pod něj můžete pohnojit
dobře rozloženým kompostem. Aplikace
čerstvé chlévské mrvy se nedoporučuje,
česnek je nejlépe sázet do „druhé tratě“.
- Ukliďte do suchých prostor vše, co je na zahradě z léta zapomenuto – nářadí, bedny,
pařeništní okna. Očistěte je a nakonzervujte.
- Podzimní výsevy kořenové zeleniny, mrkve a petržele jsou alternativou jarního setí.
Vysévejte tak pozdě, jak to jen jde. Semínka by měla vyklíčit až na jaře, kdy maximálně využijí zimní vláhu a vzejdou v době,
kdy se jinak do zahrady ještě nedostanete.

Prosinec:
Nastává měsíc, který poskytuje čas
v klidu a v rozjímání se připravit na vánoční
svátky. Na zeleninové zahradě je téměř vše
hotové a uklizené, následující jaro je ještě
daleko. Prosinec je zkrátka obdobím zeleninového klidu, kdy jenom spotřebováváte
zásoby, které jste si vytvořili v průběhu léta
a podzimu.
- Zastavte přívody vody, odvzdušněte je
a vylejte vodu z konví a postřikovačů dřív,
než přijdou první silnější mrazy.
- Při vhodných klimatických podmínkách
můžete stále vysazovat podzimní česnek.
- Pokud jsou vaše záhony oschlé, můžete
vyset mrkev a petržel. Semínka vzejdou
až za příhodných podmínek brzy na jaře
a maximálně využijí zimní vláhu.
- Pravidelně kontrolujte uskladněnou kořenovou a košťálovou zeleninu. Co nejdřív
odstraňte nahnilé kořeny, hlávky nebo
bulvy, které jsou zdrojem infekce a způsobují ohniska hniloby.
- Tykve skladujte v teplejších podmínkách
při teplotě nad 12 ºC. Občas je prohlédněte, vodnaté, případně propadlé skvrny
jsou znakem nastupující hniloby.
- Na zahradě můžete stále sklízet kadeřávek, pór a růžičkovou kapustu, před příchodem silných mrazů je zakryjte netkanou textilií.
- Můžete začít rychlit pukavou čekanku
a pažitku z kořenů a trsů vyrytých na podzim.
- Je doba rekapitulace, kdy je čas ohlédnout
se za uplynulým rokem a promyslet si, jak
na základě loňských zkušeností upravit
svoje aktivity v roce nadcházejícím.
zdroj časopis ZAHRÁDKÁŘ.
Za výbor ČZS vypracoval:
V. Lysoněk

TJ Nedachlebice
Léto 2020
Léto z pohledu počasí, tentokrát však
„léto jak má být“, už máme za sebou.
Fotbalisté si ani v tomto stále pandemií
ovlivněném čase dlouho neodpočinuli.
Po uvolnění zdravotně-bezpečnostních
opatření ve druhé polovině července
zahájili přípravu na nový soutěžní ročník 2020/21. V družstvu mužů nedošlo
k žádné obměně kádru. Stále intenzivněji se do prvního mužstva zapojují a svou
kvalitu prokazují naši bývalí dorostenci
R. Kafka a R. Hubáček. Dlouhodobě zra10

něný zůstává stále A. Hubáček. I. mužstvo se zúčastnilo v rámci přípravy na
novou sezónu i krajské soutěže o Pohár
hejtmana Zlínského kraje, kde ztroskotalo v osmifinále na mužstvu FK Fryšták.
Sehrálo také dva přípravné zápasy s kvalitními týmy FK Luhačovice a TJ Tečovice.
Věřím tomu, že pokud však soutěž
neovlivní koronavirus covid-19, mužstvo bude znovu hrát důstojnou úlohu
v krajské soutěži i v tomto soutěžním roce
a bude tak dobře reprezentovat obec.

Je to úkol nejen hráčů, výboru, ale i realizačního týmu v čele s trenérem MVDr.
M. Bednaříkem a vedoucím mužstva C.
Řezníčkem.
Dorostenci už nepokračují ve svém
působení ve sdruženém týmu s oddíly Kněžpole a Mistřic, ale spojili jsme je
s mužstvem Březolup. Kluci si zaslouží poděkování za přístup k této změně, která pro
ně znamená snížení úrovně prezentované
hry, ale pro oddíl má i nemalé ekonomické
dopady.

Obecní noviny Nedachlebice
Naši nejmenší se i přes prázdniny pustili do přípravy a dělají alespoň někteří radost nejen trenérům, rodičům, ale i všem,
kdo se o budoucnost nedachlebského fotbalu zajímají. Kvalitní práci odvádějí trenéři
M. Váňa a J. Šuranský.
Tradiční turnaj „Starých pánů“ se letos
nekonal a kluci tak nemohli navázat na tradici úspěchů předchozích ročníků i předchozích generací fotbalistů.
Znovu chci touto cestou ocenit práci,
kterou odvádějí hospodáři oddílu pan C.
Řezníček a M. Ondroušek. Je třeba ocenit
jejich úsilí v údržbě areálu (šaten, tribuny
i obou hracích ploch) i za pomoci pracov-
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níků obecního úřadu. Myslím, že tak oddíl
vytváří velmi kvalitní podmínky pro výkon
obou našich mužstev a dobrou prezentaci obce před hostujícími hráči i jejich fanoušky.
Pandemie tentokrát zabránila realizaci
tradičních letních akcí tělovýchovné jednoty. Museli jsme oželet konání populární
taneční zábavy se skupinou Reflexy Original i 3.ročník tzv. „Sportovního dne o pohár starosty obce“
Jako skoro vždy mi dovolte na okraj
mého příspěvku následující poznámku.
Pokračuje velmi dobrá spolupráce se zastupitelstvem obce v čele se starostou pa-

nem J. Jandoušem. Dochází k postupné
realizaci strategického koncepčního materiálu zpracovaného společností B-Projekting směřujícího ke zkvalitnění celého
kulturně-sportovního areálu. Podařilo se
osázet jižní část areálu novými stromky
a realizovala se první část nového oplocení celého areálu. Věřím, že se podaří i přes
složitou ekonomickou situaci postupem
doby zajistit finanční krytí pro realizaci
celé studie. Za nás za sportovce má tento
záměr zastupitelstva jednoznačnou podporu.
Za výbor TJ J. Šuranský

Volby
Vážení spoluobčané,
asi si valná většina z vás už všimla, že
je mé jméno napsané na jedné z kandidátních listin pro volby do zastupitelstva Zlínského kraje. Chtěl bych vám vysvětlit proč.
Myslím si, že zastupitelstvo kraje by se
mělo skládat ze dvou skupin lidí - z odborníků na danou oblast (zdravotnictví, doprava, sociální služby, školství a sport) a ze
starostů obcí či měst. Ti druzí by měli dle
mého kandidovat do zastupitelstva kraje
už jen proto, že ví, jak řídit obec, město
a navíc, pokud se jim podařilo obhájit
mandát, je to zřejmě známka toho, že svou
obec, město řídili úspěšně.
Já jsem svou pozici starosty neobhájil,
nevím, zda obec řídím úspěšně. Souhlasil
jsem však s tím, že doplním jednu z kandidátek do krajských voleb na pozici, která
s velkou pravděpodobností není volitelná,
protože tuto kandidátku podporuji z dů-

vodu stejného nebo podobného smýšlení
a názorů.
Rodiče mě sice nevychovali v křesťanské víře, přesto si myslím, že rodina se skládá z otce, matky, dětí. Že normální život
a normální myšlení vlastním rozumem je
důležité, svoboda slova a slušné chování
by mělo být standardem. Bohužel dnes se
na nás ze všech stran valí velké množství
ovlivněných informací - jak ze Západu, tak
z Východu. Propaganda některých složek
v Evropské unii se začíná velmi podobat
propagandě bývalého východního bloku.
Nesmyslný Green Deal, BLM a bezhlavé
přebírání nařízení a zákonů, které mnohdy
odporují Ústavě České republiky. A k tomu
navíc chování některých politiků jako neomezených vládců a stále se zhoršující
nálada všech díky často nesmyslným
a protichůdným omezením kvůli pandemii. A toto vše se projevuje i na krajské

úrovni. Absolutní moc, ignorování jiných
názorů a netransparentnost nikdy nebyla,
není a já doufám že nebude součástí mého
chování, charakteru, mé práce. Je jasné, že
někdo nakonec rozhodnout musí, už jen
proto, že má za danou věc odpovědnost,
ale rozhodnout takto například o stavbě
nové zlínské krajské nemocnice. To je špatně.
Nechci a nebudu vás přemlouvat, abyste volili tu či onu stranu. Je to jen na vás.
Ale poprosím vás, abyste přišli ke krajským
volbám. Nenechali se chvilkovým omezením vlastního komfortu, propagandou
a směšnými úplatky ovlivnit a svým hlasem
vyjádřili svobodně a dle vlastního rozumu
váš názor. Už jen proto, že kdo nevolí, neměl by následně své zastupitele kritizovat
a pomlouvat.
Děkuji Vám
J. Jandouš, Váš starosta

Pahop
Domácí prostředí, péče, láska, pomoc, podpora, útěcha – těmito slovy se dá charakterizovat PAHOP, Zdravotní ústav paliativní a hospicové péče,z.ú. Hlavní činností domácího hospice je
specializovaná zdravotní péče nevyléčitelně nemocným pacientům. O nemocné pečuje multidisciplinární tým, který tvoří lékař,
zdravotní sestry, sociální pracovník, pečovatelky, psycholog a dle
přání nemocného, kněz.
Služby jsou zajištěny nepřetržitě 24 hodin denně, včetně víkendů a svátků. Zdravotní péči lékařů a sester plně hradí pojišťovny.
Součástí domácího hospice je terénní odlehčovací služba,
která nahradí pečujícího blízkého člověka a umožní mu, aby si
v této náročné službě odpočinul. Úhrada za poskytované služby
je v souladu se zákonem o sociálních službách 108/2006 Sb., §44.
PAHOP JE NEMOCNICE DOMA, která pomáhá jak samotným pacientům, tak i osobám, které o ně pečují v regionu Uherské Hradiště, Uherský Brod, Luhačovice, Zlínsko a části Jihomoravského kraje.

-

Jak požádat PAHOP o péči:
osobně – PAHOP, Palackého náměstí č.p. 293, Uherské Hradiště, 2.patro pondělí – pátek 8 – 15,30 hodin
zavolejte - 737 077 376
osobně – PAHOP, Zahradní 973, Zlín-Malenovice, poliklinika, 1.patro pondělí – pátek 7 – 10 hodin
zavolejte - 733 212 193
vyplnit formulář na https://www.centrum-pahop.cz/zadost-o-poskytnuti-mobilni-hospicove-pece
PAHOP, Zdravotní ústav paliativní a hospicové péče, z.ú.
Palackého náměstí 293 686 01 Uherské Hradiště
www.centrum-pahop.cz
kontaktní telefon 737 077 376
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