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Slovo starosty
Vážení spoluobčané, uplynuly tři
měsíce a před Vámi je další vydání
Obecních novin.
Dovolte, abych Vás na jejich stránkách co nejsrdečněji pozdravil a v
krátkosti Vás seznámil nejen s tím,
co nás čeká, ale i s tím, co se v naší
obci uskutečnilo.
V měsíci květnu bylo zkulturněno,
rozšířeno a zastřešeno posezení v Kulturním zařízení OÚ na hřišti. Práce
provedla firma VKN Otrokovice v celkové částce 332 000 Kč. Obec získala
225 000Kč. z dotací a zbytek pokryla z vlastního rozpočtu. Dále se nám
podařilo spolu s nedachlebickými
myslivci vybudovat krásné posezení u

Sv. Huberta (patron myslivců) v lokalitě Olšovec. V současné době se začalo
budovat další posezení v trati Holíška (Větřák). V těchto dnech vrcholí
náročná a pracná příprava vybudování
kanalizace v obci – stavební povolení
vydáno. Práce budou zahájeny v měsíci září po sklizni Vašich záhumenek. V
tomto roce bude realizována jedna třetina prací a zbytek kanalizace se dobuduje do konce roku 2013. Další akcí
je vybudování POLYFUNKČNÍHO
DOMU na hřišti, zateplení obecního
úřadu a hasičské zbrojnice, vybudování kompostárny. Na tyto akce končí v
měsíci červenci výzvy na dotace a bude
nám sděleno, na který záměr finanční

POZVÁNKA

dotace obdržíme.
Vážení občané, dne 20. května 2012
se uskutečnila oslava DNE MATEK,
kterou zajišťovala obec Nedachlebice
– kulturní a sociální komise. 9. června
2012 se uskutečnil VDD (Velký dětský
den) na hřišti v Nedachlebicích. Tuto
akci pro Vás připravili místní sportovci. Obecní úřad a zastupitelstvo všem
pořadatelům děkují za přípravu a zdařilou realizaci akcí.
Vážení spoluobčané, blíží se doba
dovolených a prázdnin. Našim dětem
přeji pěkné vysvědčení a krásné prázdniny, Vám všem pak příjemnou dovolenou.
Vratislav Němeček, starosta

PROGRAM:

1.
2.
na zasedání zastupitelstva obce Nedachlebice,
3.
které se uskuteční v souladu se zákonem o obcích, § 92 odst. 1. 4.
5.
6.
DATUM KONÁNÍ: 22. června /pátek/ 2012 7.
8.
MÍSTO KONÁNÍ: ZASEDACÍ MÍSTNOST 9.
10.
OBECNÍHO ÚŘADU
11.
12.
ZAHÁJENÍ: 19:00 HODIN
13.
14.

Zahájení
Volba návrhové komise a ověřovatelů
Jmenování zapisovatele
Plnění usnesení z minulého zasedání
Kanalizace – průběh příprav
Veřejnoprávní smlouva
Multifunkční dům – informace o průběhu příprav
Přeložka VVN u hřiště
Příprava oslav 803 let
Veřejnoprospěšné práce – využití v obci
Různé
Diskuze
Usnesení
Závěr

Usnesení
ze zasedání zastupitelstva obce Nedachlebice konaného 30. března 2012
Zastupitelstvo obce schvaluje: přítomno 8 členů
1. Inventarizační zprávu za rok 2011
8x PRO
2. Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2012 Požární řád obce
Nedachlebice
8x PRO
3. Rozšíření a výsadbu lesních porostů v místní části
Pastvisko o 0,6 ha
7x PRO Mgr. Dostálek Stanislav SE ZDRŽEL

strana 2

4. Prodej pozemku p.č. 1931/2 o výměře 5988 m2 ZD
Nedachlebice za 40.000,
6x PRO Mgr. Dostálek Stanislav SE ZDRŽEL
Ing. Dostálek František PROTI
5. Koupi části pozemku pro místní komunikaci od
manželů Hanáčkových, Nedachlebice 203 v části Podbůdí
za 500,- Kč/m2
7x PRO Mgr. Dostálek Stanislav SE ZDRŽEL
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6. Výsledek výběrového řízení prováděcí firmy multifunkčního zařízení. Vítězem se stala firma SVS Stav Bílovice, která
stavbu provede za celkovou částku 22.780.633,- Kč
7x PRO Mgr. Dostálek Stanislav SE ZDRŽEL
7. Zaměstnání pana Václava Tomšeje, Nedachlebice 134
pod obecním úřadem od 1.5.2012 na šest měsíců od Úřadu práce.
8x PRO
8. Vybudování zastřešení na tanečním kole v celkové
výši 332.500,- Kč s dotací 217.000,- Kč firmou VKN s.r.o.
z Otrokovic.
7x PRO Jurča Antonín SE ZDRŽEL
9. Prodloužení veřejnoprávní smlouvy z roku 2004 mezi
Obcí Nedachlebice a Městským úřadem Uherské Hradiště na úseku projednávání přestupků na rok 2012 s navýšením poplatku ze 700,- Kč na 1.300,- Kč za jeden projednávaný přestupek.
8x PRO
10. Výsledek hospodaření Mateřské školy za rok 2011 se

ziskem 36.481,43,- Kč a jeho převod do rezervního fondu
z kterého bude částečně pokryta ztráta z roku 2010.
8x PRO
11. Přidělení půjčky ze Státního fondu rozvoje a bydlení
(SFRB) na rekonstrukce a modernizaci rodinných domů
takto:
85.000,- Kč - Lukáš Šubarda, Nedachlebice 268
7x PRO Ing. Dostálek František SE ZDRŽEL
85.000,- Kč - Jana Jandoušová, Nedachlebice 36
7x PRO Jandouš Josef SE ZDRŽEL
85.000,- Kč - Miroslava Balajková, Nedachlebice 74
7x PRO Mgr. Balajková Miroslava SE ZDRŽELA
12. Odměnu starostovi Vratislavu Němečkovi ve výši jedné měsíční odměny za celoroční práci na projektu KANALIZACE Nedachlebice.
7x PRO Němeček Vratislav SE ZDRŽEL
Odměnu místostarostovi Vojtěchu Dovrtělovi ve výši jedné měsíční odměny za celoroční práci na projektu KANALIZACE Nedachlebice.
7x PRO Dovrtěl Vojtěch SE ZDRŽEL

Společenská kronika
duben,květen,červen 2012
Úmrtí
† 23.3.2012 Šmigura Jindřich
č.p. 127
† 20.4.2012 Kuba Karel
č.p. 41
† 6.5.2012 Kadlčík Josef
č.p. 94
† 7.5.2012 Andrýsek Pavel
č.p. 86
† 9.6.2012 Hanáček František
č.p. 203
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Občané, kteří se dožívají v měsících dubnu, květnu, červnu významného
životního jubilea:
50 let
Chaloupková Jana

č.p. 106

60 let
Hubáčková Vladimíra
Manclová Ludmila
Ondroušek Miloslav
Knotová Anna
Kopecká Marie

č.p. 269
č.p. 116
č.p. 185
č.p. 274
č.p. 164

65 let
Řezníčková Libuše

č.p. 205

70 let
Kůrová Marta
Belant Josef
Lysoněk Vojtěch
Kohoutová Helena

č.p. 253
č.p. 272
č.p. 254
č.p. 248

85 let
Hubáčková Vlasta

č.p. 55
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Křesťanské okénko
Poutní zájezd po
stopách sv. Zdislavy z
Lemberka se opravdu
nadmíru vydařil. První
zastávka byla v Křižanově, jejím rodišti, pak jsme
ve Slavkovicích viděli
nový moderní kostel (a
mohli jsme ho srovnávat s naším v Nedachlebicích). Krátce jsme se
zastavili v Doksanech,
Noc kostelů - přednáška pana Pavla Krystýna
místě spojeném s pobytem sv. Anežky České. Na
Letos se i naše farnost zapojila jedné straně nám erudovaný průvodce
do tzv. Noci kostelů. Je to záležitost ukázal stavebně skvostné románské
poměrně nová, vznikla v sousedním dílo, na druhé straně byl velice smutný
Rakousku a brzy se rozšířila i do mnoha pohled na zdevastované budovy kdysi
okolních zemí. Také lidé, kteří necho- velmi významného i bohatého kláštera.
dí do kostela, se mohli seznámit s mís- Po příjezdu do Litoměřic jsme nejprve
tem, kam každou neděli vidí docházet zamířili k hrobu biskupa Mons. Josefa
své sousedy a známé. Ale i pro věřící, Koukla a ještě stihli vystoupat na blízký
kteří svůj kostel navštěvují pravidelně, vrch Radobýl a pozorovat jinou krajise otvírají i běžně nepřístupné prosto- nu, než na jakou jsme zvyklí – na mírně
ry – sakristie, věže se zvony apod. ale zvlněnou rovinu s velkou řekou i špičaté
také farní prostory. U příležitosti Noci vrcholy hor Českého středohoří. Ubykostelů jsou pořádány přednášky o tování jsme našli v hostelu u Sv. Štěpána
historii kostela, bývá možnost nahléd- (bývalý bohoslovecký seminář).
Druhý den jsme si prohlédli litonout do církevních matrik, do farních
kronik, vždy je na programu několik měřickou katedrálu sv. Štěpána, ve své
uměleckých vystoupení, jsou k dispo- rezidenci nás přijal biskup Mons. Jan
zici videa a fotografie z mnoha minu- Baxant, potom nás uvítala paní stalých farních akcí a poutních zájezdů, rostka v Býčkovicích, z jejichž zbořeje možnost ochutnat mešní vína apod. ného kostela pocházejí naše sochy sv.
Tak tomu bylo 1. června i v našem far- Cyrila a Metoděle, ve Cvikově jsme
ním kostele sv. Jana Křtitele večer a v pozvali kanovníka P. Rudolfa Repku
na naši poutní mši svatou. Pak náslenoci až do 23 hodin.

Poutní zájezd – u biskupa Mons. Jana Baxanta
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doval blok zastávek zaměřených na
prohlídku kdysi zcela zdevastovaných
kostelů – v Srbské Kamenici, Růžové a
Markvarticích.
Třetí den – úterý 1. května - byl
věnován poutnímu místu Panny Marie
ve Filipově, pak jsme se přesunuli k
hrobu sv. Zdislavy v Jablonném v Podještědí a zúčastnili jsme se zde mše
svaté na zahájení letošní poutní sezóny. Odpoledne patřilo hradu Bezděz a
poslední velmi hodnotná zastávka byla
v chrámu sv. Barbory v Kutné Hoře.
Na slavnosti Božího Těla s průvodem jsme se opět podíleli stavbou jednoho ze čtyř oltářů. Vedle práce mužů
je třeba jmenovitě poděkovat ženám
– Veronice Novákové, Janě Jandoušové a Gabriele Běhůnkové, kterým
se podařilo umělecky ztvárnit symbol
ohně Ducha svatého.
Už po deváté uspořádáme v Bílovicích farní den v neděli 24. června.
Zahájíme pobožností a průvodem z
kostela do zámeckého parku na mši
svatou od 10.30 hodin. Další program
bude opět bohatý – od rozmanitých
jídel a specialit po kulturní celodenní
program až do 20 hodin. K cestě tam
a zpět můžete využít autobusovou
dopravu.
A ještě než začnou naplno prázdniny a dovolené, bude v našem kostele
sv. Cyrila a Metoděje pouť – ve středu
4. července v 18.00 hodin zahájená
mší svatou.
Ing. František Dostálek

Poutní zájezd – Jablonné, Kutná Hora
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Zahrádkáři radí a informují
Červenec:
Pranostika: V červenci déšť a slunečná pohoda - hojná bude v příštím
roce úroda - Lidé se radují létu a včely
květu.
V měsíci červenci sklízíme rané
broskve a meruňky (pokud neomrzly).
Asi čtrnáct dnů před dosažením
zralosti plodů broskví je dobré stromy zalít.
U angreštu likvidujte americké
padlí ostříháním napadených větví.
Tyčková rajčata vyvazujte, veďte jen
na dva výhony a přihnojte. Okurkám zaštípněte hlavní výhon, aby se
vinuly výhony postranní. Jakmile
začne žloutnout nať cibule, začněte
sklízet. Je třeba kontrolovat zdravotní
stav cibule, rajčat, okurků, brambor
a podle potřeby stříkat proti plísni.
Do poloviny měsíce je možné vysévat
některé luskoviny - keříčkové fazole a
hrášek pro sklizeň v září.

naděje na velmi dobrou úrodu hlavně u peckovin – jádrovin a taky ořechů, tak se během jedné mrazivé noci
a rána ze 17.5. na 18.5. kdy teploty
klesly až místy na - 5ºC rychle rozplynuly a nám zůstaly jen oči pro pláč.
Nesmíme zatrpknout, naopak nadále
se starat o své zahrádky a sady a věřit,
že příští rok nám to vynahradí.
Zahrádkáři vypomohli:
Při výsadbě obecního lesa v katastru Pastvisko odpracovali hlavně
někteří členové výboru 60 brigádnických hodin. A ještě čtyři členové
výboru také v této části Pastvisko
ošetřili 250 ovocných stromků (viz
foto).

V dalších měsících, pokud bude
dost vláhy, nastane houbařská sezóna.
Pro váš jídelníček vybírám:
Houbové ražniči: 400g čerstvých
hub, 200g tvrdého sýra, 80g cibule,
100g zelených paprik, olej na pečení,
sůl.
Sýr nakrájíme na čtverečky, očistíme houby na plátky a na jehlici je
střídavě napichujeme spolu skolečky
cibule a kousky zelených paprik.
Opečeme ze všech stran na oleji.
Podáváme s chlebem.
Houbařský vtípek: Farář se ptá
Pepíčka: „ Modlíte se před jídlem?“ A
Pepíček „No, jen když máme jíst houby, co přinesl táta“.

Srpen:
Pranostika: V srpnu když půlnoční
vítr věje, bez deště sluníčko hřeje.
Koncem měsíce prořežte broskvoně - zkraťte o polovinu výhony,
které nebudou plodit. Třešně a višně
můžeme hlouběji zmladit. V srpnu
se sklízí cibule a česnek. Stále ještě
můžeme vysévat salát, špenát a ředkvičku k pozdní sklizni.
Září:
Pranostika: Po svatém Matouši
čepici na uši.
Po svatém Kříži podzim se blíží.
U maliníků odstraňte odplozené
výhony do poloviny měsíce. Sklízíme
odrůdy broskví. Též můžeme vysévat
ředkvičky pro sklizeň v polovině října. Nedoporučujeme je sázet po česneku, po cibuli, po rajčatech a taky po
bramborách. V září ještě vysazujeme
dvouletky - macešky, pomněnky a
sedmikrásky.

Vážení spoluobčané, zahrádkáři Vás zvou
na

posezení u burčáku a dobrého vína
s muzikou manželů Miklových.
To vše se uskuteční v sobotu 15. září ve sportovním areálu.
Bohatá tombola bude připravena.
Radost z bohaté úrody a z Vaší dobře vykonané práce na zahrádkách
a slunnou dovolenou Vám přejí zahrádkáři.
Za výbor ČZS Lysoněk Vojtěch

Závěrem: I když byla značná
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PRÁZDNINY UŽ
ŤUKAJÍ NA DVEŘE
Školní rok se blíží ke konci a všichni se těšíme na prázdniny.Prožili jsme společně další pěkný rok a naučili se spoustu nových věcí.Děti navázaly nová přátelství, přivykly si na
život v kolektivu vrstevníků. Tomto školním roce se učitelky
MŠ zaměřily na skupinu nejstarších dětí ve věku 5 až 6 roků,
které po prázdninách půjdou do školy – tzv. předškoláků.
Předškoláci letos tvořili polovinu všech dětí a bylo mezi nimi
několik dětí s odkladem školní docházky.
Kromě běžné práce s předškoláky jim naše učitelky
věnovaly zvýšenou pozornost zejména v hrách po obědě
před odpočinkem a po odpolední svačině. Byl založen „
Kroužek předškoláků“ a od druhého pololetí tyto nejstarší děti zůstávaly ve školce každou středu odpoledne déle a
kvůli všestranné přípravě na vstup do školy. Formou hry
a zábavné činnosti jsme se učili soustředit svou pozornost
na vedení dětí k systematické práci a jejímu dokončení.
Velký přínosem byla možnost pracovat v ideálním počtu
10 dětí, kdy je čas věnovat se každému z nich. Společné činnosti vždy zakončovala grafomotorická cvičení, která jsou
velmi důležitou přípravou pro psaní. Děti si je ukládaly do
svých „ portfolií“ a počítaly hvězdičky, kterými učitelky
hodnotily splněný úkol. Děti se do kroužku opravdu těšily
– a my také! A to je to nejdůležitější: pohoda a chuť do
práce.
Celý školní rok uběhl velmi rychle. Než se nám podaří stmelit věkově nesourodý kolektiv dětí, dá to hodně
práce. Vytvoří se citové pouto mezi dětmi a námi, protože
během roku vzájemně poznáme, co můžeme jeden od
druhého očekávat. Když pak dojde k loučení s předškolá-
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ky, se kterými jsme společně prožili někdy i tři roky, často
ukápne i slzička dojetí.
Rozloučení s nimi připravujeme na poslední týden v
červnu. Jejich slavnostního pasování na školáky se zúčastní
i pan starosta.
Do té doby ještě spolu navštívíme několik kulturních akcí.
Děti, které v září nastoupí do základní školy, navštíví s paní
ředitelkou Základní školu v Bílovicích. Seznámí se tak blíže
s prostředím a také se svými budoucími učitelkami. Pojedeme na výchovný koncert Hradišťanku „ Leť, ptáčku, leť “ a
na kouzelnické představení do Uh. Hradiště, kde v rámci
kouzelnického festivalu vystoupí se svým programem známí
kouzelníci ( např. Jiří Hadaš, kouzelník Šeklin…). Kromě
zajímavého programu děti dostanou malý dárek od kouzelnického festivalu Magic fest 2012. Poslední kulturní vyžití
nás čeká v naší mateřské škole, kdy k nám zavítá loutkové
divadlo Šikulka s pohádkami.
Krásnou tečkou za celým
školní rokem bude výlet do
ZOO Lešná, na který pojedeme společně s některými
rodiči. ZOO Lešná je oblíbeným místem našich školních
výletů a pokaždé tu najdeme
něco nového, co nás mile
překvapí. Jediné co si přejeme – ať se umoudří počasí,
abychom výlet mohli dostatečně vychutnat.
A pak už začnou prázdniny. Část dětí se s námi rozloučí hned na začátku, část
ještě bude ve školce až do
20.7.2012. Pak se všichni se
školkou rozloučíme a hurá
na prázdniny!
Učitelky
MŠ Nedachlebice
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SENIOŘI V DOMOVĚ
Přicházející léto zvedlo náladu
všem seniorům v našem náhradním
domově. Osazenstvo se sice obměňuje, ale všechna místa jsou stále obsazena. Teplé počasí umožňuje zdravým
i obtížněji se pohybujícím bezproblémové delší procházky a vycházky
( ti mladší chodí ke studánkám a
dokonce až k rybníkům do Olšovce
nebo do Lipin). Menší část absolvuje
i cykloprojížďky, senioři se zúčastňují
akcí pořádaných na hřišti, hasičárně
či pohostinství.
Mužská část chodí na fotbal,
dokonce někteří jezdí pravidelně i do
Zlámance či Částkova.
Ženská část se každodenně schází kolem třetí hodiny odpolední na „
babinec“, kde nejen vzpomínají, ale
řeší a komentují i současné události

v domově, obci, televizi apod.
Léto seniorům umožní i větší
využití altánku, kde mohou hrát častěji společenské hry, karetní hry, stolní hry, které jim daroval OÚ. Občas
se senioři vydávají sanitkami na kontroly a různá vyšetření do zdravotních
zařízení.
Pečovatelky se starají o jejich
hygienu, podávání předepsaných léků, obstarávají úklid,
roznášejí jídlo a asistují při jeho
kozumaci, na požádání obstarávají nákupy, pochůzky na poštu,
k holiči, k lékaři, na OÚ nebo
zabezpečují návštěvy holičky,
pedikérky, masérky přímo u
seniorů v domově. Část obyvatel
domova navštěvuje pravidelně
kostel. Hlavně ve svátky a neděle

dojíždějí a docházejí za seniory návštěvy a vylepšují jim nejen jídelníček, ale hlavně náladu.
Léto přináší seniorům i společný
největší výlet – setkání se starostou u
rybníků. Už se všichni zase těšíme.
- VK-

Dětský den
Jako každoročně i letos se počátkem června konal
dětský den v areálu TJ. A jak už to bývá poslední roky
zvykem, i tentokrát nám nepřálo počasí. Co však nechybělo, byla dobrá nálada a stále se zlepšující výkony, ať
už při vystoupení dětí ze škol z Bílovic a z Březolup,
tak roztomilé prezentace Nedachlebjánku, mažoretky i
nového představení skupiny historického šermu. Letos
přišli i dva letití kouzelníci. Na hřišti samotném pak
jak amatérští kynologové, tak na závěr i profesionálové

z řad policie ČR ukázali, že pracovat se psy je vlastně
radost. Policejní auto a výzbroj policistů, řada modelů
rally autíček, jakožto i vojenská technika lákala nejvíce
kluky, malování na obličej zase děvčata. Celkem se na
dětském dni zúčastnilo přes 60 účinkujících pro více jak
200 dětí. Skvělé byly i masky malých účastníků a zcela
oprávněně si všechny odnesly malou sladkou odměnu.
Jménem TJ bych chtěl poděkovat všem, kteří se podíleli na organizaci této úspěšné akce, všem účinkujícím a
hlavně sponzorům tohoto svátku dětí.

Číslo 2/2012
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Trénink reprezentanta ČR
„V Nedachlebicích stojí Ferrari“, neslo se vesnicí : „a přijede i TV Nova“. A proč ? Hřiště
v areálu TJ a kamarády ze školy si vybral pro své poslední tréninky obránce reprezentace ČR
ve fotbale Michal Kadlec. A po tréninku následovaly rozhovory pro novináře, pár normálních
slov pro dorostence a žáčky. Myslím, že takový podpis na kopačce, míči, nebo dresu zanechá velkou vzpomínku v hlavách našich budoucích – a možná i reprezentantů... Tyto noviny
vychází až po základní skupině a Vy už víte, kdo zachránil postup v poslední minutě hlavou...
A pozitivní dojem, který zanechal Michal Kadlec mezi námi, ten hned tak nezanikne..
Za TJ Nedachlebice Josef Jandouš

Aktivity „Nedachlebjanu“
Občanské sdružení Nedachlebjan
v uplynulých jarních měsících připravilo několik akcí. V první řadě
děti z Nedachlebjánku přivítaly svým
pásmem písniček a říkadel jaro. Pod
vedením Jany Minářové a Ludmily
Šuranské děti předvedly zvyky, které byly dříve spojeny s vynášením
Morany a vítáním jara.
V dubnu jsme pro děti připravili
odpoledne s pálením čarodějnic. Malé
čarodějnice a čarodějové se sešli u
kostela a celý průvod prošel obcí. Poté
si děti zasoutěžily na hřišti. Po nenáročných disciplínách byly po zásluze
odměněny nejen masky, ale všichni,
kteří se do soutěží zapojili.
Pěvecký sbor Nedachlebjan a také

Nedachlebjánek se zúčastnily také oslavy Svátku matek.
V neděli 17. června 2012 proběhne už 3. ročník pěvecké soutěže Zpívá
celý mikroregion. Letos se uskuteční v
Kněžpoli a Nedachlebice budou reprezentovat Jana Minářová a Marie Hanáčková. Uzávěrka Obecních novin je před
soutěží, ale věřím, že se do Kněžpole
přijedou Nedachlebjané podívat a podpořit obě zpěvačky.
V nadcházejících měsících se budeme pomalu připravovat na 10. ročník
Slováckých slavností vína v Uherském
Hradišti. Letošní Slavnosti nesou název
„Na vinobraní do Hradišťa“ a budou se
konat ve dnech 8. a 9. září 2012. Naše
obec se opět připojí ke krojovanému

průvodu. Na změnu v organizaci od
letošního roku nás upozornila Nadace
Děti-kultura-sport. Kvůli změnám v
legislativě Nadace nebude poskytovat
příspěvky pro jednotlivé účastníky průvodu. Příspěvek získají pouze obce na
zajištění dopravy. Autobus z Nedachlebic bude pro krojované vypraven. Je
možné, že letošní průvod nebude tak
početný, jako jiné roky. Ale ten, kdo má
rád kroje a folklor, ten se snad průvodu
neúčastnil pro peníze. Věříme pevně,
že stejně jako předešlé roky se k nám
přidáte a někteří s námi prožijete tu
nádhernou atmosféru Slavností.
Přejeme vám všem příjemné letní
dny, hezky prožitou dovolenou.
Blanka Sládková

TJ NEDACHLEBICE
Zimní příprava všech mužstev probíhala tradičním způsobem. První mužstvo
se zúčastnilo nekvalitně obsazeného zimního turnaje v Uh.Brodě. Tomu odpovídal i přístup hráčů a dosažené výsledky.
Mládežnická mužstva absolvovala díky
pochopení a pomoci obecního úřadu
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tradiční soustředění ve Svaté Sidónii.
Výsledky jarní části doposud sehraných utkání jistě zájemci sledují v denním tisku. Souhrnné hodnocení provede
výbor TJ po skončení sezóny 2011/12.
Ovšem už nyní se rýsují nezbytné kroky, které bude nutné provést k udržení

tradičně vysoké úrovně nedachlebické
kopané a tomu odpovídající reprezentaci obce. V první řadě to bude u všech
naších mužstev posílení a změny v realizačních týmech. Připravujeme zavedení
funkce šéftrenéra. Ten bude zodpovědný
za metodickou přípravu tréninkových

Číslo 2/2012

Obecní noviny Nedachlebice
jednotek u všech mužstev, za pomoc a
zastupování trenérů při jejich nepřítomnosti a za koordinaci práce s výborem
TJ. Připravujeme jednání spolu se starosty obcí o hlubší spolupráci případně
sloučení s TJ Zlámanec.
Byl to náročný fotbalový rok a znovu můžeme říct,že jsme obci ostudu
nedělali. Dík patří všem hráčům, realizačním týmům mužstev, výboru TJ,
hospodáři jednoty, ale i všem hlavním
sponzorům v čele s Obecním úřadem,
společnostem reprezentovanými Josefem Pížou(VKN), Martinem Hladišem (Steelmart), Radkem Fojtíkem a
Liborem Běhůnkem (Tetrmont), ing.
Tomášem Janků(BD Senzor) a Radkem
Urbanem (RP MAX). O řadě dalších
drobných sponzorů jednotlivých utkání
nemluvě. Bez Vaší morální a finanční
pomoci by výsledky takové nebyly. Díky
za Vaši přízeň.
Dětem přejeme pěkné prázdniny a
Vám všem pohodové léto.
Za TJ ing. Jaroslav Šuranský CSc., MBA

TJ Nedachlebice Vás zve na

XIII. ročník
POULIČNÍHO TURNAJE
Memoriál Karla Laszczewského
za účasti týmů Horního Konca,
Podbůdí a Holýšek a
také Esmerald a Babetek

Zvou pořadatelé
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ČERVEN-MĚSÍC MYSLIVOSTI A OCHRANY PŘÍRODY

Označení června jakožto Měsíce
myslivosti patří mezi tradice české
myslivosti již přes půl století. Červen
je časem přelomu jara a léta, časem
nejdelšího slunečního svitu a nejkratší nocí. V červnu je naše příroda plná
života, vše bují, kvete,rodí se mláďata. Spatřit můžeme srnčata, kolouchy,
selata, mladé zajíčky, bažantí či koroptví kuřata a mláďata většiny našich pěvců. Celá příroda potřebuje naši maximální ochranu a péči. Tento neustálý
koloběh života si myslivci plně
uvědomují. Myslivost v našich
podmínkách představuje odbornou činnost prováděnou v přírodě ve vztahu k volně žijícím živočichům. Myslivost tedy není, jak
si někteří myslí, pouhým lovem,
ale je to především péče o zvěř a
velká snaha o zachování přírodního prostředí zvěře. A právě v

tomto období zaměřujeme svoji činnost na ochranu nových životů, pečujeme o klid v přírodě,bojujeme proti
ztrátám na mladé zvěři a zlepšujeme
životní prostředí zvěře.
Červen jsme nazvali Měsícem myslivosti, ale nečinili jsme to ze sobeckých
pohnutek. Chceme, aby v měsíci, kdy
příroda rozkvétá do všech barev, rozezpívává se z celého roku nejbohatěji a
kdy se v ní rodí nové životy, aby tomu
všemu bylo věnováno o trochu více

pozornosti. Chceme, aby se všichni
trochu zaposlouchali do toho zpěvu a
pozorně se kolem sebe rozhlédli. Častý
pohyb nemyslivecké veřejnosti se svými pejsky po honitbě, nebo stále častější
motorkáři, představují především velký
problém, který je i přes oporu v zákoně
v praxi obtížně řešitelný. A aby ti, kteří
do přírody přijdou jen v neděli nebo o
prázdninách, počínali si v ní tak, aby
to bylo přírodě jen ku prospěchu. A tu
jsme u toho nejdůležitějšího, proč chceme, aby byl v tomto měsíci a v dalších nastávajících slyšen náš hlas.
Chceme říci, že v ochraně přírody
musí s námi spolupracovat všichni. Ne pro nás, ale pro potěšení,
zdraví a užitek všech.
Věřím, že nám myslivcům
bude porozuměno.
Za místní myslivce
Lukáš Šubarda

Klubík
Klubík maminek s malými dětmi se schází každé úterý
dopoledne v zasedací místnosti obecního úřadu po 9,30
hod. Zpíváme, učíme se říkadla, básničky, jednoduché
tanečky. Máme nového houpacího koníka, krásné skládací
kostky, spoustu dalších hraček a je nám spolu dobře. Jestli
máte chuť, přijďte se za námi podívat. V únoru jsme si užili
maškarní dopoledne ve školce, za pozvání moc děkujeme.
A teď zase my, maminky z Klubíku, připravujeme výšlap s
úkoly pro děti ze školky. Měl se konat už 1. června, ale počasí
nám nepřálo a tak čekáme na krásný slunečný den, abychom
mohli vyrazit do terénu. Také bychom chtěli poděkovat
zastupitelům naší obce za skvělé zázemí a velkou podporu.
Přejeme všem krásné léto a příjemné prázdniny.
Za všechny maminky a děti Lenka a Vojta

Knihovna informuje i žádá

Milí čtenáři,
knihovna bývá nadále otevřena každé liché úterý od 16 hod do 17,30 hod. Bylo nově vymalováno, je položena krásná nová podlaha – myslím, že knihovna je vskutku jako nová, hezká a
voňavá. A také je tu spousta dobrých knih. Nějaké nové, zejména z meziknihovního výpůjčního
fondu z Uherského Hradiště. V knihovně proběhla revize a některé starší knihy byly z fondu
vyřazeny. Zároveň bylo opět zjištěno, že spousta knih je mezi čtenáři, některé i několik let !!!
Prosím, vraťte vypůjčené knihy zpět do knihovny, někdo jiný by si je jistě také rád přečetl.
V knihovně mají čtenáři také možnost využít počítačového připojení k internetu. Knihovna bude otevřena v úterý 19.6, poté 3.7 a výpůjční dny o prázdninách budou oznámeny rozhlasem příp. budou vyvěšeny na dveřích knihovny. Přeji Vám hezké léto a těším se na nové čtenáře a navrácené knihy.
Lenka Závodná
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HASIČI
STAVĚLI MÁJ

„Byl pozdní večer – první máj –
večerní máj – byl lásky čas.
Hrdliččin zval ku lásce hlas,
kde borový zaváněl háj.
O lásce šeptal tichý mech;
květoucí strom lhal lásky žel,
svou lásku slavík růži pěl,
růžinu jevil vonný vzdech.
Jezero hladké v křovích stinných
zvučelo temně tajný bol,
břeh je objímal kol a kol;
a slunce jasná světů jiných
bloudila blankytnými pásky,
planoucí tam co slzy lásky....“
Karel Hynek Mácha

Číslo 2/2012

Z HISTORIE :
Tradice stavění máje je starou tradicí, která navazuje na oblíbené svátky jara.
Tyto svátky mají své kořeny již v pohanských společenstvích. Např. tradiční přehlídky na franském dvoře byly přesunuty na počest jara už v roce 755 z března na
květen. V literatuře minesengerů se už ve 13. stol. vypráví o „Liebesmaien“ - zelených ozdobených větvičkách - jako o důkazu lásky. Májové průvody a tance jsou
známé v Itálii, Německu, Švédsku i jiných zemích. Právě od časů Franské říše se
konaly vždy k 1. květnu odvody. Odvedení rekruti prováděli různé žertíky a hry,
což se přeneslo do dnešní doby. O stavění máje máme zmínku v literatuře, kdy
v roce 1422 dostal za tento čin nápadník ruku své vyvolené nevěsty. Bohužel od
roku 1933 se svátku jara, znovuzrození a obrození zmocnil Hitler a využil jej pro
svou propagandu na znovuobrození německého národa. Totéž se stalo po roce
1945, kdy na tuto nacistickou propagandu navázala propaganda komunistická.
Přesto se oslava jara a s ním spojené stavění máje dochovalo dodnes. Máje dnes
staví hasičské, občanské, sportovní a taneční spolky. Máje se staví také na pasekách a symbolizují místa, kde jsou svobodné slečny na vdávání. Stavění i kácení
máje je doprovázeno veselicemi, muzikou i tancem. Jedná se o velmi starou tradici
známou především z Jižních Čech a Slovácka.
Máje nebo májka je označení ozdobeného kmene stromu, který tvoří hlavní
prvek jarních slavností rozšířených po většině Evropy. Nejčastěji bývá máje stavěna 30. dubna nebo 1. května, ale v některých oblastech se staví v období svátku sv.
Jiří, letnic nebo nejčastěji letního slunovratu. Máje se tradičně každý rok obnovují,
takto tomu bylo i v původní podobě slavnosti, někde se však mění po delší době,
například v Anglii či Bavorsku. Májovým stromem může být podle místních zvyků smrček, jedlička, nebo borovice. Chlapci strom oklestí a špičku ozdobí věnci,
šátky, květinami, pentlemi a fáborky. Celou noc pak májku bedlivě hlídají, protože
její ztráta by znamenala velkou ostudu. Podle tradice si sousední chasa navzájem
snažila májový strom podřezat. Pro toho, komu se to povedlo, to znamenalo velkou slávu a pro chasu, která si strom neuhlídala, to byla veliká potupa.
Známé jsou tradiční jarní studentské slavnosti - majálesy, které navazovaly na
prvomájový den.
1. května nad ránem bylo v některých místech zvykem vysypat tzv. „chodníčky
lásky“. Tyto chodníčky byly od domu chlapce k domu jeho vyvolené a znamenaly
vyjádření lásky mezi nimi a předzvěst dalších událostí.
Podle tradice se říká, že dívka na prvního máje nepolíbená do roka uschne.
Líbat se má pod rozkvetlým stromem, nejlépe třešní nebo jabloní.
Letos nedachlebští hasiči stavili máj v sobotu 28.dubna. Celý květen stála v
parčíku za obecním úřadem, odolávala náporu deště i větru, i pokusu o pokácení.
Takže jsme ji mohli slavnostně pokácet v pátek 1. června, i když tentokrát nám
počasí nepřálo, pršelo a bylo velmi chladno.
Jana Minářová za SDH Nedachlebice
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NALOMENÉ ZDRAVÍ OSKORUŠA SPRAVÍ
Jeřáb oskeruše, na Slovácku zvaný „oskoruša“, vzácný, krásný a
hodnotný strom, je opředen mnoha
zkazkami, legendami a pověstmi. K
těm nejzajimavějším patří ty o jeho
množení, konkrétně o vypěstování
sazenice z plodu. Říká se, že jadérka musí sezobnout ptáci, ta projdou
zažívacím traktem ptáků a teprve pak
mají semínka schopnost po zapadnutí do půdy vzklíčit.
V některých oblastech Slovácka
jsou přesvědčeni, že správně upravit
semínko ke klíčení může jedině dudek
(proto platí,, málo dudků  málo
oskoruší“), jinde platí, že to musí být
dnes rovněž vzácný brkoslav. Další
legenda hovoří o tom, že květ oskoruše ozářený bleskem opadne a pak není

úroda. Po odkvetení už plodům blesky neublíží. Někde se věřilo, že oskerušové větve položené na střechu chrání proti blesku a starodávné almary a
truhly z oskorušového dřeva chrání
obsah proti zlodějům. Mimochodem
dřevo oskoruše je nejtěžší ze všech
evropských dřevin a pro svou pevnost,
kresbu let i barvu je mimořádně ceněno v truhlářské výrobě a řezbářství.
Mezi lidem jsou hodně zakořeněny i
léčivé účinky oskoruše. Plody oskoruše
údajně léčí střevní potíže, rakovinu střeva, rakovinu konečníku, žaludeční problémy a dříve dokonce choleru. Možná
ze všech těchto důvodů byl po roce 2000
tento strom ustanoven symbolickým
stromem Slovácka. Zhruba od té doby
nastává znovuvzkříšení zájmu o oskoruše a to nejen na Slovácku.
Vedení naší obce, které velmi
dbá na výsadbu obecních lesíků,
sadů, sádků, alejí a také volně
sázených ovocných stromů v
katastru obce, se tudíž zaměřilo
i na oskoruše. Již v roce 2005,
kdy bylo v obci i mimo ni zasazeno více než 50 oskoruší, byl
starosta obce Vratislav Němeček
„pasován“ při příležitosti Slav-

Rybáři
víte že...

v rybářské sezoně 2011 bylo v rybníku Olšovec I podle záznamů v rybářských povolenkách uloveno celkem
151 kaprů, 7 amurů, 9 tolstolobiků a 3 sumci
největší úlovky - kapr 63 cm, amur 70 cm, tolstolobik
100 cm a sumec 148 cm

nosti oskoruší a velké výstavy produktů z oskoruší ve Tvarožné Lhotě
a byl poctěn titulem „ Nositel tradice
oskeruše“.
V posledních letech ¨se řada našich
občanů zúčastňuje vyhlášeného „koštu“ právě v Tvarožné Lhotě nejen v
kategorii modré ovoce, ale kupodivu
právě v kategorii oskoruše. S překvapením musíme konstatovat, že ač okolí naší obce plodícími stromy oskoruší
neoplývá, výsledky jsou vynikající.
Letos se konal dvanáctý ročník Slavností oskoruší a Nedachlebjané opět
jako v posledních letech dominovali:
2009 3. místo ing. Vojtěch Knot
Nedachlebice
2010 vítěz
ing. Vojtěch Knot
Nedachlebice
2011 1. místo ing. Vojtěch Knot
Nedachlebice
2012 1. místo Miloslav Gregůrek
Nedachlebice
(vítěz a šampion)
Blahopřejeme a jsme přesvědčeni, že v jejich stopách půjdou i příští generace Nedachlebjanů, které
budou plody z vysazených oskoruší v
Nedachlebicích sklízet.
- VK-

v lokalitě Pastvisko bylo vysázeno 5 200 ks sazenic stromů
jako součást obecního lesa ( 3 500 ks dub letní, 1 500 ks lípa
srdčitá, 80 ks třešeň ptačí, 120 ks jiné listnaté tvrdé dřevo
v nedávném období sucha bylo nutné sazenice zalévat
na výsadbě se významným dílem brigádně podílelo místní
myslivecké sdružení, dále zahrádkáři, turistický oddíl Divočáci, členové zastupitelstva i jednotliví občané
- VK-

v roce 2012 se do rybníků Olšovec II vysadilo 1 500
kaprů, 150 amurů a 1 200 línů
do rybníku Lipina bylo vysazeno 100 kaprů, 50 amurů
a 150 línů
letošního otvírání sezony na rybnících Olšovec I a II se
zúčastnilo 196 našich spoluobčanů, rodáků a hostů
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Víte, že….

- koncem května se uskutečnil audit činnosti OÚ v četně
hospodaření, který prováděl KÚ Zlín

- v dubnu letošního roku navštívila starostu obce sená- - JD Částkov bude tvrdě pokutovat občany, kterým
torka Juřenčáková
prokáže ukládání trávy, suti a odpadů v jeho areálu v
Nedachlebicích
- ihned po dokončení úprav kulturně – společenského
areálu OÚ na hřišti došlo k pokusu o vloupání do uza- - v lokalitě OLŠOVEC za rybníky bylo realizováno zpevmykatelné části tohoto areálu
nění polních cest
- mezi obyvatele Domu s chráněnými byty v Nedachlebi- - fotbalové mužstvo dospělých (1.A třída) povede nový
cích dochází kněz
trenér Libor Soldán
- ve veřejné knihovně bylo instalováno nové krytí podla- - od 25. června začne vysílat nová celostátní televizní stahy - lino
nice POHODA s hlavním zaměřením na programy pro
mladé rodiny s dětmi
- začátkem června proběhla v místní veřejné knihovně
- VKúspěšně revize

PRAVIDLA PRO ROZDĚLÁVÁNÍ OHŇŮ V PŘÍRODĚ
• Pečlivě zvážíme výběr místa (dostatek vody pro následné uhašení;
nevhodné v blízkosti stohů slámy, dozrávajícího obilí, strnišť a sen, ve
vysoké trávě apod.).
• Oheň nesmíme rozdělávat v lese (s výjimkou míst ve vyhrazeném
tábořišti)
•

Vzdálenost ohniště od lesního pozemku musí být nejméně 50 m

• Oheň nerozděláváme při extrémním počasí (silný vítr, extrémní
sucho).
• Ohniště izolujeme od okolního prostředí (vyhloubením prohlubně,
kameny nebo pískem).
• Nerozděláváme zbytečně velký oheň s vysokými plameny; k jeho rozhoření nepoužíváme nikdy takové hořlavé látky, jako jsou benzín, nafta
apod.
• Sedíme vždy v bezpečné vzdálenosti od ohniště, oheň nikdy nepřeskakujeme (nebezpečí vznícení šatů a popálení).
• Ohniště nepřetržitě střežíme a opouštíme až po úplném vyhasnutí ohně (zalijeme vodou nebo zasypeme zeminou); přesvědčíme se, že
nehrozí jehosamovolné vznícení (při odchodu se z ohniště nesmí kouřit
a popel i půda pod ohništěm musí být chladná).
- Hasiči-

Číslo 2/2012

STÁLE PLATNÝ VZKAZ
TOMÁŠE BATI:
„To, čemu jsme
zvykli říkat hospodářská krize, je jiné
jméno pro mravní
bídu. Mravní bída
je příčina. Hospodářský úpadek je
následek.
V naší zemi je
mnoho lidí, kteří se
domnívají, že hospodářský úpadek lze sanovat penězi.
Hrozím se důsledků tohoto omylu. V
postavení, v němž se nacházíme, nepotřebujeme žádných geniálních obratů
a kombinací. Potřebujeme mravní stanoviska k lidem, k práci a k veřejnému
majetku. Nepodporovat bankrotáře,
nedělat dluhy, nevyhazovat hodnoty
za nic, nevydírat pracující, dělat to, co
nás pozvedlo z poválečné bídy. Pracovat a šetřit a činit práci a šetření výnosnější, žádoucnější a čestnější než lenošení a mrhání.
Máte pravdu, je třeba překonat
krizi důvěry. Technickými zásahy
finančními a úvěrovými ji však překonat nelze. Důvěra je věc osobní a
důvěru lze obnovit jen mravním hlediskem a osobním příkladem“.
Převzato z http://www.paulczynski.cz
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VZPOMÍNKA NA FRONTU
(Krácený úryvek ze vzpomínek paní Ludmily Kostelníkové, rozené Javorové, zachycuje několik
těžkých dnů obyvatel Nedachlebic na konci války v roce 1945. Události jsou vnímány očima čtrnáctileté školačky a jako takové je třeba je vnímat).
– VK…. Měla jsem sedm roků, když
nás zabral Hitler a prakticky celé
mé dětství se odehrálo v době války. Jídla bylo málo, všechno bylo na
příděl na lístky. Musely se odvádět
dodávky pro armádu. Lidé z měst
chodili na vesnici měnit šaty za
chleba, vajíčka a další jídlo……..
Byla to hrozná doba, žádné zábavy, střední a vysoké školy zavřeny a
mladí lidé byli posíláni do Německa na nucené práce. Večer muselo
být všechno zatemněno a 21. hodině nikdo nesměl v noci ven……..
Fronta se přibližovala už i k nám.
Ze Slovenska, od Brodu, se ozývaly „ Kaťuše“ a i v naší dědině
se zvyšovala panika. Nejdřív si lidé
kopali bunkry v lese. Ale fronta se
blížila od Brodu přímo přes les na
Prakšice. Nastalo hledání úkrytů ve
sklepech, ale těch ve vesnici nebylo
mnoho. My jsme našli útulek na
kraji dědiny u Dostálků, kde se
svojí matkou bydlel syn František, moudrý a obětavý člověk.
S námi tam byly rodiny Sklenářova, Vyorálkova, Hubáčkova,
Machova a Ondrova. ………..
Od Bílovic po silnici pochodovalo den a noc německé vojsko směrem za humna a k lesu.
U nás byl ubytován štáb. Důstojník „SS“, pobočník, sluha a kuchař.
Přicházeli k nám ranění vojáci a
důstojník jim děkoval za jejich statečnost………….
Maminka ale
rozhodla, že půjdeme do Zlámance
k tetě, protože tam o válce skoro ani
nevěděli. Když jsme se z kopečka
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ze Zlámance dívali na Nedachlebice
jak tam hoří, matka se rozhodla, že
se vrátíme domů, že tam má muže
a dceru a když máme zemřít, tak
všichni…………
Naše dědina byla liduprázdná,
nikde žádný civil, jen několik mrtvých vojáků. Od Brodu nebo Prakšic hvízdaly střely, fronta byla asi už
někde v lese. Některé domy hořely,
všude plno dýmu, prostě hrůza!
Naše chalupa měla vyražená okna a
pobořenou střechu, ale chlév nebyl
zavalen. Kolem hlavy nám hvízdaly
střely, nad námi létala nízko letadla,
bylo všechno jako ve zlém snu. To
Panna Maria nás skutečně chránila,
od té doby na ni pevně věřím.
Když jsme se doplížily k Dostálkům, hospodář Franta, který byl sám
ukrytý někde v malém sklípku, nad
námi zalomil ruce. Sklep ze zbytkem rodiny a dalšími sousedy byl
už pevně zabarikádován a dalo to
hodně práce nás tam dostat. Mamce
vyčítali, co nás to napadlo……..
Fronta byla už v naší vsi. Byl to
nejstrašnější den a noc v našem životě. Všude rány, bouchání,všechno
se chvělo výbuchy.Pak ale nastalo
úplné až strašné ticho! Se zatajeným dechem jsme naslouchali krokům nad námi v obytném stavení
a německé řeči.Nevěděli jsme, co
se děje, ale hospodář Franta na nás
volal, že fronta už přešla a že už k
nám jdou první průzkumníci. Chlapi už to nemohli vydržet, rozbíjeli
barikádu a běželi na ulici. Po cestě
už jednotlivě přicházeli umazaní,
černí mladí vojáci se samopaly.

Byli to rumunští a ruští vojáci, kteří
volali „ Hitler kaput!“
Radost byla ohromná! Nikdo
nedbal na požár, všichni objímali ty
zablácené hrdiny a dávali jim vše, co
měli. Za jednotlivci už se valilo ruské vojsko. Když opadlo první nadšení, pomalu se dávala do pořádku
dědina, která byla velice zpustošená. Skoro ani jeden domek nebyl v
pořádku. Ale všichni lidé byli šťastni a navzájem si pomáhali. Všichni
teď byli hrdinové, žádný se nebál,
ale jednoznačně největší hrdinkou
byla prý tetička Anežka Bartasova.
Ta přes tu největší hrůzu posbírala
raněné na vůz, v jedné ruce držela
opratě a ve druhé hůl, na které měla
na papíře namalovaný červený kříž.
Letadla létala nízko nad ní, ale nic
se jí nestalo a šťastně dovezla raněné do Bílovic k lékaři. Na dalších
vozech se převáželi jako dřevo mrtví mladí vojáci obou armád do společného hrobu u Mařatic.
Říkalo se, že na Podbůdí ti starší
němečtí vojáci hnali k lesu mladičké
vojáčky – skoro děti – před sebou.
Ti prý odhazovali zbraně a s pláčem utíkali zpět, ale ti starší zezadu
do nich sami stříleli, aby neutíkali. Strýc Jurák, těžce nemocný, se
odmítl schovat do krytu a viděl to
na vlastní oči.
Válka je strašná věc a modleme
se, aby už nikdy nebyla.
Ludmila Kostelníková
roz. Javorová
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PROGRAM AKCÍ
30. června

Memoriál Karla Laszczewského
XIII. pouliční turnaj v kopané, pořádá TJ Nedachlebice

21.července

Rybí speciality, pořádají místní rybáři

28.července

IX. ročník JUMP Rally
radiem řízené modely aut (zlínský šampionát INTERCUP)

4.srpna

Myslivecká noc

18.srpna

VRACOVJÁCI – dechová hudba, pořádá OÚ

24. srpna

Pohádkový les – pro dospělé

25.srpna

Pohádkový les - pro děti, pořádá Turistický oddíl Divočáci

15. září

Večer s burčákem, hrají manželé Miklovi, pořádají zahrádkáři

24.listopad

Spirituál Kvintet s Nedachlebjanem (Kostel)
-VK-

Myslivecké sdružení Kupčínek Nedachlebice Vás zve na
IX. JUMP Rally

RC Rally rádiem řízených

MYSLIVECKOU NOC

modelů aut 1:10

Nedachlebice
sobota 28.7.2012

která se uskuteční v pátek 10.srpna 2012
v místním kulturním zařízení na hřišti.
K tanci a poslechu zahraje skupina TRINOM .
Bude připraveno i bohaté občerstvení a zvěřinové speciality.

III.POHÁDKOVÝ LES

od 10.00 - 19.30 hod., areál TJ

obec Nedachlebice

I.POHÁDKOVÝ LES
PRO DOSPĚLÉ

Nedachlebice

Nedachlebice

rodiče a T.O.M.
Vás zvou na

start na hřišti
podmínkou startu
je občanský průklaz

T.O.M Divočáci

zve všechny děti

start na hřišti

v sobotu 25.srpna od 14.00-17.00
Číslo 2/2012

v pátek 24.srpna od 20.00-22.00
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V domově

Klubík

Reprezentant ČR Michal Kadlec s mládeží

Dětský den

Poutní zájezd před chrámem sv. Barbory
Fotografie : Adéla Koňaříková, Jana Minářová, Lenka Závodná, ing. František Dostálek, Josef Jandouš a Pavel Princ,
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