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Vážení spoluobčané
Vážení spoluobčané,
se začínajícím létem se k Vám dostává další vydání Obecních novin a s ním
aktuální informace o dění v naší obci.
Jistě jste si už všimli, že v měsíci květnu jsme ve sportovním areálu rozjeli
plánovanou investiční akci s názvem
,, Stavba víceúčelového hřiště, kluziště
a dětského hřiště v obci Nedachlebice“.
Tato akce je spolufinancována Zlínským krajem, kde jsme uspěli se žádostí o dotaci z programu na podporu
obnovy venkova Zlínského kraje. Hřiště bude z tohoto programu podpořeno částkou 1.000.000,-Kč. Celé dílo by
mělo být ze strany zhotovitele předáno
do konce června. Začátkem července
by pak měla proběhnout kolaudace
hřiště, abychom mohli umožnit, co
nejdříve o prázdninách, jeho provoz.
Termín otevření i podmínky provozu
budou ještě upřesněny v závislosti na
dosud neurčeném termínu kolaudace.
V měsíci květnu se nám také podařilo dotáhnout stavební povolení na letos
nejvýznamnější stavební akci, rekonstrukci kulturního sálu s přístavbou.
Musím však říct, že ač se neustále hovoří o zjednodušení stavebního povolení, v praxi to tak rozhodně nefunguje.
V dnešní době je téměř nadlidský úkol

cokoliv vyřídit, aniž by k tomu dotčené
orgány neměly spoustu výhrad a požadavků, které se však často neslučují se
zdravým selským rozumem. Přesně ve
smyslu, proč to udělat jednoduše, když
to můžeme udělat složitě. Mnohdy se
skutečně jedná jen o malichernosti,
jejichž vyřizováním si komplikujeme
život, a navíc nám to bere potřebný čas
a energii, která pak chybí jinde. Bohužel takto je dnes nastaven systém. I přes
všechna administrativní úskalí se nám
však stavební povolení na tuto stavbu
podařilo vyřídit a stavba se mohla rozjet v plánovaném termínu. Stavbu provádí firma SV-stav Bílovice, která zvítězila ve výběrovém řízení s nabídkovou
cenou 10.987.000,- Kč vč. DPH. Oproti
plánovanému rozpočtu s částkou bezmála 15.000.000,- Kč, se stavbu podařilo vysoutěžit za velmi dobrou cenu.
Práce zatím probíhají dle plánovaného
harmonogramu. Vzhledem k tomu, že
se jedná o rekonstrukci v centru obce,
chci poprosit všechny občany, kteří bydlí v blízkém okolí a kterých se stavba
zvýšeným hlukem a prašností nějak
dotýká, o shovívavost a trpělivost. Jedná se o stavbu, která bude sloužit nám
všem, tak se pokusme prosím nějak
tuto dobu společně překlenout.

Mimo zmiňovaných akcí bych Vás
rád informoval i o jiných aktivitách
obce. Na sklonku března a začátkem
dubna jsme částečně vlastními silami
a částečně s pomocí místních občanů
v lokalitě ,,Pastvisko“ vysadili 9200 ks
sazeniček dubu. Jedná se o záslužnou
činnost, kterou možná ocení až budoucí generace. Na tuto akci dostaneme
dotaci cca ve výši 80.000,- Kč z Ministerstva zemědělství. Dále se nám podařilo získat dotaci ve výši 13.000,- Kč
na nový počítač do knihovny od Ministerstva kultury. Z bezpečnostních
důvodů pro ochranu dětí se v průběhu
léta chystáme opravit zchátralý plot
na zahradě Mateřské školy. Následně
hodláme zrekonstruovat také zničený
a zrezivělý plot okolo bývalého kluziště, který kazí dojem nově zbudovaných hřišť ve sportovním areálu.
V plánovaném výhledu chceme postupně opravovat i další obecní majetek, ale aktuálně mají největší prioritu
hřiště a kulturní sál.
Na závěr mi dovolte popřát Vám
krásné léto, při kterém si snad dopřejeme alespoň trochu zaslouženého odpočinku a děti spokojené prázdniny.
Robert Křenek
starosta obce

Společenská kronika
Duben, květen, červen 2017
Narození: 24.2.2017

Jakub Patka

9. 3.2017

Jan Stalčík

4. 4.2017

Kateřina Vávrová

5.5.2017

Josefína Doležalová

19.5.2017

Kryštof Kaňovský

21.5.2017

Anna Řešetková

† 25. 3. 2017

Václav Tomšej

matka: Eva Šutová
otec: Aleš Patka
matka: Veronika Stalčíková
otec: Antonín Stalčík
matka: Eva Vávrová
otec: Miloš Vávra
matka: Petra Marášková
otec: Roman Doležal
matka: Alžběta Sošková
otec: Martin Kaňovský
matka: Eva Reinberková
otec: Tomáš Řešetka

č.p. 255
č.p. 290
č.p. 202
č.p. 78
č.p. 187
č.p. 234

Úmrtí:
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Občané, kteří se v měsících dubnu, květnu a červnu dožívají významného životního jubilea:
50 let
Dudová Pavla
Jančar Josef
Blahová Martina

č.p. 50
č.p. 108
č.p. 209

55 let
Chaloupková Jana

č.p. 106

65 let
Hubáčková Vladimíra
Manclová Ludmila
Ondroušek Miloslav
Knotová Anna
Kopecká Marie
70 let
Řezníčková Libuše

č.p.
č.p.
č.p.
č.p.
č.p.

269
116
185
274
164

75 let
Kůrová Marta
Belant Josef
Lysoněk Vojtěch
Kohoutová Helena

č.p.
č.p.
č.p.
č.p.

85 let
Ševčíková Ludmila

č.p. 252

90 let
Hubáčková Vlasta

č.p. 55

253
272
254
248

č.p. 205

Tisková omluva
Jménem všech, kteří se podílejí na tvorbě Obecních novin Nedachlebic bych se chtěl omluvit paní Janě Šuranské
(č.p.140) a paní Marii Malinové (č.p.161), jejichž jména z technických příčin vypadly z březnového vydání novin
v rubrice Společenské kroniky. Oběma sedmdesátnicím tímto opožděně k březnovému výročí gratulujeme.
Josef Jandouš

Rušení klidu v noci a ve dnech svátečních
Vážení spoluobčané,
obracíme se na Vás s prosbou
o dodržování nočního klidu a také
dodržování pracovního klidu o nedělích a ve dnech státních svátků.
Toto je řešeno Obecně závaznou vyhláškou Obce Nedachlebice č. 1/2009
o ochraně nočního klidu a regulaci
hlučných činností. Porušování této
vyhlášky může být řešeno jako přestupek.
Ve všední dny a soboty platí noční klid v době od 22 – 6 hod. V této

době jsou občané povinni se vyvarovat hlučných činností jako např. sečení trávy sekačkou či křovinořezem,
práce s cirkulárkou, stavební práce,
skládání materiálu apod. V době mezi
6 – 22 hod je dostatečné množství
času na všechny tyto činnosti a není
naopak možno sousedům v těchto
činnostech bránit.
V neděli a ve dnech státních svátků je noční klid od 22 – 6 hod a poté
pracovní klid od 6 - 9 hod a od 11 –
22 hod. Hlučnějším činnostem se

tedy můžete v neděli a státní svátek
věnovat pouze v době mezi 9 – 11 hodinou dopoledne.
Je nepřípustné, aby ve všední den
probíhalo hlučné sečení trávy již od
5,30 ráno, tak jak to bylo 1.6. na Podbůdí.
Děkujeme všem občanům, kteří
tato pravidla dodržují a nabádáme
jiné, aby je dodržovali.
Příjemné klidné léto
Lenka Závodná,
místostarostka obce

Den matek
V neděli 28.5.2017 jsme v areálu TJ Nedachlebice oslavili Den Matek. Odpoledne nám hezky
začalo pěveckým vystoupením Nedachlebjanek
a poté nastoupily na pódium děti z mateřské školky.
Měly moc krásné vystoupení broučků. Tímto děkuji vedení mateřské školky, že zvládli nacvičit krásné pásmo písniček a tanečků. Každá maminka od
nás dostala zákusek a kafíčko, doufáme, že jste si to
všechny hezky užily.
Martina Hrušáková
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Křesťanské okénko
Život křesťana ovlivňují tři důležité pohledy na život.
Je to především duchovní stránka – věřící pozorně sledují
události církevního roku, ty jsou pro ně na prvním místě,
pak je to stránka společenská, která ovšem z náboženské
tradice vychází a pak jsou to i ostatní občanské aktivity,
které jsou zejména přínosné pro soužití lidí s různými pohledy na náš minulý i současný svět.
Do první skupiny zejména patří nejdůležitější svátky
církevního roku, jako byly Velikonoce, pak svátek Nejsvětější Trojice, slavnost Těla a Krve Páně (lidově Boží Tělo),
místní pouť k poctě patronům kostelů a další slavnosti,
jako je biřmování či 1. sv. přijímání u dětí a mladých lidí.
V našem kostele ke svému prvnímu svatému přijímání
přistoupily čtyři děti v neděli 28. května, biřmování pak
bylo společné pro celou farnost v neděli 11. června ve
farním kostele v Bílovicích. Svátost biřmování uděloval
emeritní olomoucký biskup Mons. Josef Hrdlička.
Sem můžeme zařadit i velké poutě do významných
míst u nás i ve světě. Letos jsme putovali do Medjugorje,
pouť zorganizoval P. Josef Říha, děkan uherskohradišťský, z Nedachlebic jelo 10 poutníků. A všichni byli velmi
spokojeni. Taková pouť k nějakému místu není jen cestou
tam a zpátky, ale je především k zamyšlení a k upevnění
vztahů s lidmi, se kterými několik dní, od rána do večera v mnoha hodinách modliteb denně strávíme společně
krásné chvíle. A jen tak navíc poznáme i krásnou krajinu,
jako byly vodopády či starobylé město Mostar.
Do druhé skupiny pak řadíme blížící se farní den,
který bude u nás poslední červnovou neděli v Bílovicích
v zámeckém parku a další akce, které jsou určeny nejen
pro věřící, ale pro všechny. Sem by měly patřit i tradiční
naše Martinské hody, Svatohubertská mše, ale také různé
jiné zvyky, jako je velikonoční vrkání, štandrlování, zatrhávání při svatbách a mnoho dalších z minulosti převzatých zvyků, které náš každodenní život obohacují.
No a do poslední skupiny můžeme zařadit všechny
akce sportovní, turistické, koncerty, akce pro děti, jako je

1. sv. přijímání - děti děkují za dar svátosti
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např. dětský den, drakiáda apod., ale i pro seniory a mnohé další. I těchto by se měli věřící účastnit a podle svých
možností je prací, hmotně i osobní účastí podporovat.
Jen tak můžeme žít v naší obci v pohodě a pospolitosti a vzájemně si pomáhat, zvláště tehdy, když se sousedé
a spoluobčané ocitnou v nouzi.
V červnu jsme v Bílovicích a Březolupech mohli poznat v Noci kostelů i takové jejich prostory, které jinak
nejsou přístupné. V příštím roce bude Noc kostelů i v Nedachlebicích.
Naši chlapi odjeli letos podruhé pomoci do Severních
Čech opravovat a obnovovat v minulosti téměř zničené
kostely. Nechceme nikoho obviňovat z jejich devastace,
ale považujeme za dobré a vhodné jim pomoci, zvláště
proto, že v Nedachlebicích máme ze Severních Čech sochy
našich patronů sv. Cyrila a Metoděje. Takže řečeno prakticky, stále jsme dlužníky tamnímu kraji.
Ale vraťme se k našim starostem. Letos budeme pokračovat ve stavebních úpravách exteriéru kostela, mj.
bychom chtěli znovu natřít trvanlivými barvami celou
fasádu a zvláště dřevěné části, jako jsou okna, podbití, od-

Markvartice - stavíme lešení pro restaurátory hlavního
oltáře (ve 22 hod. večer!)
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stranit zatékání střechou apod. Také se budeme zabývat
zvýšením bezpečnosti kostelních prostor. Rovněž máme
zájem na snižování nákladů na provoz farnosti, připravujeme brigády na zpracování palivového dřeva pro vytápění fary. Práce bude dost, i pro každého vás, kdo bude
ochotný svýma rukama se na těchto pracích podílet.
V srpnu zase půjdeme po trase z Nedachlebic na Velehrad na pěší pouť. Je škoda, že se mnozí obávají námahy.
Opravdu se to dá zvládnout, zvláště když na cestu zpět
je zajištěn odvoz pro všechny, kteří svou účast dopředu
ohlásí. A v poslední sobotu se děti rozloučí s prázdninami
mší svatou v Olšovci a pak pokračují na včelíně v opékání
špekáčků a jiných dobrot, hrami, které připravují rodiče
a všeobecnou zábavou. Na tuto akci zveme děti z obou
našich farností i s rodiči, babičkami a všemi, kdo se této
jedinečné akce už v minulosti zúčastnili.
František Dostálek

Poutníci do Medugorje na Podbrdu u Panny Marie

Srbská Kamenice - naši chlapi, účastníci pracovní poutě

Návštěvy u seniorů
Jelikož se minulé vydání hlasovalo o tom, zda budou vycházet obecní
noviny či nikoliv, rozhodli jsme se,
že každé vydání obohatíme rozhovory s našimi nejstaršími spoluobčany.
Zajímalo nás, na co nejraději vzpomínají, kde pracovali, jestli mají nějakou fintu na to ,jak se dožít takového
krásného věku a jak se prostě mají.
V neděli 11.6.2017 jsme jménem
kulturní komise obce Nedachlebice
navštívily dvě z našich nejstarších
spoluobčanek.
První z nich je Marie Blahová
(93 let).
Paní Maruška B. zavzpomínala
na své dětství, kdy chodila do školy
a poté začala pracovat doma v zemědělství. Samozřejmě kolem hospodář-

Číslo 2/2017

ství bylo vždy hodně práce, měli krávy, husy a také hospodářské budovy,
ve kterých se ukrývají skryté poklady. Zajímá Vás co to je? V první řadě
sušička ovoce, kotlík na vaření povidel, speciální pec na pečení chleba.
Je škoda, že momentálně nejsou tyto
věci v provozu, protože spousta lidí
v dnešní době vyhledává tyto lidové
tradice. Dále zavzpomínala na velmi
těžkou práci v zemědělském družstvě,
kde pracovala 20 let, měla na starost
15 krav, které se ručně dojily, krmily a to každý den už musela být ráno
v 2.30 hod. na nohou a to 7 dní v týdnu. O víkendu jí chodily pomáhat děti,
aby byla práce rychleji hotová. Zažila
všechny naše prezidenty od T. G. Masaryka až po M.Zemana a sama řekla,
že nejlépe bylo za Masaryka a Bene-

še. Nakously jsme i téma války, že to
zrovna nebylo nejednodušší období.
Paní Maruška má velkou rodinu, která jí každodenně pomáhá a celkem
má 9 pravnuků. Přestože zdravíčko už
neslouží jak by mělo, je stále plná optimismu a sama každý den čte noviny
a zajímá se o dění i naší obci.
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Druhá naše návštěva směřovala
k Marii Melichárkové (91 let)
Paní Marušku M. jsme zrovna vyrušily při zalévání zahrádky, ale hned
nás mile přivítala a daly jsme se do
vzpomínání. Paní Maruška M. vy-

chodila 8-letou základní školu v Nedachlebicích a poté pracovala také
v zemědělském družstvě v Nedachlebicích. Ještě nyní i v tomto hezkém
věku se stará o slepice a zahrádku.
Ráda vzpomínala na období, kdy byla
mladá a chodili na tancovačky. Ale
to ještě nebyla hospoda, proto mladí muži z Nedachlebich na nynějších
Hliníkách natáhli světýlka, naladili gramofon a zábava byla v plném
proudu. Při takové jedné tancovačce
poznala i svého manžela se kterým si
postavili domeček a měli spolu dvě
děti. Přestože má za sebou už spoustu
operací, cítí se dobře. Moc ráda je ve
společnosti lidí, ráda chodí do koste-

la. Moc ráda čte Obecní a Katolické
noviny, knihy.
Zajímá se o politiku a dění ve světě. Úplně jsme zíraly, jaký má paní
Maruška přehled.
O víkendu, když se sejdou celá
rodina je moc ráda, že je má u sebe
a váží si toho, jak dobře své děti vychovala. Co ji mrzí, že už bohužel kolem sebe nemá své kamarádky
Závěrem bychom chtěly poděkovat
oběma Maruškám a jsme moc rády, že
jsme s nimi mohly strávit část jejich neděle a nahlédnout do jejich soukromí.
Za kulturní komisi Martina
Hrušáková a Adéla Koňaříková

Ukliďme si Česko – ukliďme si Nedachlebice
V sobotu 1 dubna na Apríla proběhla v Nedachlebicích už podruhé akce Ukliďme si Česko – Ukliďme si
Nedachlebice. Účast byla podobná jako vloni, přidalo
se pár dětí, ale počasí nám skvěle přálo a akce se povedla.
Uklidili jsme kolem koryta Zlámaneckého potoka od Kohoutových až k mostu u hřiště. Je to sice jen
krátký úsek, ale odpadků tam bylo poměrně dost. Poté
jsme vyčistili túje za Obecním úřadem, příkopy kolem
cesty ke školce a okolí autobusové zastávky a DCHB.

Mile nás potěšilo, že cesta k rybníkům a okolí rybníků
v Olšovci bylo mnohem čistší než ostatní části obce. Je
vidět, že rybáři se o rybníky velmi dobře starají.
U posezení Sv. Huberta jsme si opekli špekáčky, příjemně poseděli a děti si užily hry s kamarády. Jsme moc
rádi, že právě dětí bylo více než nás dospělých.
Na příští rok už máme vytipovanou další trasu a budeme se těšit na další pomocníky.
Děkujeme ještě jednou všem, kteří se zapojili.
Lenka Závodná

Duchovní služba v Armádě České republiky
Od začátku roku 2017 jsem mohl
v pozici hlavního kaplana Armády
České republiky zažít velké množství zajímavých setkání, návštěv míst
u nás či v zahraničí. Rád bych se
s Vámi podělil o několik momentů.
Jedním z pevných každoročních
bodů mého kalendáře je polovina
května a s ní spojená Mezinárodní
vojenská pouť v Lurdech ve Francii. Jedno z nejznámějších poutních
míst ležící v podhůří francouzských
Pyrenejí zaplní jeden víkend vojáci,
váleční veteráni, studenti vojenských
škol a jejich rodiny. Letos se uskutečnila 59. mezinárodní vojenskou pouť
ve dnech 19. až 21. května 2017 a do
Lurd přijeli vojáci ze 40 zemí světa.
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Tradice společných setkání v Lurdech začala v roce 1958, kdy němečtí
vojáci přijali pozvání francouzských
vojáků ke společné modlitbě za mír.
Byl to zároveň i krok k usmíření po 2.
světové válce. Touha po pokoji i ochota prosit za padlé a zraněné kolegy je
stále aktuální a tento rok přivedla na
toto místo 12 tisíc vojáků včetně téměř sta poutníků z České republiky.
Pro každý rok organizátoři zvolí
motto, které provází celou pouť a dává
příležitost k zamyšlení. Letošní znělo: „Dona nobis pacem“, to je „Daruj
nám pokoj.“
Při pátečním slavnostním zahájení
se přinesením svých vlajek představily
všechny zúčastněné národy. Program
doprovázelo více než 15 vojenských
hudeb. Váleční veteráni přinesli dopis
papeže Františka, adresovaný účastníkům. A zde je několik vět z dopisu:
„Vzdávám zvláštní poctu těm, kteří se
zúčastnili operací za navrácení nebo
zachování míru v různých částech
světa, modlím se za věčné odpočinutí
těch, kdo zemřeli, za ty, kdo byli zraněni, i za jejich blízké. V těchto nepokojných časech je důležité, abychom si
připomínali, že pokoj je darem, který
si lidé nikdy nesmějí přestat vyprošovat od Boha: Dona nobis pacem – Daruj nám pokoj. Bůh vždycky odpovídá
na tuto modlitbu svých dětí, modlitbu
naléhavou, často úzkostnou. Odpovídá na ni konkrétně, tím, že vzbuzuje
tvůrce pokoje, bratrství, solidarity:
‚Pokoj je darem Božím, ale darem

svěřeným všem mužům a ženám, povolaným k tomu, aby ho uskutečnili.‘
(Poselství ke světovému dni míru, 1.
ledna 2016). Jste povoláni, abyste byli
tvůrci pokoje, způsobem velmi specifickým, ale autentickým, a navíc jasnějším, když budete spojeni s Kristem
a s jeho Duchem lásky, který vás činí
přemožiteli zla a nenávisti. Takto budete pro své nepřátele, podobně jako
pro své druhy ve zbrani, kteří nesdílejí
naši víru, opravdovými svědky Pravdy.“ Těmito slovy chtěl papež František vyjádřit svou náklonnost a svou
otcovskou podporu všem těm, kteří
se velkodušně nasazují ve službě svým
bratřím a sestrám v prostředí armády,
zvlášť těm, kteří jsou ve větším nebezpečí, a jejich rodinám zasaženým neklidem. Po těchto slovech nový štrasburský arcibiskup a administrátor
francouzské vojenské diecéze Mons.
Luc Ravel zapálil svíci letošní poutě.
Vedoucí české delegace zástupce
náčelníka Generálního štábu - ředitel
Společného operačního centra Ministerstva obrany generálmajor Petr
Mikulenka zapálil v sobotu dopoledne svíci za české vojáky, kteří zemřeli
při výkonu služby (svíce je originál
ze včelího vosku; měří 174 centimetrů a váží 25 kilogramů a je zdobená
znakem duchovní služby Armády
České republiky). Program českých
poutníků pokračoval mší svatou v bazilice Neposkvrněného početí Panny
Marie a odpolední křížovou cestou.
Pro mnoho lidí bylo nevšedním zá-

Společná fotografie z Lurd
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žitkem vystoupení vojenských hudeb, které na různých místech města
zpříjemňovaly odpolední atmosféru.
V odpoledních hodinách jsem se spolu s generálem Mikulenkou zúčastnil
slavnostního ceremoniálu položení
květin u památníku padlých na náměstí Peyramale. Večerní program
zakončil světelný průvod, který k Lurdům neodmyslitelně patří.
Letošní pouť byla zakončena nedělní slavnostní mší v bazilice Pia X.
(obrovská stavba, schopná pojmout
až 25 000 poutníků). Všichni poutníci-vojáci na závěr zazpívali píseň
Happy Birthday to You (Hodně štěstí, zdraví) k šedesátinám arcibiskupa
Ravela, který předsedal této liturgii.
Účast českých poutníků organizačně zastřešuje od roku 1999 Duchovní
služba Armády České republiky. Jsem
rád, že můžeme díky podpoře armády
a ministerstva obrany nechat zakusit atmosféru mezinárodní vojenské
pouti v Lurdech i českým vojákům,
občanským zaměstnancům a studentům vojenských škol. Pro mnoho
z nich je to hluboký zážitek, i příležitost nabrat novu sílu pro svou další
službu v armádě.
Další neméně významnou akci
jsem prožil ve Smolině (Valašské
Klobouky). Na sobotu 27. května připadlo 75. výročí od nejvýznamnější
odbojové akce zrealizované za druhé
světové války v celé Evropě, útoku
na zastupujícího říšského protektora
Reinharda Heydricha. V této vesni-

Mše svatá
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ci se uskutečnilo pietní shromáždění
k uctění památky místního rodáka
plukovníka Josefa Valčíka, jednoho
z členů parašutistické skupiny Silver
A, který se na přípravě útoku podílel. Vzpomínkové setkání jsem zahájil mší svatou. Po ní mohli účastníci
pozorovat pohyb letounů Gripen nad
horizontem Bílých Karpat a jejich přímý průlet nad Valašskými Klobouky
a Smolinou. Poté přítomní hosté za
zvuku smutečních pochodů položili k památníku plukovníka Valčíka
věnce a květiny a uctili jeho památku
minutou ticha. Čestná stráž armády

tyto okamžiky piety stvrdila trojími
salvami.
Sobotní den 27. května jsem zakončil v Rajnochovicích. Zde proběhlo víkendové setkání pro ministranty
ve věku 8-16 let pod názvem CROSS
FORCE. Podtitul zněl: „Jako ministrant patříš ke speciálním jednotkám,
které slouží u oltáře. Přijeď si vyzkoušet také službu u speciálních jednotek
armády - tentokrát se zaměříme hlavně na bojové zdravotníky!“
Během tří dnů si ministranti mohli
ve spolupráci s Armádou České republiky vyzkoušet službu u „speciálních

Setkání ministrantů v Rajnochovicích

jednotek“. Dny naplněné různými disciplínami, čestností a nadšením pro
splnění mise. Všichni měli příležitost
zkusit si reálně to, co možná znají z počítačových her a filmů. S tím rozdílem,
že přátelství a zážitky zde byly skutečné. Odpoledne jsem měl pro nejstarší ministranty povídání o duchovní
službě v armádě a důležitých hodnotách vojáka: odpovědnost a smysl pro
povinnost, obětavost, odvaha, věrnost
a čest. V podvečerním čase jsem odsloužil mši svatou.
plukovník Mgr. P. Jaroslav Knichal
hlavní kaplan AČR

Večerní fotografie z Lurd

Informace z knihovny
• 31. března proběhlo již druhé nocování na místní hasičárně v rámci
akce „Noc s Andersenem“. Některé
děti si přišly užít večerní program,
většina ale společně s ostatními nocovala až do druhého dne. První část
programu probíhala venku – děti
vytvořily společný tým a na různých
stanovištích získávaly po zvládnutí
úkolu jednu indicii, ze kterých pak
složily název pohádky. Po návratu
na hasičárnu se po občerstvení vrhli
všichni na další hru - „Pohádkový
KUFR“. Následovaly další doplňovačky, hry a soutěže, ale únava byla
nepřekonatelná, tak se šlo připravit ke spánku. Letos jsme měli pro
děti velké překvapení – pohádku,
a ne jednu, nám přišel přečíst herec
Slováckého divadla, pan Pavel Hro-
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mádka. A to se, panečku, usínalo!
Společné ráno včetně snídaně bylo
zakončením příjemných společných
chvilek. Chci moc poděkovat všem
za pomoc a spolupráci – mé „pravé ruce“, Andree Poláškové, a „levé
ruce“, Peťce Šikové, Pavlu Hromád-

kovi za přečtení pohádek, maminkám a babičkám za dobroty na snídani a dětem, že byly tak skvělé.
• Podařilo se nám získat dotaci na
pořízení nového počítače, o kterou jsme ke konci loňského roku
žádali :).

Soutěže na kluzišti

• V měsíci září proběhne revize fondu knihovny ve spolupráci s knihovnou Uherské Hradiště.
• Prosím všechny čtenáře, aby knížky, které mají vypůjčené delší
dobu, co nejdříve vrátili, nebo si
výpůjčku přišli osobně prodloužit.
• Provoz knihovny o velkých prázdninách bude omezen. Knihovna
bude otevřena ve dnech 12. 7., 2.
8., 23. 8. vždy v době od 17,00 do
18,00 hod. Od září bude provoz
knihovny probíhat jako doposud
(každou středu od 17,00 do 18,30
hod).
• 30. 6. končí dětem školní rok, tak
pokud nám vyjde počasí, rozloučíme se s ním společnou procházkou, zahrajeme si nějaké hry
a pak si upečeme...špekáčky. Podrobné informace budou upřesněny – na webových stránkách
knihovny, místním rozhlasem,
nebo je získáte přímo v knihovně.
Michaela Křenková

Mateřská školka - děti
Horké dny dávají na vědomí, že nastalo léto a školní rok
se chýlí ke konci. Děti mezi sebou probírají, kam pojedou
s rodiči na dovolenou a na co se těší. Však si odpočinek
a příjemné chvíle strávené s rodinou všichni zaslouží! Poslední dny před prázdninami plánujeme a prožíváme v mateřské škole vždy velmi aktivní program! Sluníčko a teplé
počasí vyzývá k výletům, vycházkám do přírody, besedám,
soutěžím, vystoupením…
V květnu, kdy slavíme svátek všech maminek, děti pilně
nacvičovaly hudebně pohybové pásmo na veřejné vystoupení. Motivací nám byla říše hmyzu na rozkvetlé louce. Děti
se proměnily v berušky, broučky, motýly a něžné pampelišky a svým bezprostředním vystoupením vyčarovaly všem
přítomným maminkám a obecenstvu úsměv na tváři. Další veřejné vystoupení se uskutečnilo při příležitosti oslavy
Dne dětí, na které nás pozvali sportovci. Tentokrát proběhlo ve sportovním duchu. Při cvičení s padákem a svižnou
rozcvičkou s kostkami při hudebním doprovodu děti opět
dokázaly, že mají v sobě ten správný rytmus a odhodlanost
ukázat ostatním, co umí. Na Svátek dětí jsme nezapomněli samozřejmě ani v mateřské škole. Tentokrát ,,kamarádi
z planety Gya“ dětem připravili dopolední výpravu do okolí mateřské školy. Děti zdolávaly rozmanitý přírodní terén,
plnily hravé úkoly zaměřené na ekologické cítění a proží-
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vání a pohybové dovednosti. Za všechnu tu námahu na ně
čekal na konci výpravy ukrytý,,poklad“v podobě drobných
dárků a sladkostí. Že neznáte planetu,, Gya“? Abyste se o ní
a jejich obyvatelích něco dověděli, museli byste se začíst do
publikace ,,Návštěva z planety Gya“. S dětmi jsme si společně vyprávěli o naší Zemi, Slunci a dalších planetách. A věřte, že mile překvapily svými znalostmi!
Začátek léta je pro nás časem loučení s našimi předškoláky. Čeká je v mateřské škole slavnostní pasování na školáky, které se uskuteční za přítomnosti pana starosty Křenka,
který předškolákům společně s námi předá pamětní listy,
knihy a dárky.
Kdo se s námi letos rozloučí?
Vojta Závodný, Ondra Gajdůšek, Eliška Sošková, Tom
Čumíček, Honzík a Zuzanka Jurčovi, Vojta Hromádka
a Adélka Křenková.
A co nás ještě čeká? Poslední týden v červnu zavítáme do Slováckého divadla a už teď se těšíme na pohádku
,,O Květušce, zahrádce a babici Zimici“. Poslední tečkou
v tomto školním roce bude výlet do ZOO Lešná, na který
se chystáme společně s rodiči. Přejeme si, aby slunečné počasí vydrželo a mohli jsme se zvesela vrátit s písní: ,,Sláva,
nazdar výletu, nezmokli jsme už jsme tu…“
Zdeňka Bartošová,učitelka MŠ
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Novinky v Mateřské školce
Čas ukrajuje poslední dny letošního školního roku. Je
třeba shrnout, zamyslet se a hodnotit všechno, co se nám
během celého školního roku podařilo a nepodařilo, co
jsme společně prožívali, jaké cenné zkušeností, dovednosti, hodnoty, postoje a poznatky si naše děti odnesou
do života…
Jako nově jmenovaná ředitelka MŠ jsem v měsíci dubnu nastoupila tak říkajíc do rozjetého vlaku. Za vlídné,
podporující přijetí starosty, pana R. Křenka, obecních
zastupitelů, rodičů a v neposlední řadě zaběhlého kolektivu mateřské školy a samozřejmě dětí velmi děkuji.
Vážím si této příležitosti a cítím ji jako výzvu a především velkou zodpovědnost navázat na dobré tradice
mateřské školy v Nedachlebicích a za spolupráce všech
příznivců do dalších let postupně utužovat a rozvíjet
rodinnou, přátelskou a tvůrčí atmosféru mateřské školy
na základě vzájemného respektu, důvěry a partnerství.
Vzájemnou a podporující komunikaci a spolupráci
školy se zřizovatelem a školy s rodiči dětí považuji za
prioritní. Do nového školního roku vstoupíme, jak jinak, než s odhodláním a záměrem dále zkvalitňovat,
modernizovat a zvelebovat podmínky pro vzdělávání našich dětí. V nejbližším období je v plánu drobná
obměna a úprava hracích koutů pro tematické činnosti v interiéru třídy a herny, doplnění vybavením pro
praktické prožitkové a tvořivé herní aktivity tak, aby
naplňovaly zájmy a potřeby věkově smíšené třídy dětí
od 3 do 7 let, aby byly pro děti inspirující a bezpečné.
K financování nám zčásti napomůže částka 10 000,-Kč,
kterou mateřská škola, příspěvková organizace, získala
aktuálně v letošním roce na základě úspěšnosti školského grantového projektu. I v mateřské škole si uvědomujeme skutečnost současné moderní a technické doby,
která si žádá propagační aktivity vedoucí ke zviditelnění života školy, otevření školy v komunikaci rodiči
a veřejností, prezentaci její činnosti a dobré kvality práce. Z tohoto důvodu se nabízí myšlenka zvážit společně
se zřizovatelem realizaci internetového webu mateřské
školy s pravidelnou aktualizací jako součást web stránek Obce.
Po prázdninách přivítáme v mateřské škole šest nových školkáčků , kteří doplní celkový počet zapsaných
dětí ve školním roce 2017/2018 a bude naplněna kapacita třídy.
Neopomenutelnou novinkou, která čeká předškolní
vzdělávání od září 2017 je v souvislosti s novým školským zákonem povinné předškolní vzdělávání pro děti
5-6 leté a týká se také dětí s odkladem školní docházky. Povinnost předškolního vzdělávání bude mít formu
pravidelné docházky do mateřské školy v pracovní dny,
a to nejméně čtyři souvislé hodiny denně. Každá nepří-
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tomnost dítěte v MŠ musí být zákonným zástupcem dítěte
řádně písemně omluvena.
Přeji si, aby v naší mateřské škole i nadále vládla radost
a pohoda, kterou vidíme v zářivých očích a usměvavých
tvářích našich dětí. My pedagogové a ostatní zaměstnanci
mateřské školy se těšíme, jaké radosti nám práce s dětmi
přinese každý nový den!
Andrea Krhovská, ředitelka MŠ

Naši školáčci

Květinky...

... a broučci
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Nedachlebjanky informují
Naším hlavním cílem pro letošní
rok je obnova historického kroje, který se v naší obci nosil na přelomu 18.
a 19.století. Bohužel se tento kroj nedochoval, a tak jsme se rozhodly pro
jeho rekonstrukci. Podařilo se nám
sehnat potřebnou finanční částku,
abychom mohly po konzultaci s paní
Ludmilou Tarcalovou (etnografkou
Slováckého muzea v Uh. Hradišti)
zakoupit látky, které by co nejvěrněji
připomínaly původní materiál, ze kterého byly kroje ušity. Máme za sebou

první zkoušku a na nových krojích už
pracuje paní Helena Lakosilová z Vážan. Švadlena, která má bohaté zkušenosti s výrobou krojů.
… a k našemu zpívání!
To jsme zahájily jako již tradičně
druhou neděli v květnu, našim nejdražším – našim maminkám. I proto
jsme velmi rády přijaly pozvání do
Částkova, abychom lidovou písničkou
zpestřily nedělní odpoledne věnované
právě jim. Stejně tak i poslední květ-

Nedachlebjanky na Dni matek

nová neděle patřila všem maminkám,
tentokrát u nás doma, v Nedachlebicích.
Co nevidět začnou prázdniny,
doba dovolených, odpočinku a lenošení u vody. Ženský sbor Nedachlebjanky však i nadále bude připravovat
nová vystoupení. A kde si nás můžete
poslechnout?
• 25. 6. - XIII. Mezifarní den -Bílovice
• 2. 7. - 120. výročí vysvěcení kostela sv.Cyrila a Metoděje – Hřivínův
Újezd
• 2. 9. - Dožínky – Holešov
• 9. 9. - Slavnosti vína – Uherské
Hradiště
• 23. 9. - Staročeské posvícení -Nová
Ves u Nelahozevsi
Přejeme vám léto plné slunce a pohody a těšíme se na další setkání se
všemi příznivci našich slováckých písniček.
Za ZS Nedachlebjanky Jana Minářová

Rybníky
I v letošním roce budou mít naši rybáři možnost zachytat si v prázdninových měsících na horním rybníku.
Podmínkou je Oprávnění k rybolovu a dodatek rybářské-

Brigáda rybářů

Číslo 2/2017

ho řádu, který si zájemci mohou vyzvednout na Obecním
úřadě. Termíny výdejů budou vyhlášeny a bližší informace umístěny na vývěsní tabuli rybářů.
R.Křenek

Pohoda u vody
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Zahrádkáři Vám radí
Červenec:
Tento měsíc je začátkem doby sklizně. Češem ovoce,
zavařujeme a vaříme marmelády. Největší pozornost věnujeme okopávání a zalévání. Na uvolněné záhonky sejeme
ředkev, hrášek a hlávkový salát. Stromkovým angreštům
a rybízům po sklizni zkraťte všechny výhony v korunce
asi o třetinu a korunku trochu prosvětlete. Okurkám zaštípněte hlavní výhony, aby se vyvinuly výhony postranní.
Jakmile začne žloutnout nať cibule, můžete sklízet.

Září:
Sklízíme pomalu ovoce a zeleninu. Nejpozději do
konce měsíce vysazujte podzimní česnek. Do konce
měsíce je možno vysévat zelené hnojení vikev a hořčici.
Můžeme vysévat ředkvičku pro sklizeň v polovině října.
Též se může vysít kopr a špenát. Nedoporučuje se vysázet česnek po cibuli, póru, bramborách nebo rajčatech.
V září se ještě vysazují dvouletky, macešky, pomněnky
a sedmikrásky.

Srpen:
Je nejvhodnější čas vyhazovat a přesazovat keře jehličnanů a to vždy s kořenovým balem. Sklízejte letní
odrůdy jablek a hrušek. Koncem měsíce prořežte broskvoně, zkraťte výhony, které nebudou plodit. Vysazujte
jahodníky na dobře zrytý a uhrabaný záhon.

Pozvánka na posezení u burčáku a dobrého vína a to
26.8.2017 v kulturním zařízení na hřišti. K tanci a poslechu budou hrát Kabrňáci. Všichni jste srdečně zváni.
Výbor ČSZ přeje všem příjemnou dovolenou plnou
slunce a odpočinku. Dětem hezké prožití prázdnin.
za výbor vypracoval Lysoněk Vojtěch

TJ Nedachlebice
Sezóna Jaro 2017
Toto číslo obecních novin vychází těsně po skončení
jarní části fotbalové sezóny 2016/17. Tabulky a celkové
hodnocení najdete zde v novinách, ale i na webových
stránkách TJ Nedachlebic 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. Za zraněné hráče
A. mužstva M. Bartoše,
L. Soviše, F. Brzicu, P. Hašu
a dalších nastupovali dorostenci, kteří se úloh
zhostili se ctí. Do mužstva
dospělých tak měli příležitost nakouknout mladí.
Především R.Kafka, F.Novák, D.Mráz, M.Nožička.
Umístění někde v polovině
tabulky odpovídá úrovni
předváděné hry a kvalitě
omlazeného týmu. Děkujeme všem hráčům, trenérovi Petrovi Poláškovi, vedoucímu mužstva Cyrilovi
Řezníčkovi za odvedenou
práci.
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Co naši dorostenci? Abychom vůbec soutěž odehráli,
museli za dorostence nastupovat i hráči žákovské kategorie. To se samozřejmě projevilo na výsledcích. Nicméně kluci bojují do posledního zápasu o udržení v soutěži
a jejich výkony rostly zápas od zápasu. Jak už jsem pře-

Rozloučení s dorostenci
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deslal, díky svým fotbalovým schopnostem byli Ti
nejlepší v průběhu sezóny platnými hráči i v utkáních
„A“ týmu. Zde se rozhodně neztratili a jsou příslibem
pro další roky. Naopak Ti nejmladší si zaslouží obrovské uznání za odvedené výkony v kategorii fyzicky zdatnější mužstev. Získané zkušenosti zcela jistě
uplatní tito šikovní kluci ve své další fotbalové kariéře. Byli to především M.Kuběna, F.Šik, D.Hoferek,
M.Šuranský i nejmladší z nich F.Štaubert. Na jejich
přípravě a fotbalovém růstu se letos podíleli trenéři P.
Nožička a M. Váňa.
A co žáci? Ti nám letos dělali radost po dobu celé
sezóny. Svědčí o tom výsledky. Za celou sezónu neprohráli ani jedno utkání a stali se oprávněně vítězi
soutěže své věkové kategorie. Dík za odváděnou práci
patří i trenérům R.Balajkovi a M.Šuranskému.
Chtěl bych touto cestou poděkovat za podporu
především všem sponzorům, obecnímu zastupitelstvu bez jejich finanční a jiné materiální pomoci by
naše mužstva nemohla reprezentovat obec. Náš dík
patří také fanouškům a ostatním příznivcům, pro
které se fotbal především hraje.

Jak dál v nedachlebském mládežnickém fotbale?
Od doby kdy jsme s panem Karlem Lasczewskim
(1986) znovu obnovovali dorostenecký fotbal v Nedachlebicích jsem se se situací, ke které jsme dospěli
letos, nesetkal. Už stávající sezóna naznačovala rodící
se problém. Není s kým hrát. Dětí se zájmem o fotbal
je stále méně. Jejich zájmy se roztříštily nebo zpohodlněly. Chceme-li nabídnout příležitost alespoň
těm, kteří mají chuť a zájem si zahrát fotbal, pak jsme
nastoupili jedinou možnou variantu, a to slučovaní
s okolními vesnicemi. Širší varianta založení malého
sportovního střediska sloučením všech oddílů Zamoraví se nesetkala s pozitivní reakcí Bílovic, Březolup,
Jarošova ani Topolné. Pro dorosteneckou a žákovskou kategorii jsme se přihlásili k založení sdružených mužstev Nedachlebic s kluby Mistřic a Kněžpole. Počet hráčů určil, kde se bude převážně hrát
a trénovat. Dorostenci v Kněžpoli za vedení trenéra
F.Hančíka a žáci v Mistřicích za vedení Ing. V. Lapčíka. Realizaci projektu pomůžeme postavením asistenta trenéra v dorostu a přepravou hráčů na tréninky a zápasy. Některé ze zápasů se budou dle dohody
odehrávat i na našem hřišti. Očekáváme pomoc při
přepravě i ze strany rodičů dětí.
Těm nejmenším ratolestem umožníme se proběhnout a naučit se něčemu z fotbalového kumštu na
našem hřišti tím, že začneme už letos budovat přípravku (děti věkové kategorie 5-10let) pod vedením
kvalitního trenéra.

Číslo 2/2017
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Dětský den
Jako každoročně, i letos se na začátku června konal v areálu TJ Nedachlebice den dětí. Tentokrát pro
110 dětí byly připraveny tyto atrakce
: Vystoupení tanečních kroužků ze
škol z Březolup a Bílovic, milé vystoupení dětí z místní školky, ukázky

závodních rally aut RC Racing Teamu
pana Jandouše s možností odzkoušet
tuto disciplínu a zasoutěžit si,zásahu
Policie ČR ,malování dětem na obličej panem Bilavčíkem a v neposlední
řadě soutěže a hry pro děti za profesionálního vedení paní Minářové.

V průběhu dne se prodávala bohatá
tombola. Chtěl bych i zde poděkovat
všem sponzorům za finanční a věcnou podporu této akce. A doufáme,
že v příštím roce, se se všemi sejdeme
na dětském dni opět a s početnější
účastí.

Akce TJ Nedachlebice pro zbytek roku 2017
I pro zbytek tohoto roku si pro Vás výbor TJ Nedachlebice připravil akce, které se uskuteční ve sportovním areálu.
Zapište si prosím do svých kalendářů ...
Turnaj starých pánů
za účasti 6 týmů okolních vesnic
Sobota 1.7.2017
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Pouliční turnaj
sobota 15.7. 2017
(Podbůdí, Holýška, Horní konec)
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Rozloučení s žáky

Medugorje - penzion, naši poutníci před odjezdem

1. sv. přijímání - děti okolo obětního stolu

Brigáda na rybníku Olšovec II

Soutěže na hasičárně

Vystoupení dětí na Den matek
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