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Vážení spoluobčané
Školáci už zase sedí v lavicích. To
znamená, že je před námi poslední
fáze roku a tedy nejvyšší čas na dokončení rozpracovaných úkolů, které
jsme si pro dané období předsevzali.
Aktuálně je naším nejstěžejnějším
úkolem dokončení akce Sběrný dvůr.
Společnost SVS Correct Bílovice,
která zvítězila ve výběrovém řízení,
by tuto akci měla dokončit v listopadu letošního roku. Než ale spustíme
nový provoz, máme pro občany na
stanovišti před zahrádkářskou garáží
připraveno náhradní sběrné místo,
kde cca ve 14-ti denních intervalech
přijímáme alespoň omezené množství odpadů s výjimkou suti a nebezpečného odpadu. Konkrétní termíny
sběru jsou vždy dopředu vyhlášeny
obecním rozhlasem.
V souvislosti se sběrným dvorem bych také zmínil, že se nám po
několika předchozích, marných pokusech, podařilo vyjednat odkup pozemku parc. č. 1728 o rozloze 422 m2.
Tedy pozemku, který bezprostředně
sousedí se sběrným dvorem a svojí
částí do starého sb. dvora i zasahoval.
Tento pozemek bude možné využít
k rozšíření kapacit sběrného dvora.
Dále bych odpověděl na množící
se dotazy týkající se dalšího postupu
plánované rekonstrukce kulturního
sálu. Po schválení zastupitelstvem,
geometrickém zaměření vedlejších

pozemků a dořešení
vznikají zbytečné problémy, které si nedovšech záležitostí, které
vedly k administrativkáží, či nejsou ochotni
nímu oddělení sálu od
vysvětlit a místo toho
budovy hostince, dosi dělají různé schválnosti, které pak ženou
šlo ke konečné dohodě
do extrémů. Nakonec
s majiteli, stvrzené podpisem všech smluvních
do řešení svých sporů
zatahují (často zcela
stran. V současné době
jsou veškeré dokumenzbytečně) Obecní úřad,
prostřednictvím kteréty předloženy Katastrálnímu úřadu, kde
ho však chtějí jen získat převahu nad svým
by v nejbližších dnech
sokem a posílit si tak
mělo dojít k zapsání
Starosta
a
školáčci
svoje ego. Přitom řešení
budovy sálu do vlastnictví Obce Nedachlebice. Nepro- je mnohdy velmi jednoduché. Stačí se
dleně poté bude společnosti Hutní jen chtít domluvit, či občas něco toprojekt zadáno vypracování projek- lerovat. Přál bych si, aby moje slova
tové dokumentace. Doufáme, že se vedla občany kterých se to týká aleveškeré náležitosti podaří vyřídit tak, spoň k zamyšlení. Domnívám se, že
aby se s rekonstrukcí sálu mohlo začít cílem většiny z nás je přece spokojené
již v průběhu jarních měsíců r. 2017. soužití a řešení veřejných zájmů, kteO dalším vývoji této významné akce ré jsou však bohužel často upozaděny
před uspokojováním neuhověných
Vás budu průběžně informovat.
Krátce bych se chtěl dotknout jedinců.
také tématu, které mě poměrně trápí.
Závěrem bych chtěl končit poA tím jsou mezilidské vztahy. Přes- zitivně. Proto bych rád poděkoval
tože většina občanů svým chováním všem, kteří se za Obec zúčastnili průa jednáním přispívá ke klidnému vodu letošních Slavností vína. Ale
soužití, čím dál častěji se setkávám i těm, kteří nás přišli jen podpořit, či
s jednáním, které z tohoto ohledu Obec jiným způsobem prezentovali.
zcela vybočuje. Mnozí z nás se dnes Všem ostatním pak přeji příjemné
až příliš zajímají o druhé osoby a vadí podzimní dny.
Robert Křenek
jim spousta maličkostí. Jako by snad
starosta obce
sami byli bezchybní. Mezi lidmi pak
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Občané, kteří se v měsících červenci, srpnu a září dožívají významného životního jubilea:
55 let
Milan Štaubert
Milan Škráček
Pavel Zlámalík
Josef Vyklický

č.p.
č.p.
č.p.
č.p.

60 let
Marie Harkabuzíková
Vojtěch Dostálek

č.p. 289
č.p. 294

155
107
246
292

65 let
Jozef Pekár

č.p. 292

70 let
Anna Kaňovská
Pavel Čumíček
Stanislav Šubarda

č.p. 231
č.p. 278
č.p. 267

80 let
Marie Hubáčková

č.p. 28

90 let
Božena Hubáčková
ková

č.p. 269

Slavnosti vína 2016
Letošní průvod Slavností vína byl
veden pod heslem „Poďme všici do
Hradišťa“. Pravda všichni tam nebyli
ani náhodou, ale nějaké Nedachlebjáky jste v průvodu potkat mohli.
Zejména členy spolku Nedachlebjan, pana starostu s celou rodinou
a také zpěvačky Nedachlebjanky.
Všechny nás trošku mrzí, že bylo tak
málo zástupců hodové chasy, vždyť
za dva měsíce už bude sv. Martina a
tedy naše nedachlebské Martinské
hody.

Naše vesnice se jako každoročně
prezentovala stanem ve Smetanových
sadech. Tradičně jsme prodávali guláš,
letos výborný hovězí od tety Čumíčkové a Kaňovské. Cibulové placky pak
napekly Nedachlebjanky- konkrétně
teta Alena Šuranská , Jarka Strýčková
a Lidka Kocábová.. Všechno se rychle během dopoledne vyprodalo a to je
myslím samo o sobě nejlepší pochvala.
Všem kuchařkám a pekařkám velice
za pomoc při prezentaci Nedachlebic
děkuji.

Na Slavnostech si mohli lidé také
zakoupit velmi povedené DVD o Nedachlebicích, které natočil pan Antonín Jurča. Ráda bych poděkovala
všem ostatním, kteří se podíleli na
organizaci této akce- Robert Křenek,
manželé Eva a Jenda Jurčovi, Pavel Závodný, Miloš Gregůrek, Miroslav Marášek a Denisa Perůtková.
Všechno výborně klapalo, počasí
bylo parádní a tak třeba zase za rok „Poďme všici do Hradišťa“.
Lenka Závodná

Sousedství
Jak čas plyne pěkně líně,
kulatí se naše dýně.
Stačí zasadit a denně zalít,
jenže ouha, nemůžu je dneska najít!
Nepomohla ani lupa, obrácená každá kupa.
První, druhá… ba i pátá,
uletěly „holoubata„.
Sedí jinde na dvorku
a pak
v cizím kastrolku.

Chtěli bychom tímto poděkovat všem, co ctí zásady
slušného chování a respektují osobní majetek. My takové sousedy máme! A díky jim ještě do Nedachlebic
často dojíždíme. Jsou však mezi zdejšími spoluobčany
i takoví, co ničí cizí majetek a ukradnou celou úrodu.
Vnuci si už nemohou vyřezat halloweena. A pochutnat si na dýňovém kompotu už nemůže vůbec nikdo. Dýně někdo ukradl.
Pánkovi

KŘESŤANSKÉ OKÉNKO
Minule jsme Vás všechny zvali na
farní den do Bílovic. Přípravy organizace, bohatý program, vše bylo jako
vždycky velmi dobře zajištěno, i naši
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myslivci pod vedením šéfkuchaře Vladimíra Dostálka zase uvařili vynikající
zvěřinový guláš, takže se zdálo, že vše
proběhne v pohodě.

Ale čekalo nás veliké překvapení.
Na konci mše svaté nám náš pan farář P. Josef Říha, jak je jeho zvykem
jasně a srozumitelně, bez příkras,
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oznámil odchod z naší bílovské farnosti. Otevřeně řekl, že vyhověl žádosti pana arcibiskupa a bude děkanem v Uherském Hradišti.
Mnohým pak ani oběd moc nechutnal a vzpamatovávali jsme se
z této zprávy celé odpoledne.
Důstojný otče Josefe, měli jsme
pak ještě možnost se s Vámi rozloučit v našem kostel po nedělní mši
svaté. A jak jsme říkali, i za těch pět
krátkých let jste nám dal jako kněz
velmi mnoho, ukázal jste nám svým
osobním příkladem, že máme být
vzorem pro všechny lidi okolo nás.
Zvláště za toto poznání upřímně děkujeme.
Po Vás přišel do naší farnosti nový
kněz a farář – P. Jindřich Peřina. Je
rodák z Dubu nad Moravou a naposledy působil ve Vizovicích. Velké svědectví o něm podal P. Jaroslav
Knichal při jedné z jeho několika mší
svatých v našem kostele v letošním
létě.
Otče Jindřichu, vítejte mezi námi,
slibujeme, že Vám podle svých možností a ze všech sil budeme pomáhat,
jak je povinností farníků.
Trochu se vrátím zpět – poutní
mši svatou sloužil P. Rudolf Repka ze
Cvikova. Přivezl i děti z dětského domova, kterým se věnuje a přivede je

až ke křtu. To byla pro nás nová zkušenost, tyto problémy naštěstí v naší
farnosti ještě řešit nemusíme.
V srpnu jsme zase od našeho kostela vyšli pěšky na Velehrad, dorazili
v pohodě a prošli Svatou bránou milosrdenství. A ve stejný den jsme se
s dětmi v Olšovci u sv. Huberta loučili
s prázdninami. Po mši svaté jsme se
přesunuli na občerstvení, na oblíbené
opékání špekáčků,
dospělí k besedování a děti ke hrám.
I tato akce se díky
krásnému
počasí
a za vydatné pomoci
maminek a tatínků
velmi vydařila!
Na podzim připravujeme své tradiční akce. Zejména
zveme na Svatohubertskou mši, která
bude v neděli 6. listopadu. Na chlapy
čekají ještě nějaké
pracovní povinnosti
– už 9. října jedeme
do severních Čech
obnovovat kostely,
práce nás čeká i na
opravách a údržbě

našeho kostela, zpracování dříví pro
faru apod.
No a pak, brzy po hodech, přijde
advent a po nich Vánoce – a uprostřed nich i příležitost podívat se na
okolí naší obce pěším pochodem na
pouti po jesličkách farností Bílovice
a Březolupy.
František Dostálek

Farní den - mše svatá

Farní den - stánek misijního klubka

Krakov
Ve dnech 20. - 31. 7. proběhlo XXXI. celosvětové setkání
mládeže v Krakově. Z České republiky na toto setkání jelo
okolo 5000 mladých lidí. Od 20. do 25. 7. probíhaly dny
v diecézi (účastníci byli ubytovaní po celém Polsku v jednotlivých rodinách) a od 25. do 31. 7. proběhlo setkání mladých
v Krakově.
Účastníci z olomoucké arcidiecéze putovali do polských
rodin 20. 7. 2016 po mši svaté, která byla sloužena v katedrále sv. Václava v Olomouci. Pak tu byla skupinka cca 250
dobrovolníků z celé České republiky, kteří putovali přímo
do Krakova, aby připravili české národní centrum pro české
poutníky, kteří měli do Krakova zavítat 25. 7. 2016. Dobrovolníci se skládali z jednotlivých složek: pořadatelé, SBMka,
úklid, ubytování, stravování, technika a mnoho dalších, já
spadal do složky pořadatelů.
Naším úkolem bylo plánování cest českých poutníků (vigilie s papežem, pouť do Lagiewniki, příjezdy do Krakova
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Pořadatel v Krakově Martin Kaluža
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a odjezdy z něj), dále jsme měli na starosti informační stánek. Naším úkolem bylo také hlídat areál (24 hodin denně),
kde probíhal český program. Tato služba během setkání byla
velmi náročná, ale také nesmírně obohacující. Podíleli jsme
se na průběhu světového setkání a mohli jsme nahlédnout

do celých příprav. Máme díky tomu daleko větší představu,
jak je náročné vše zařídit a zorganizovat. Můžu říci, že díky
obětavosti mnoha dobrovolníků si mladí lidé z celého světa
mohli prožít krásné a naplněné dny s Kristem.
Martin Kaluža

Světové dny mládeže – Krakov 2016
Zcela určitě jste to už zažili také.
Dlouho se na něco těšíte a pak najednou - je to tady! Tak takhle podobně
jsem to měla i já a myslím, že i ostatní
účastníci. Dlouhé týdny příprav a očekávání, jak to celé bude vypadat, vystřídalo balení a brzký ranní odjezd do
Olomouce. Ale ještě předtím, než jsme
se na týden rozloučili s Českou republikou, jsme slavili s biskupem Josefem
Hrdličkou v místní polo zaplněné katedrále mši svatou. A pak už nic nebránilo, abychom se všichni vydali na cestu
do polského Krakova, do samotného
srdce 31. Světových dnů mládeže.
Celý týden jsme započali v českém
národním centru zahajovacím galavečerem. Pomyslnou „třešničkou na dortu“ byla hymna na závěr programu, při
níž jsem vnímala tu krásnou atmosféru
jednotného společenství, které bylo cítit, ne jen když jsme měli všichni ruce
nahoře. Následující dny jsme dopoledne strávili v českém národním centru
na společných programech, které byly
zakončeny bohoslužbou.
Čtvrtek se pro mě stal neobyčejným. Odpoledne jsme šli přivítat
Svatého otce. Nikdy jsem si nepomyslela, že ho uvidím tak zblízka.
Bylo to nepopsatelné. Stále mám při
vzpomínkách husí kůži. V pátek jsme
se pak začali připravovat na cestu na
Campus Misericordiae, která nás čekala v sobotu ráno. Asi nejnáročnější

částí cesty bylo zdlouhavé čekání na
balíček jídla. Když jsme dorazili na
Campus všude kolem nás velké zástupy lidí, snad nikdy nekončící fronty,
horko, ale hlavně nás čekala večerní
vigilie se Svatým otcem spolu s různými svědectvími mladých. Když
jsme se zahalili do tmy, celý Campus
rozsvítilo nespočet svící.
Po noci pod širým nebem jsme
se probouzeli do posledního červencového dne, ale také do posledního
dne Světových dnů mládeže, jehož
součástí byla i závěrečná bohoslužba,
kterou nemohl sloužit nikdo jiný než

papež František. Ve své homilii pak
připomněl, abychom neakceptovali
nenávist mezi národy. Na závěr mše
pak oznámil, že příští SDM budou
v roce 2019 v Panamě.
Večer jsme se s Krakovem rozloučili a vyjeli jsme na cestu do svých
domovů, rozdávat obdrženou radost
a vyprávět své celoživotní zážitky.
A ačkoliv se za ten celý týden nasbíralo spoustu náročných a složitých
chvílí, na otázku, zdali bych se přihlásila znovu, musím odpovědět, že
rozhodně ano!
Helena Bilavčíková

U Huberta - po mši

Nedachlebjan
S přicházejícím podzimem se blíží tradiční Martinské
hody Letos bychom je chtěli pořádat v termínu 12-13. listopadu. Je zajištěn sál na Zlámanci, Staroměstská kapela.
Teď už jen věříme, že se domluví chasa. Obracíme se proto
nejen na mládež, ale také na rodiče. Pomozte jim, prosím,
nachystat kroje. Podpořte v nich zájem o zachování lidových

Číslo 3/2016

tradic v Nedachlebicích. Nejeden z vás dříve v kroji chodil,
zavzpomínejte na to, že hody byly vždy veselé. Stárci a chasa
z loňských let se těší, že mezi sebou přivítají nové kamarády.
Vždyť hody v Nedachlebicích byly – a snad i letos budou.
Za Nedachlebjan, z.s.
Blanka Sládková
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Jak to Bůh může dovolit
Od roku 2011 připravoval pro Vás
za místní společenství věřících při
Římskokatolické farnosti Bílovice do
tohoto periodika různé zprávy a zamyšlení P. Josef Říha. Po pěti letech
ho otec arcibiskup Jan Graubner poslal do Uherského Hradiště. Stal se
tam nejen farářem, ale také děkanem
jednoho z největších děkanátů Olomoucké arcidiecéze. Děkuji mu za
jeho službu v kostele sv. Cyrila a Metoděje v Nedachlebicích a slibuji, že
se budu ze všech sil snažit na jeho
dílo navázat.
Jaké téma vybrat pro začátek? Palčivé a aktuální. Odvěký souboj mezi
dobrem a zlem je přece starý jako
lidstvo samo. Stejně se týkal našich
předků, jako se nyní týká nás samotných. Datum posledního dne druhého zářijového týdne jako by přímo
vybízelo ke krátkému zastavení.
V neděli 11. září totiž uplynulo
již patnáct let od série koordinovaných teroristických útoků na Spojené státy americké, při nichž vyhaslo
na tři tisíce lidských životů a také
se zřícením dvou mrakodrapů Světového obchodního centra zřejmě
navždy změnilo panoráma ostrova
Manhattan.
Při vzpomínce na tyto tragické
okamžiky opět nejednou zazněla
otázka: „Kde byl v těchto chvílích
Bůh?“. Nebo otázka podobně znějící: „Kdyby byl Bůh, mohl by něco
takového dovolit?“
Některé otázky překračují horizont našeho poznání. Přesto však
není možné zůstat stát na místě a je
potřeba alespoň se pokusit vydat
vstříc přijatelné odpovědi.
Existenci zla ve světě nemůžeme popřít. Dokonce si sami musíme
přiznat, že některé zlo je přítomno
v našem životě či v životě našich nejbližších díky nám samotným (byť
většinou jde jen o drobnosti, které si
velkoryse sami odpouštíme a možná
už s nimi nehodláme nic dělat). Kdo
je tedy vinen tomu, že je na světě zlo?
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Bůh je dobrý. On sám není autorem a ani se nestává záminkou
k přítomnosti zla ve světě. Skutečnou a jedinou pravou příčinou existence zla ve světě je člověk, který
se svobodně rozhoduje, zda jednat
v souladu s Božím přáním nebo se
vydat po vlastních cestách.
Velmi trefně toto téma řeší prezentace, kterou mi opakovaně zasílají na email v téměř pravidelně
opakujících se intervalech přátelé.
Prezentace se nazývá „U HOLIČE“.
Jeden muž, stejně jako každý
jiný měsíc, šel k holiči. Začali spolu
hovořit o různých věcech. A najednou hovořili o Bohu.
Holič řekl:
- Víte, já nevěřím, že Bůh existuje.
- Proč si to myslíte?, zeptal se
klient.
- Je to velmi prosté. Stačí jen vyjít na ulici, abych se přesvědčil, že
Bůh není. Kdyby byl Bůh, myslíte,
že by bylo tolik nemocných? Existovaly by opuštěné děti? Kdyby byl
Bůh, nebylo by bolesti, utrpení.
Prostě – nemůžu si představit Boha,
který tohle všechno dovolí.

Klient se zamyslel, chtěl něco
říct, ale pak rezignoval. Nechtěl vyvolat nepotřebnou diskuzi. Když holič dostříhal, klient zaplatil a odešel.
A v tom momentě uviděl na ulici člověka s dlouhými, zanedbanými vousy
i vlasy. Vypadalo to, že již delší dobu
jeho vlasy i vousy neviděly holiče. Byl
zanedbaný a špinavý. Tehdy se klient
vrátil a řekl:
- Víte co? Holiči neexistují!
- Velmi směšné. Jak to neexistují?,
zeptal se holič. Já jsem jedním z nich!
- Ne!, odporoval klient. Holiči neexistují. Kdyby existovali, nebylo by
tolik lidí s dlouhými vlasy a vousy,
jako ten člověk na ulici.
- Ale nééé… Holiči existují, to jen
lidé nás nehledají z vlastní vůle!
- No právě, řekl klient. Přesně tak.
Bůh existuje, to jen lidé ho nehledají.
A dělají to z vlastní vůle. Proto je tolik
utrpení a bolesti ve světě.
Přeji sobě i Vám, aby v našich životech bylo přítomno co nejvíce dobra. A pokud už se přece jen někdy
setkáme se zlem, ať na něj odpovíme
především trpělivostí, milosrdenstvím a láskou.
P. Jindřich Peřina
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Nedachlebjanky
„V dobrém sme sa zešli, v dobrém sa rozejdem“
Po vzájemné domluvě se spolek Nedachlebjan rozděluje na dvě samostatně fungující organizace.
Spolek Nedachlebjan bude dále organizovat Martinské hody, Krojový ples, Setkání stárků …
Pěvecká část spolku se bude nadále věnovat zpívání
a všech akcí s tímto spojenými. V současné době probíhá složitý proces vyplňování „lejster“, abychom mohli být
zapsaní do spolkového rejstříku jako Ženský sbor Nedachlebjanky. I když je název rodu ženského, muži jsou
u nás stále vítáni!
Oba spolky budou i nadále fungovat ku prospěchu
a radosti všech.
První příležitostí ŽS Nedachlebjanky bude předvánoční koncert. K hostování přijal letos pozvání smíšený
pěvecký sbor Svatopluk z Uherského Hradiště.
Je to jeden z nejstarších pěveckých sborů, jehož založení se datuje do roku 1894. Zakladatelem byl profesor
českého gymnázia v Uherském Hradišti Antonín Kollmann. Činnost sboru nebyla za celá dlouhá léta nikdy
přerušena, a to i díky dlouholetému působení sbormistra,
dirigenta a upravovatele lidových písní Oldřicha Halmy.
Ten stál v čele Svatopluku plných 50 let. Na dalších 16 let
se v roce 1985 vedení ujal sbormistr a varhaník Karel
Dýnka. Od roku 2002 stojí v čele Svatopluku sbormistr

a dirigent Filip Macek. Mají za sebou velkou spoustu koncertů. K vrcholným zážitkům pro zpěváky i posluchače
nepochybně patřilo uvedení kantáty Carla Orffa Carmina Burana při příležitosti 750. výročí založení města Uh.
Hradiště v roce 2007 a dále premiéra koncertního provedení muzikálu Johanka z Arku ve Zlíně na podzim 2009.
Na společné účinkování se moc těšíme! Koncert se
uskuteční 18. prosince v 16 hodin v kostele sv. Cyrila
a Metoděje v Nedachlebicích.
Jana Jandoušová

Pěvecký sbor Nedachlebjanky

Jako vždy. . . . . .
Jako každoročně na konci léta,
byly i letos už na začátku srpna zahájeny fotbalové soutěže. Po loňském
skvělém umístění našich hráčů „A“
týmu a kvalitní předváděné hře se
mužstvo začalo připravovat na novou
sezónu s novým trenérem Petrem
Poláškem. Došlo k výraznému omlazení kádru mužstva. Nastoupili jsme
cestu generační obměny a tomu odpovídajícími cíli v umístění mužstva
v krajské soutěži. Na hostování přišel
brankář Josef Vyorálek z Kněžpole
a mladí hráči Skovajsík z Kunovic,
Bartys a Nožička ml. ze Slovácka,
z hostování z Bílovic se vrátil Fojtík
a v posledním přestupním termínu se
k nám připojil další nadějný fotbalista Mráz z Topolné. Mužstvo oslabené
zraněními kvalitně doplňují také naši
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dorostenci Filip Novák a René Kafka. Z mužstva odešel Sedlář zpět do
Bílovic a kariéru ukončil skvělý hráč
i člověk Marek Kaňovský. Rád bych
při této příležitosti ještě jednou Markovi poděkoval za více než dvacetileté
působení v našem oddíle a popřál mu
do dalšího života jen to nejlepší.
Výrazně omlazené mužstvo by
chtělo předvádět pěkný fotbal okořeněný góly. Jistě to nepůjde v tak
náročné soutěži samo. Bude to vyžadovat čas, trpělivost a podporu
od Vás fanoušků.
Dorostenecké mužstvo se potýká
s každoroční obměnou kádru, kdy ti
nezkušenější a nejstarší odchází do
„A“ mužstva, nebo končí s fotbalem
úplně. Pomoc mladých z žákovské
kategorie však znamená vždy dopl-

nění, ale také trvalou a velmi náročnou práci pro trenéra mužstva. Tým
by chtěl i v letošním roce zachovat
příslušnost ke krajské soutěži pro
nedachlebské dorostence. Zároveň
ti nejlepší budou opět dostávat příležitost i v „A“ týmu.
V létě nedošlo u žáků k významné generační výměně a tak jejich
výsledky budou pro naše fanoušky balzámem na horší očekávané
časy v dorosteneckém a mužstvu
dospělých. Zvládnutí základních
fotbalových návyků, techniky práce s míčem a radost ze vstřeleného
gólu bude tou nejlepší odměnou za
čas a úsilí, které fotbalu věnují oni,
trenér i rodiče.
Přijďte naše týmy povzbudit v co
nejhojnějším počtu.
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Z dalších sportovních akcí :
Ve dnech 24-26. 6. 2016 proběhl ve sportovním areálu v Nedachlebicích mezinárodní turnaj v malé kopané mužů
i žen pod názvem

LASO CUP 2016
Akce za účasti více než 60 mužstev z České i Slovenské republiky se konala pod záštitou fotbalového reprezentanta Michala Kadlece

Ze společenských akcí:
Výbor TJ zorganizoval dne 4. 6. 2016 už tradiční

DĚTSKÝ DEN 2016
Za krásného počasí se přišlo pobavit na různých atrakcích více než 250 dětí. Celým zdařilým odpolednem skvěle
děti a přítomné provázela paní Jana Minářová. Milá vystoupení žáků místní mateřské školky a žáků okolních škol
nadchla nejen rodiče vystupujících dětí, ale i všechny přítomné. Tradičně velké oblibě se těšilo malování na obličej
dětí, stejně jako létající čarodějnice rozsévající sladkosti po hřišti. Bohatá tombola a radost z cen završila příjemně
strávené odpoledne. Vyvádění na parketu a úsměvy dětí byly tou nejlepší odměnou pro organizátory akce. Poděkování patří všem sponzorům, kteří se na této akci finančně či věcně podíleli.

70. výročí organizovaného sportu
v Nedachlebicích.
Toto kulaté jubileum jsme si připomněli ve dnech 17.19.6. 2016. Proběhla řada společenských a sportovních
akcí. Sportovní utkání všech našich mužstev se soupeři
zvučných jmen. Dorostencům jsme pozvali kvalitní ženský tým z Uh. Brodu, mužům prvoligové mužstvo Slovácka a starým pánům bývalé ligisty Slovácké Slávie Uh.
Hradiště. Nádherné počasí, fotbalové výkony mužstev,
přátelská posezení završila večerní hudební produkce
skupiny Reflexy.
Ve spolupráci s obcí jsme vydali brožuru mapující 70ti letou historii organizovaného sportu v Nedachlebicích.
Brožura má za úkol připomenout všechno to dění v obci
v uplynulých 70 letech se zajímavou obrazovou dokumentací, ale hlavně nezapomenout na ty, kteří věnovali této
činnosti svůj čas. Zachytit však detailně celou historii 70let
organizované tělovýchovy v Nedachlebicích bylo prostě
z časových i prostorových důvodů nemožné. Scházela také
celá řada písemných podkladů i fotografií především z počátků sportovní činnosti v obci. Bohužel osoby, které by
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mohly tato svědectví podat již většinou, nejsou mezi námi.
Tak jak v životě, tak i ve fotbale lidi přichází, ale i odcházejí.
Za posledních 10 let z našich řad odešla řada skvělých lidí,
funkcionářů a členů. Ze zakládajících členů to byli pánové Josef Vavruša a František Žižka. Z ostatních členů nás
opustili pánové Zdeněk Kuběna, Josef Švancara, František
Řešetka, Stanislav Vyorálek, Stanislav Duda, Zdeněk Krčmář a paní Marie Tomková.
Všechno to jsme si připomněli na slavnostním zasedání za účasti zastupitelů obce, pozvaných hostů i zástupců
z okresního i krajského fotbalového svazu. Ocenili jsme
zasloužilé hráče a funkcionáře oddílu. Naše poděkování
si při této příležitosti zasloužili a vyznamenáni byli pánové Vratislav Němeček, Stanislav Šubarda, Cyril Řezníček,
Miloslav Ondroušek, Jaromír Šuranský, Jaroslav Janků,
Milan Hanáček, Vojtěch Lysoněk, Pavel Kaňovský a Stanislav Soukup.
Oslavy skončili nedělní mší v kostele sv. Cyrila a Metoděje.

Číslo 3/2016

Obecní noviny Nedachlebice
Využívám této příležitosti a chci poděkovat všem občanům obce, bývalému MNV, Zemědělskému družstvu,
v současné době především Obecnímu úřadu. Zvláštní
poděkování patří sponzorům v čele s obcí a se společnostmi Dura-Line CT Tlumačov, Agro Staré Město, VKN
Stolařství Otrokovice, Steelmart Uh. Hradiště, Mansat
Bílovice, SV Correct Bílovice, Kamex Uh. Hradiště, Ocelprofil Staré Město a řadě dalších drobných sponzorů. Bez
jejich pomoci bychom si budovatelskou i sportovně-výchovnou činnost v novodobé historii v takové míře a na

takové úrovni nedokázali představit.
Náš dík patřil a patří také všem doma, kteří nám i naším předchůdcům tuto absenci trpěli. Jsou to především
manželky, děti, celé rodiny. Byly ochuzeny v mnohém
o společně strávený čas jen proto, že sport se stal pro řadu
z nás nejen drogou, ale i posláním.
Myslím si, že sportovci v Nedachlebicích znovu dokázali, že jsou složkou schopnou organizačně zvládnout
i významné společenské akce.
Ing. Jaroslav Šuranský

TJ Nedachlebice

Muži TJ Nedachlebice

Zahrádkáři radí a informují

Říjen:
Pranostika: Je-li říjen zelený, bude za to leden velmi studený. Když listí dlouho nepadá, to dlouhá zima se
přikrádá.
Pokračujte ve sklizni zimních odrůd jablek, pokud ještě nějaká na stromech zůstala. Skladovací prostory zimní-
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ho uskladnění ovoce by měly být řádně vydesinfikovány
(vysířeny). Teplota při zimním uskladňování by měla být
2°C- 4°C, na jaře 6°C. Po sklizni ovocné rostliny přihnojte
kompostem. Je hlavní období sklizně košťálové zeleniny.
Kořenovou zeleninu sklízejte za sucha, aby kořeny byly
suché. Trvalky přihnojte kompostem.
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Listopad:
Pranostika: Když svatý Martin se sněhem přiběhl,
tak bude v něm celý měsíc ležet. Když o všech svatých
mrazivo, bude v zimě teplivo, když déšť, tu je třeba na pec
vlézt.
Je čas připravit zahradu k zimnímu spánku. Na záhonech můžete nechat pór, růžičkovou kapustu, kadeřávek – jsou mrazuvzdorné. Kontrolujte uloženou zeleninu ve sklepě. Pozor na myši! Je-li třeba vápnit, je
teď vhodný čas.
Prosinec:
Pranostika: Když v prosinci v břízách míza koluje,
tu mírná zima panuje. Studený prosinec – brzké jaro.
Většina prací na zahrádce je již hotova a blížící se
zimu prozrazuje i některé ptactvo (sýkorky), které stále
častěji nalétávají k lidským obydlím. Od poloviny měsíce se již mohou řezat rouby pro jarní roubování. Pro
vypěstování nových sazenic révy a pro potřebu roubování odeberte ještě před příchodem mrazů. Všechny
záhony mají být kryty nahrubo, aby mráz hroudy roztrhal.

Skladování celeru:
Uskladňujeme středně velké uzavřené bulvy, které necháme po sklizni několik dní oschnout. Pak odstraníme nať, ponecháme pouze listové srdíčko, bulvy
očistíme od zeminy a zkrátíme jim kořeny. Ukládáme
do sklepa v přepravkách nebo do písku.
Rajčata sušená:
Malá rajčata s tuhou dužinou můžeme sušit. Rozkrájíme je na půlky a srovnáme řeznou plochou nahoru a sušíme při teplotě asi 65°C v pootevřené troubě.
V zimě používáme do omáček i polévek.
Co připravujeme ještě do konce roku
V neděli 23. 10. 2016 se uskuteční výstava ovoce,
zeleniny, květin a domácích ručních prací. Na tuto již
tradiční výstavu jste všichni tradičně zváni.
Za výbor ČZS vypracoval
Lysoněk Vojtěch

Pro rybáře
I v období prázdnin a dovolených probíhaly na rybnících hospodářské činnosti.
V červenci bylo do rybníku Olšovec I, v rámci průběžného zarybňování,
vysazeno 150 již mírových kaprů. Další
doplnění obsádky kaprem se uskuteční
v průběhu měsíce října. Z důvodu aklimatizace však budou vysazené ryby několik dnů hájeny (bude označeno tabulemi u vody).
V srpnu pak bylo před rybářskou chatou na horním rybníku vybudováno nové
molo. Stavba probíhala za plného stavu
vody, což vyžadovalo velkou dávku zkušenosti a zručnosti. Všem, kteří se podíleli
na jeho realizaci, patří dík a uznání.
Radomír Křenek
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MČR v Nedachlebicích
Tak trochu stranou veřejného zájmu se v polovině srpna konalo na soukromé zahradě v Nedachlebicích Mistrovství České republiky v rally
rádiem řízených modelů aut v měřítku 1:10. To, co
znáte z asfaltové podoby na hřišti, se jelo tentokrát
na rychlé šotolinové trati. A hlavně se závodu zúčastnili opravdu ti nejlepší z ČR. O pouhých 11 setin sekundy zvítězil Marek Střihavka z Liberce před
Davidem Čechem z Malé Skály a Janem Šrámkem
z Turnova. Nejlepším Moravákem byl čtvrtý Víťa
Kutal ze Zlína. Všichni jezdci odjížděli z Nedachlebic s cenami od sponzorů. A první tři vyhráli speciální ceny Slovácka – knihu Na paletě krojů a set
výborných vín ze Slovácké vinotéky. To vše díky
podpoře Nadace Synot – založené senátorem Ivo
Valentou. Děkujeme.
Josef Jandouš

Nejlepší tři na MČR

III.Košt piva a XIII.JUMP Rally Nedachlebice
Už 13 let uplynulo od doby, kdy
se poprvé na hřišti v Nedachlebicích proháněly modely aut. Postupně se z tohoto malého regionálního
závodu (poprvé jelo 16 aut) stal jeden z nejvýznačnějších a rozhodně
největší závod těchto RC modelů
v ČR. Vždyť v loňském roce se závodu zúčastnilo přes 70 startujících.
Letos bylo pro všechny připraveno
symbolicky třináct rychlostních
zkoušek. Pro závodníky z České republiky, Polska a Slovenska připravili pořadatelé ještě navíc speciální
vložený noční závod.
Jako každý rok, před úvodem
nás potrápila dešťová přeháňka, která většinu tratí smazala a tak začal
znovu závod s časem o nakreslení
nových rychlostních zkoušek, než
bude start. Přesto se začal závod dle
itineráře. Překvapením pro všechny
byly časy místní jezdkyně Marie Jandoušové, která s modelem s poháněnou jen jednou nápravou jezdila do
20.místa celkově, první mezi ženami
a na druhém místě v kategorii F2. Až
špatná práce mechaniků v předposlední dvanácté RZ znamenaly rozpadlé rameno, a tím vypadlou polo-
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osu na poháněné nápravě, přidělený
čas a propad pořadím na celkové
27.místo, čtvrté místo v kategorii
dvoukolek a třetí místo v kategorii
žen.
Do cíle nakonec dojelo 53 jezdců.
Vyhrál David Čech z Malé Skály, na
druhém místě skončil Lukáš Zámečník z Hvozdné a třetí Víťa Kutal ze
Zlína. Díky sponzorům - Zlínskému kraji, firmě SHERON
a dalším obdrželi hlavně děti,
kterých se sešlo na trati 27 modelářské ceny, které jim pomůžou v jejich další sportovní aktivitě.
Při JUMP Rally bývá už čtvrtým rokem zvykem, že se v areálu koštuje pivo. Ale ne ledajaké.
Většinou se jedná o speciály minipivovarů. Pro letošní poslední ročník si pořadatel připravil
spíše piva silnější, vždyť kdy jste
mohli v Nedachlebicích naposledy pít 14° pivo ? Postupně si
na šesti pípách domácí milovníci pěnivého moku vyzkoušeli
13 druhů piv.
A proč poslední ? Košt piva
byl vždy spojován s dvouden-

ním závodem RC modelů. Protože
se tento v příštím roce už neuskuteční, a protože jsou stále více kladeny požadavky na zajištění koštu
stran Českých zákonů, rozhodl se
pořadatel udělat letošní košt jako
poslední.
Děkuji všem, kteří se zúčastnili
Josef Jandouš

Mistr České republiky
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Do Hradišťa

Konec prázdnin – jízda v terénu

Farní den svezení veteránem

Školka

MČR Nedachlebice
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