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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
v době, kdy píšu tento úvodník, sedíme
doma a neměli bychom opouštět katastr
obce. A v době, kdy dostanete tyto noviny do schránek, může být ještě hůř. Před
rokem jsme si mysleli, že po úplném uzavření republiky koncem března a v dubnu
máme vyhráno. Vir jsme bohužel obelstít
nedokázali. Vůbec se nedivím Vám všem,
kteří někdy drobně porušujete mnohdy
nesmyslná opatření. Člověk se může snažit
poslouchat jen po nějakou dobu. Když pak
ale vidí a slyší nesmysly a chování těch „nahoře“, začne si dělat úsudek sám a chovat
se dle svého svědomí. Ani já nejsem z těch,
kteří by mohli „hodit kamenem“. Nejde to.
Víra v opatření, která jsou nám předhazována, je nulová. Prokazatelné léky, české
respirátory a roušky nebo levné testovací
přípravky z Čech jsou odmítány a podivnými způsoby, přes nově vzniklé firmy,
stát nakupuje předražené šunty z Asie,
mnohdy je pak nechává přebalovat a prodávat jako české. Zdá se to jen mně, že
nejen oběma vládním stranám, ale vlastně
všem poslancům nejde o záchranu nebo
vyléčení občanů republiky, ale o trvalou
auru strachu a omezení, spojenou s velmi
„výhodnými“ nákupy pro některé kapsy
politiků a jejich předvolebních sponzorů?
Doba je náročná. A po takovém úvodním
odstavci má většina z vás chuť přestat číst.
Slibuji, že jsou to poslední negativní slova
z mých březnových článků…
Pozitivní zprávy začnu u našich nejstarších spoluobčanů. Museli jsme převzít
technickou starost o DCHB. Charita už od
podzimu dlouhodobě neplnila některé
služby. Věnovala se prakticky jen ošetřovatelským povinnostem a ostatní pouštěla,
jak se říká, k vodě. Pokoušeli jsme se tuto
situaci řešit, ale vizí Charity bylo tyto služby
předat externí firmě, nebo obci. Nakonec
jsme ustoupili a převzali v penzionu úklidy,
nákupy a praní a žehlení. Přijali jsme proto
na obec novou pracovnici, která bude mít
tyto povinnosti na DCHB. Zároveň se ale
stala správkyní většiny obecních budov.
Takže až nastane tam správný čas a opět
budeme plánovat oslavy na kulturním
domě nebo na hasičárně, obracet se budeme už jen na Adélu Koňaříkovou. Tak ať
se jí v práci daří! V březnu se navíc podařilo zajistit očkování Modernou proti covidu-19 u občanů na DCHB mobilním očkovacím týmem. 16 spoluobčanů tak bude
mít během jediného měsíce klid a snad
i možnost žít opět plnohodnotný život.
A doufejme, že se brzy dostane i na nás
mladší. Pokud byste potřebovali - Vy starší
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– pomoci s registrací, neváhejte se na nás
obrátit a po telefonické domluvě můžete
přijít – pomůžeme Vám.
I přes rapidně snížené příjmy se snažíme neustávat v budování nebo opravách
v obci. Rozpracováno je několik projektů.
Podáno šest žádostí o dotace. Vše, co letos
nebo příští rok vybudujeme, ale bude zrealizováno jen v případě zisku dotací. Tedy
kromě hřbitova. Myslím si, že v době, kdy
vychází tyto noviny, nebo během pár dní
nato, začne firma SV Stav s dostavbou jeho
druhé etapy. Máme domluvené, že dojde
k přehrazení stávajícího hřbitova plotem
od nově budovaného, přesto Vás všechny prosím o akceptaci hluku, který bude
v pracovní dny na hřbitově. Do léta by
mělo být vše hotovo.
Také Vás prosím v březnu a dubnu
o opatrnost na točně autobusů. Firma SVS-Correct zde bude budovat chybějících 21
metrů kanalizace pro úplné odkanalizování
Rybníčku. A taktéž na západní straně obce
na Bílovice, kde dojde k dostavbě vodovodu až po konec obce. Prosím hlavně o opatrnost dětí – pokud půjdou ještě někdy do
školy. Výkop kanalizace bude řádně označen, ale je bohužel v místě, kde malé děti
běžně nasedávaly do autobusu. Na ČSAD
jsme podali žádost, aby tento – až pojede –
odjížděl normálně ze zastávky ČSAD.
Studie křižovatky: Na nákresu (str. 5) vidíte studii řešení křižovatky u OÚ. Přechod
pro chodce, který nesplňuje bezpečnostní
předpisy, bude posunutý více k Částkovu
a osvětlený. Dále pak dojde ke zrušení čtyř
parkovacích míst u OÚ, chodník před úřadem bude protažený podél knihovny až po
dlážděnou cestu za budovou. Tento chodník je navržený v místě dnešního prudkého
svahu. Nemělo by tedy dojít k zúžení komunikace, naopak tímto chodníkem se podstatně zlepší bezpečnost při zastavování
pojízdných prodejen (modrá přerušovaná
čára na obrázku). Za OÚ by mělo vzniknout
osm nových parkovacích míst určených pro
návštěvu úřadu nebo pošty, případně doktorky. Plánujeme, že vznikne nový bezbariérový (nebo částečně bezbariérový) vstup
ze zadní části do budovy. Z této parkovací
plochy pak bude vybudovaný nový chodník zakončený schodištěm zpět k silnici. Zároveň s povolováním a následnou realizací
tohoto projektu bude opravený i chodník
na protilehlé straně u hostince. Tím by byla
opravena poslední ze čtyř částí chodníku
podél hlavní silnice a mohli bychom se
soustředit na nové propojení chodníku od
OÚ až ke školce a k opravě starého chodníku z točny ke školce. V bytech na MŠ v létě

určitě dojde k výměně všech střešních
oken. Centrum obce už je plně osazeno
keři a stromy. Lampy v parku už svítí. Tady
bych chtěl jen znovu upozornit na platnost
vyhlášky o pohybu zvířat v obci. Na všechna veřejná prostranství je volný vstup zvířatům zakázán!!! Kdo se chce více dozvědět
o možném postihu za puštěného nebo
utečeného psa, či za psí exkrementy v obci,
může si přečíst informace na webových
stránkách. Pokuty můžou při opakování
dosáhnout i 100.000,- Kč.
Chtěl bych se ještě vrátit ke hřbitovu.
Řadě z Vás letos vypršela druhá desetiletá
smlouva nájmu za hrob. V roce 2001, když
se nájmy poprvé stanovily, byla vyhláškou ministerstva financí dána maximální
výše nájmu 1m2 za rok hrobové plochy
na 4,- Kč. Obec od Vás tenkrát chtěla 3,Kč. Tedy 75 % možného. K nájmu se navíc
vypočítávala částka za služby. Před 20 lety
byla spočítána na 17,- Kč/m2/rok. V těchto
službách je započítáván odvoz odpadu ze
hřbitova, elektřina, vodné a stočné a celoroční úklidy (sečení trávy, úklid listí, sněhu),
PHM a mzda pracovníků. Před 10 lety se
ceny nezměnily a tak dnes jsme narazili na
problém. Maximální cena nájmu je státem
stanovena na 22,- Kč/m2/rok a cena služeb
v roce 2020 přepočítaná na m2 je více jak
58,- Kč. Navíc nový zákon určuje, že se cena
nájmů počítá z každého započatého metru
plochy hrobového místa. Proto jsme museli upravit i rozměry pronajatých hrobových
míst. Sami si dokážete spočítat, že 20,- Kč/
m2/rok z roku 2001 nebylo udržitelných.
Zároveň jsme nechtěli, aby částka vzrostla
neúměrně vysoko. Ale je třeba si také uvědomit, že tato částka bude platit po dobu
dalších 10 let! Proto jsme se ve středu 3. 3.
na zastupitelstvu usnesli o navýšení ceny
za 1m2/rok. A to na 7,- Kč za nájem a 43,- Kč
za služby. I přes toto navýšení obec bude
na službách doplácet. Všichni v zastupitelstvu věříme, že danou situaci pochopíte.
V těchto březnových novinách neuvidíte moc pozvánek na jarní a letní akce.
Všem nám moc chybí Setkání důchodců,
Den matek, Dětský den, Reflexy nebo Turnaj starosty obce.Já si ale myslím, že o tyto
akce ochuzeni nebudeme. Že s přicházejícím jarem a slunečnými teplými dny dojde
k podstatnému zlepšení, budeme se moci
setkávat nejen tajně, ale i veřejně. A nezůstane nám jen ten náš katastr obce.
Přeji Vám co nejvíce fyzických i psychických sil pro jarní měsíce, skvěle rozpracovanou půdu a dostatek vláhy pro Vaše
zahrádky, chuť do života a úsměv na tváři!
Josef Jandouš, starosta obce

Obecní noviny Nedachlebice

1/2021

OZNÁMENÍ
Obecní úřad Nedachlebice oznamuje, že výběr poplatků za odpad a ze psů, nájemné za obecní pozemky a nájemné z hrobových míst a dále prodej rybářských povolenek bude probíhat v úřední dny od
10. března do 31. března 2021, a to:
v pondělí v době od 8:00-12:00, 13:00-17:00
ve středu v době od 8:00-12:00, 13:00-17:00
Poplatek za odpad činí 500 Kč za osobu
Poplatek za psa 100 Kč, za druhého 200 Kč, osoby starší 65 let poplatek za psa 50 Kč
Poplatek za nájem a služby hrobového místa :
Dvojhrob 300,- Kč za hrob/rok; Jednohrob 150,- Kč za hrob/rok; Kolumbárium 50,- Kč za hrob/rok
Občané s TP na úřední adrese a zdržující se na území naší obce jsou povinni dle stávající OZV platit poplatek za odpad.
Upřednostňujeme platbu bezhotovostním převodem za odpad, ze psů a nájemné za obecní pozemky, nájemné z hrobových míst.
Číslo účtu obce Nedachlebice: 9822721/0100 VS: číslo popisné
Zpráva pro příjemce: jméno plátce
Prosíme o dodržování nařízení vlády, a to vstup jen s respirátory nebo rouškou a minimální odstup 2 m.

Hlášení rozhlasu
Vážení spoluobčané, rozhlas, který máme
v obci, už pracuje nepřetržitě více jak 10 let.
Snažíme se opravovat jednotlivá hnízda tak,
jak nám hlásíte poruchy. Bohužel ne vždy
je to v našich silách. V případě, že nepomůže náš zásah, musíme volat dodavatelskou
firmu. Tato je až z Rožnova p. Radhoštěm
a spojuje výjezdy vždy s cestou do okolních
obcí. Naposledy u nás opravovali rozhlasové
hnízdo před bytovkami na Podbůdí. Bohužel
bylo nutné měnit základní desku přijímače.
Na ní však byla větší chyba než jen na výměnu a servisní technik musel přijet za týden
znovu. Druhou cestu jsme neplatili, ale roz-

hlas stále nehrál. Nakonec se vše podařilo.
I na obci je vysílací zařízení původní a udržet
ho v chodu dá někdy práci. Máme připravený projekt Protipovodňového varovného
hlášení Nedachlebice, který obsahuje nejen
protipovodňové opatření včetně hlásiče povodňových stavů, ale i celý systém nového
digitálního rozhlasu s připojením na integrovaný záchranný systém Zlínského kraje.
Podali jsme na tento projekt žádost o dotaci
a máme velkou šanci na úspěch. Dotační titul je však vypsán tak, že se výměna rozhlasu
provede až v roce 2022. Do té doby musíme
vydržet se stávající technikou. A tak doporu-

čuji všem, kteří rozhlas neslyší, nebo teď na
jaře nejsou v blízkosti hlásiče, aby se přihlásili
k odběru hlášení do e-mailu, nebo prostřednictvím SMS. Dá se říci, že 95 % obyvatel už
dnes umí přečíst SMS zprávu na svém telefonu. Většinu hlášení přepisujeme do služby.
Daná zpráva se pak zobrazí na webu obce, na
obecním Facebooku a přihlášeným se odešle
do e-mailu, nebo pomocí SMS. Přidejte se na
webu obce i Vy. Budete tak mít jistotu, že
zprávy a informace z obce dostanete včas.
Pokud i přesto nevíte jak, rádi Vám na OÚ
s přihlášením pomůžeme.
Josef Jandouš

Společenská kronika
(prosinec 2020, leden, únor, březen 2021)
Občané, kteří se v měsících leden, únor a březen dožívají významného životního jubilea:
55 let
60 let
75 let
Chmelíková Soňa
č.p. 215
Ševčíková Naděžda
č.p. 291
Pravdík Jiří
Stiborová Soňa
č.p. 261
Bilavčíková Marie
Gregůrková Miroslava
č.p. 292
65 let
Marášková Božena
č.p. 78
Řezníček Cyril
č.p. 280
80 let
Bartošová Helena
č.p. 92
Dostálková Anežka
č.p. 285
Vránová Marie
Kůra Alois
Kadlček František
č.p. 19
Kaňovská Jaroslava
č.p. 187
Hrabcová Marie
č.p. 16
85 let
Smolková Marie
Úmrtí:
Vrána Metoděj
† 18.12. 2020 Manclová Ludmila Nedachlebice
č.p. 116
† 19.12. 2020
† 21. 1. 2021
† 30. 1. 2021
† 3. 3. 2021

Dostálková Anna
Bartošová Marie
Řešétková Marie
Kůrová Marta

Nedachlebice
Nedachlebice
Nedachlebice
Nedachlebice

č.p. 138
č.p. 270

č.p. 210
č.p. 253

č.p. 196
č.p. 210

č.p. 15
č.p. 36
č.p. 37
č.p. 253
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Knihovna informuje
•

Plánovaná akce pro děti, Podvečer s Andersenem, která se měla
uskutečnit dne 26. 3. 2021, se v tento den nekoná. Náhradní termín akce bude vyhlášen podle aktuální situace.

•
•

Provoz knihovny je do odvolání uzavřen.
Děkuji za pochopení a doufám, že se zase
brzy v knihovně uvidíme.
V. Juřenová, knihovnice

Třídění odpadů 2020-2021
Jak sami víte, od 1. 1. 2021 začal platit nový zákon o odpadech
(541/2020 Sb.). Protože byl schválený až v prosinci, nemohli jsme
na něj upravovat obecní vyhlášku. Ale konečně známe cíle v třídění
odpadu. A také bohužel ceny za komunální odpad v následujících
letech.
Tabulka 1: Cíl ve váze komunálního odpadu na občana a rok
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
kg/
200 190 180 170 160 150 140 130 120
osobu
Pro Vaši informaci: V roce 2019 jsme vyvezli 190 tun komunálního odpadu, což v přepočtu dělá 233 kg/osobu/rok. Díky změně třídění odpadu, hlavně díky Vám, kteří jste se přidali, jsme v loňském
roce Technickými službami Zlínsko vyvezli jen 143 tun odpadu
z popelnic, což dělá už jen 175 kg/osobu/rok !!!!! Změnou myšlení
a tříděním jsme se dostali o čtyři roky napřed. A já doufám, že váha
odpadu bude i nadále klesat. Protože pokud bychom neplnili tato
kritéria, cena odpadu poroste s každým rokem výše (základní poplatek). Pokud splníme cílovou váhu na občana, bude pro nás platit
spodní, zelený řádek v poplatku za tunu odpadu. (Cena, kterou platí
obec za zvážený obsah komunálního odpadu - popelnic)
Tabulka 2: Nárůst poplatku za 1 tunu komunálního odpadu (základní + zlevněný)
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Základní
800 900 1000 1250 1500 1600 1700 1800 1850 1850
poplatek
Zlevněný
500 500 500 500 500 600 600 700 700 800
poplatek
Nový zákon nám také ukládá některé další dílčí úkoly, hlavně
v práci s odpady na sběrném dvoře. Všechny tyto změny bude muset akceptovat nová obecní vyhláška, ve které také přibudou dříve
slíbené slevy za třídění na poplatku za sběr a svoz komunálního odpadu pro rok 2022. Vyhláška bude připravena nejdřív v létě letošního roku a zastupitelstvo ji bude schvalovat na podzim.
Jedna z povinností tohoto zákona je také informovat občany
o celkových nákladech za odpady. Tyto informace musejí obce od
roku 2022 zveřejňovat. Pro Vás jsme danou tabulku připravili již letos za poslední dva roky, abyste viděli, že to mělo smysl!
Tabulka 3: Náklady a příjmy za systém sběru, svozu a třídění odpadu v letech 2019 a 2020
Druh odpadu
Náklad 2019
Náklady 2020
Objemný odpad a suť
TS Zlínsko – popelnice
445.866,348.308,SS UH – objemný odpad
118.883,158.214,Marius Pedersen - suť
33.111,38.276,Sklo bílé i barevné
7.912,8.192,Papír, nápojové kartony
35.700,17.865,4

Plasty
Nebezpečný odpad
Textil
Pneumatiky
Dřevo
Pronájem kontejnerů
Celkem náklady za rok

113.438,50.416,5.878,15.758,28.152,43.863,898.984,- Kč

91.556,35.798.5.260,6.883,11.664,27.830,749.849,- Kč

Druh odpadu
Poplatek za odpad od občanů
Příspěvky od EKOKOM a.s.
Příspěvky za kovy
Příspěvky za elektro
Příspěvky za kontejner na textil
Celkem výnosy za rok

Výnosy 2019
315.553,136.879,33.491,0
2.000,487.923,- Kč

Výnosy 2020
396.485,128.745,35.494,1.900,2.000,564.624,- Kč

Doplatek obce do systému

411.061,- Kč

185.225,- Kč

Do čísel se hodně promítá „covidový“ rok. Na jaře stouplo množství objemného odpadu a suti na více jak dvojnásobek proti stejnému období předcházejícího roku. Všichni jsme byli doma a více
uklízeli. Situace se na podzim opakovala, ale už ne v tak velké míře.
Také všechny služby spojené s odvozem odpadu ze sběrného dvora
a cena surovin stouply v průměru o 10 %, a naopak příspěvky od firmy EKOKOM za vytříděný odpad klesly. (Příkladem 1 kg vytříděného plastu stál v roce 2019 3,- Kč, v roce 2020 3,30 Kč a dnes platíme
4,- Kč/kg …) Dá se tedy říci, že pokud bychom vše nechali tak jako
v roce 2019, byl by doplatek obce do systému více jak půl milionu
korun českých. A o takovou částku už stojí za to bojovat, ne?
Malinko se ještě zmíním o nebezpečných odpadech, suti a objemném odpadu. Obec nemá prostory a nesmí například převzít
azbestové desky při likvidaci střechy. To, že někdo zakřičí, zanadává
a hodí to do SD neznamená, že není natočený na kameře a není postihnutelný! Objemný odpad máme přebírat jen rozebraný, příkladem u sedaček oddělené dřevo, polstrování a kování. Taktéž okna
– bez kování a skla. Nejsme také povinni přijímat pneumatiky na
discích. Nejsme pneuservis!!! A kontejner pro suť je určen pro drobné zbytky sutě v kolečkách. Není určen pro občana, který rekonstruuje koupelnu a dokáže se v sobotu třikrát objevit na SD s vozíkem za
autem. Takovému občanu vývoz kontejneru (cca 6.000,- Kč) naúčtujeme! Nabízíme kontejner k zapůjčení a vývoz. Občan, pokud si ho
objedná, zaplatí podstatně méně… Ale zpět k pozitivnímu.
Ještě jednou – Ti, co jste se zapojili do třídění, zasloužíte velkou pochvalu
Starosta obce Josef Jandouš
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Letos musíme akci Ukliďme Česko – Ukliďme Nedachlebice
provést komorně jen po rodinách
Výdej pytlů, příp. rukavic, předání diplomů a drobných
cen proběhne hned ráno mezi 8,30 – 9,00 hod u Obecního úřadu. K OÚ ať rodina vždy vyšle jen jednoho
zástupce…. Díky za dodržování všech aktuálních
pravidel a omezení.
Velmi Vám děkujeme
Obec Nedachlebice, Lenka Závodná
organizátor akce Ukliďme Nedachlebice

Prosím ty, kteří se chtějí akce zúčastnit, ať mi pošlou mailem, přes FB nebo sms zprávu, kolik jich v dané rodině na
sběr půjde a kterou část obce uklidí. Musíme naplánovat, kde budou sběrná místa pro plné pytle (následně
budou svezeny pracovníky obce) a vše vymyslet tak,
aby byla uklizena plánovaná místa, cesty, příkopy apod.
Také potřebujeme znát alespoň přibližný počet dětí
(kvůli drobné odměně) 

Strategický plán rozvoje obce 2022-2027
Zajímá Vás, kam bude obec směrovat
v následujících pěti letech? Chybí Vám zde
něco? Klade zastupitelstvo na něco naopak
přílišný důraz? Máme někde zpomalit, nebo
naopak zrychlit? Chtěli byste pomoci s rozvojem obce?
Strategický plán rozvoje obce vypracovaný a schválený minulým zastupitelstvem
platil od roku 2015 do roku 2021. Pokud se
chceme rozvíjet a hlavně pokud chceme žádat o dotace, musíme mít tento rozvoj obce
popsaný ve strategickém plánu. Je tedy
nutné vypracovat nový. Rád bych ale chtěl,
aby se k rozvoji obce více vyjádřili spoluobčané. Na výzvu na obecním facebooku se
mi už dva ozvali. Pokud i Vás zajímá rozvoj
obce, napište mi prosím. Připravíme spolu
dotazník do červnových novin. Následně
ho vyhodnotíme a zpracujeme.
Josef Jandouš

Modelová studie dostavby hřbitova

Územní studie BI5 – Padělky
Už od roku 2009 máme vypracovaný územní plán obce Nedachlebice. V Závěrečné zprávě z roku 2009 a následně i ve Zprávě
o uplatňování územního plánu z roku 2015 jsme byli nezávazně
úkolováni, abychom do prosince roku 2020 připravit územní studii
plochy BI5 – Padělky určené k individuálnímu bydlení. Všechny velké volné plochy určené k individuálnímu bydlení mají mít vypracovány studie zastavitelnosti. Momentálně existuje studie pro území
Ratajka, velmi špatná studie pro oblast Malá Strana a chyběla studie
pro Padělky - pozemek po pravé straně při příjezdu do obce od Bílovic. Povinnost tuto studii zrealizovat není, pak ale bude hrozit, že
výstavba v místě, protože je od roku 2009 umožněná, bude živelná,
bez možnosti ovlivnění stylu domů, cest, chodníků nebo čehokoli
dalšího. Přišli bychom tak i o možnost ovlivnit a v budoucnu zrealizovat případnou stezku/chodník od zastávky ČSAD k cestě k rybníkům. Tedy bezpečnou komunikaci pro pěší mimo hlavní silnici. Proto
jsme připravili úvodní návrhy. Po zastupitelstvu dne 3. 3. 2020, které
tuto studii zadalo projektantovi, jsme začali s grafickou přípravou
dle zadání Stavebního odboru Uherské Hradiště. Poté se tyto návrhy
předloží i majitelům pozemků a někdy v průběhu podzimu bychom
měli schvalovat závěrečnou zprávu a samostatnou finální studii. Poté
bychom mohli s majiteli jednat o možném výkupu částic pozemků,

které by pomohly za a) obci k chodníku na rybníky, za b) majitelům
k cestě k možné výstavbě a tedy podstatnému zhodnocení cen těchto pozemků. Pokud by došlo k dohodě, obec by na své náklady vybudovala komunikace, inženýrské sítě a na majitelích by bylo už jen
stavět, nebo prodat pozemky jako stavební parcely.

Jedna z možných variant řešení výstavby domů v lokalitě Padělky
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Územní plán Nedachlebice
Jak jsem zmínil v odstavci výše, obec má
zpracovaný územní plán z roku 2009. Následně pak probíhaly v obci pozemkové úpravy,
které skončily v roce 2013 a ve svém závěru
mají jako doporučení napsáno zpracování
nového územního plánu. Na obci jsou za roky
2014-2018 dvě žádosti o změnu územního
plánu a v loňském roce jsme obdrželi třetí. Po
konzultacích na Odboru stavebního úřadu,
oddělení územního plánování v Uherském
Hradišti, kam příslušně spadáme, nám bylo
doporučeno neřešit změnu starého územního plánu, ale realizovat Nový územní plán
obce Nedachlebice. V letošním roce bychom
chtěli uskutečnit všechny Doplňující průzkumy a rozbory a v letech následujících Návrh
a snad i samotné vydání Nového územního
plánu. Cíl je mít do roku 2024 nový územní
plán. Cena nového územního plánu bude
kolem 500.000 Kč a připravovat se bude minimálně dva roky. Až nové zastupitelstvo po
volbách 2022 pak bude schvalovat a vydávat
tento Nový územní plán.

Studie možného řešení bezpećné křižovatky kolem Obecního úřadu Nedachlebice

Mateřská škola
Maškarní karneval v Mateřské škole
Dlouho trvající a celkově zhoršující se epidemiologická situace ovlivňuje neblaze také
provoz a dění v naší mateřské škole. Téměř
všechny plánované akce, výlety, vystoupení,
setkávání a výukové programy pro děti, na
které jsme byli v minulosti zvyklí, musely být
v tuto dobu z bezpečnostních důvodů zrušeny. Přesto se snažíme i v nelehké době dětem
v MŠ společný čas a vzdělávací program naplnit radostí a veselými, nevšedními zážitky.
To se nám podařilo poslední únorový týden, který si děti ve školce náležitě užily. Pod
vedením paní učitelek se aktivně zapojily do
karnevalových příprav, které se staly v naší
školce již tradicí. A že se naši nejmenší nemohli dočkat!?
Čekání a těšení na plánovanou slavnost
bylo pro všechny tou největší motivací: ,,Brzy
bude velký bál, brzy bude karneval, nafoukneme balonky, ozdobíme záclonky, schováme se za masku, budeme jak z hadích ocásků…!“ Tak děti notovaly a to se také vyplnilo.
Třída, herna i šatna postupně ožívala výzdobou. Barevné balonky, papírové řetězy,
karnevalové dekorace, z nástěnky se na nás
usmívali veselí klauni a šašci, které děti vystřihly z papíru a výtvarně nazdobily. Kromě
osvojování pracovních dovedností, pečlivosti při stříhání a nalepování, trpělivosti a samostatnosti se děti učily také pojmenovat
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základní geometrické tvary, rozlišovat barvy,
velikosti a procvičit číselnou řadu. Celá ta hra
je moc bavila a fantazii se meze nekladly!
Ve čtvrtek se všechny holky i kluci dočkali. Brzy po svačině se proměnili ve skupinu vtipných a nápaditých masek, které jim
doma přichystaly a do MŠ přinesly jejich milé

maminky. Moc maminkám děkujeme za
spolupráci.
V herně potom natěšené masky čekalo
překvapení a bohatý karnevalový program
- společný průvod, tanec a veselé rejdění při
hudbě, cvičení s efekty a netradičními pomůckami, veselé hry a soutěžení. Jednotlivé
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masky se zvládly bez ostychu před ostatními
představit a nezalekly se ani sólového tance
před obecenstvem. Dováděly tu princezny
veselé i jedna šíleně smutná, odvážný hasič a superhrdinové, roztomilé berušky se
včelkou Májou, jedna krásná duha, statečný
voják a oddaní bojovníci, dráček, pavouček,
želva, šmoula i bílá paní, kuchař a také čertík
Nezbeda. Paní učitelky se nenechaly zahanbit a předvedly se ve skvělých pohádkových
kostýmech, ve kterých byly k nepoznání!
V průběhu radostného dopoledne nechybělo
slavnostní občerstvení, které nachystala paní
kuchařka. Všechny zúčastněné masky si zasloužily sladkou odměnu a především velkou
pochvalu!
Jak jim to ten den slušelo, můžete sami
posoudit… !
Andrea Krhovská

Zápis do 1. třídy základní školy Bílovice pro školní rok 2021/2022
Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud
mu není povolen odklad. Zákonný zástupce je povinen přihlásit
dítě k zápisu k povinné školní docházce.
Základní škola Bílovice zve všechny budoucí prvňáčky
k zápisu.
KDY: 8. 4. 2021 (čtvrtek) 13.30 – 16.00 hod.
Sledujte možné změny vzhledem k vládním opatřením
KDE: Základní škola Bílovice 440
S SEBOU: zápisní lístek
vyplněné dotazníky
vyplněné žádosti o přijetí
rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce
K zápisu přicházejí děti :
- narozené od 1. 9 . 2014 do 31. 8. 2015

-

k zápisu se dostaví i děti, jimž byl pro školní rok 2020/2021
povolen ředitelem školy odklad povinné školní docházky

JAK ŽÁDAT O ODKLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY?
Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte u zápisu, lze začátek povinné školní docházky odložit, nejdéle však do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší
osmý rok věku.
Zákonný zástupce vyplní ŽÁDOST O ODKLAD, kterou obdrží
u zápisu a kterou doloží doporučujícím posouzení odborného lékaře o školní nezralosti dítěte a doporučujícím posouzením školského
poradenského zařízení (pedagogicko-psychologickou poradnou
či speciálním pedagogickým centrem). Na základě těchto dokladů
rozhodne ředitel školy o odložení školní docházky dítěte o 1 rok.
V provozu jsou nové www stránky zs-bilovice.cz
Vedení ZŠ a MŠ Bílovice

Něco málo z NEDAklubovny
V letošním školním roce se nám bohužel
s NEDAklubovnou zatím setkat nepodařilo.
Snad to bude možné alespoň v posledních
měsících tohoto školního roku, abychom si
společně s dětmi užili trochu zábavy ve společnosti kamarádů.
Pokud to epidemiologická situace dovolí, mohou se děti těšit na to, jak si společně
vytvoříme vlastní Jurský park,
zkusíme si také, jak se hraje
schovkohoněná a pokud nám
i počasí bude příznivě nakloněno, bude nás čekat velká vodní
bitva.
Při poslední schůzce před
prázdninami se opět rozloučíme, doufám že i tentokrát zábavným odpolednem, kdy děti

budou mít možnost, po zdolání několika
překážek, zúčastnit se dobrodružného hledání dračího vejce. Na závěr nebude chybět
sladká odměna a také táborák s opékáním
špekáčků a volnou zábavou.
Tak snad nám společné plány vyjdou.
Na setkání se těší a pevné zdraví přeje
Pavla Němečková

Poslední setkání před karanténou
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Křesťanské okénko
Milé sestry a bratři,
od Popeleční středy se snažíme připravit na oslavu velikonočních svátku. Symbolická délka 40 dní je připomínkou Ježíšova
postu na poušti a čtyřicetileté cesty Izraele
z Egypta do Zaslíbené země. Určitě všichni si dokážeme představit, že putování po
poušti je pro člověka velice náročné. Musí
odolávat nepříznivým podmínkám a být
trpělivý v očekávání cíle, ke kterému směřuje. Všichni už rok společně putujeme
naším životem v náročných podmínkách
pandemie, která od nás vyžaduje spousty
odříkání a konec toho jako by nebyl vidět.
Ale tak, jako tehdy Bůh vedl svůj vyvolený národ do zaslíbené země, formoval ho
a neopouštěl, věřím, že i z této doby můžeme vytěžit pro nás něco dobrého. Na začátku postní doby slyšíme: „Pamatuj, že jsi
prach a v prach se navrátíš.“ Náš život je při-

rovnán k prachu…, ale ne proto, abychom
mávli rukou nad svým životem. Ať nás tato
slova učí vnímat hodnotu času našeho života, protože milosrdný Bůh o náš „prach“
stojí. Chtějme i v této komplikované době,
kdy se zdá, že jsme si mnohem víc vzdáleni, všímat si sebe navzájem, všímejme si
druhého člověka v rodině, v práci. Doprovázejme nemocné, lékaře a zdravotníky,
kteří se s velikým nasazením o nemocné
starají, pamatujme také na děti, kterým

chybí škola , ve svých tichých, nepatrných modlitbách. A pokud chcete přiložit
ruku k dílu, jste srdečně zváni ke společné
modlitbě růžence každou středu a pátek
ve 20 h na You Tube kanálu http://www.
nedachlebice.cz/kostel-sv-cyrila-a-metodeje. Vaše modlitby ať jednou dobrý Bůh
štědře odplatí. Už teď vám přeji radost ze
vzkříšení Krista.
Otec Tomasz,
kaplan farnosti Bílovice a Březolupy

Kronika obce
Pomalu, ale jistě se blíží jaro a s ním i Velikonoce. Už minulý
rok byly poznamenány celosvětovou pandemií a letos tomu pravděpodobně nebude jinak. Obraťme se tedy raději do minulosti
a začtěme se do vzpomínek J. Š. na to, jak se v Nedachlebicích
klepávalo ve svátky velikonoční na začátku 20. století „Školní
docházku jsme ukončili ve středu před Zeleným čtvrtkem. Už dříve se však připravovaly klepače a někdo také řehtačky (ale ruční,
pojízdné ještě za mého mládí školního nebyly známé). Ve čtvrtek
ráno po snídaní jsme se už scházívali nad Cihelnou tam, kde dnes
stojí domy č. p. 215 a 216. Tam se jezdívalo na hlínu, když se dělala
malta při stavbě. Byla tam taká stěna kolmá, až 4 metry vysoká.
V té stěně jsme z dlouhé chvíle vrtávali díry, až jsme se tam i schovali. Jak jsme se sešli všeci klepáči, tak nás pořadatelé rozestavili
do dvojstupu - nejstarší vpředu k vedení, mladší dozadu, ti poslední šprčci to museli dohánět, že ani někdy nestačili klepat.
Šlo se přes Kozí řádek na Podbúdí až na zadek, zpátky přes
mlýnskou strouhu ke dvoru. Ode
dvora jedna část po silnici směrem
k Částkovu, druhá část podle mlýnské
strouhy zahradou do ulice k Rybníčku. Tam byl přílarek přes plot, tak pořadatelé museli nás šprčky předělat
a pak se šlo ke zvonici, kde jsme se
sešli s tou částí, která byla k Částkovu
poslána.
U zvonice jsme se pomodlili Otčenáš a Zdrávas a pak jsme se vydali
směrem na Bílovice, za pěkné pohody všichni až do Dubovského mlýna,
při špatném počasí jen deset členů,
a zrovna dva výběrčí šli do mlýna,
ostatní do dědiny a domů. Během
toho klepajícího průvodu jsme asi Vrkači v Hradišti,rok 1955
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osmkrát zastavili jako i u zvonice a u křížů a zpívali následující: Po
dědině chodíme, my památku činíme, že Kristus Pán za nás umřel
a už na kříži tři dny trpěl. Proto milý křesťane, modli se Anděl Páně,
aby nás Bůh zlého chránil na přímluvu Marie.
Po odklepání poledne ve čtvrtek začali výběrčí na tři party
(jedna na Podbúdí, dvě na podél silnice každá na jedné straně).
Jeden výběrčí nesl koš s miskou na vajíčka, druhý nesl ruční řehtačku. Přišli do domu, pozdravili: Pochválen Pán Ježíš Kristus a
pravili: Tetičko a strýčku, vybíráme na chudého hřebca, čujte jak
smutně řehtá! a zatočili řehtačkou. Strýc s tetičkou se usmáli a nadělili – někde peníze, většinou však vajíčka do misky. Když byl vajčař unavený od nesení koše, tak si funkce vystřídali a až byl plný
koš, odnesli na určené místo už k některému z pořadatelů. Těmi
pořadateli byli žáci posledního ročníku.
K večernímu klepání jsme museli přijít už na pátou hodinu
a průvod se opakoval jako v poledne. Po skončení bylo hlášení
všech přítomných a zapisovatel zapisoval účast jako i v poledne a ráno
(dostavit se na tři hodiny), to se však
jedna čtvrtina nedostavila a měli proto resty. V poledne v pátek už zas byla
plná účasť a ve tři hodiny v pátek také.
Po odpoledním klepání se podruhé
rozešli ještě jednou vyběrači po dědině a zase do sběrny k předešlému.
Večer při plné účasti zase a ráno opakovalo se minulé. K dělení, které se
konávalo po večerním klepání, se dostavili skoro všichni. Na ty pořadatele
se dostalo k deseti až dvanácti vajíček,
mladším méně a šprčci dostali jedno
a pár krejcarů. Ta radost jim však určitě stála za víc.
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Jednou, vzpomínám, byl mezi pořadateli Rudolf Šimek ze Sabaně č. p. 19. Když přišlo večer k dělení po odklepání klekání, sešli
jsme se k Šimkovému, ale pořadatelů mezi nama bylo málo. Když
jsme se nemohli dočkat dělení, aby nás pustili dovnitř, tak jsme
začli brblat kdesi cosi... A tu se otevřely dvéře a poléli nás vodou,
když jsme se domáhali toho, co nám patří. Vajca prý kdosi ukradl
a moc jich bylo rozbitých, tak jsme utřeli hubu a šli s protestem
domů. Přes svátky to bylo předmětem dohad a výkladů po dědině, ale nám tím nepomohli k ničemu.
Jak jsme po svátcích nastoupili do školy, pan nadučitel Vítek
to vyšetřovali, ale bez výsledků. Nechtěli z toho dělat větší aféru
za hranice obce, když prý vajca kdosi ukradl, tak byly pryč. Pan
nadučitel příštím rokem si to vzal na starost, vybrané vajíčka i peníze se ukládaly u něho a ten nás ku všech spokojenosti podělil.

V kterém roce pan nadučitel tuto funkci složil, to už nevím.“
(Zveřejněno se souhlasem, mírně jazykově upraveno )
Zuzana Hrňáková
Poznámka k plánované výstavě v srpnu 2021
Vzhledem k současné epidemické situaci stále není možné
vybírat k zapůjčení materiály od občanů. Jakmile bude možné se
setkávat, budeme občany operativně informovat. Prosím občany,
kteří chodili v Nedachlebicích do školy, aby si našli čas a prošli
si své rodinné archivy a zavzpomínali na tuto dobu. Pokud jste
ochotni se o vzpomínky podělit a případně zapůjčit materiály, neváhejte a kontaktujte mne buď elektronicky kronika@nedachlebice.cz nebo jinak.
ZH

Rybáři
Zdravím Vás, milí spoluobčané,
po čase stráveném v kruhu s nejbližšími v teple našich domovů
už všichni netrpělivě vyhlížíme jaro. Naše rybníky byly necelých 14
dní pod ledem. Led byl místy až 8 cm tlustý. Překvapilo mě hazardování některých rodičů, kteří nechali své děti bruslit po zamrzlém
rybníku, a přitom 3 dny před tím pod námi praskal led. Měli jsme
brigády na vyřezávání ledu a také bych chtěl velmi poděkovat
všem, co si v sobotu 13. 2. našli čas na brigádu, kterou jsme měli na
OL2, kde jsme na protější straně od rybářské chaty káceli všechny
větve a stromy, které nám rybářům znepříjemňovaly rybolov. I přes
to, že venku bylo skoro -10 stupňů, tak se nás sešlo celkem 8. Téměř
všechny rybáře bych chtěl pochválit za včasné odevzdání povolenek a sumářů. Prodej povolenek začal koncem února a poprvé si
můžete jít zachytat 1. dubna. Novinkou pro tento rok bude chytání
na 2 pruty celoročně. Prosím Vás všechny o řádné přečtení Rybářského řádu, kde budete mít všechno napsané.
Dle odevzdaných sumářů se Vám dařilo takto
Na rybníku Olšovec 1 se chytlo celkem:
65 ks kapra o celkové váze 239 kg
4 ks amura o celkové váze 14,8 kg
4 ks candáta o celkové váze 7 kg
1 ks sumce o váze 13,3 kg
1 ks štiky o váze 3,2 kg
Úhyn 40 ks kapra o váze cca 85 kg
Převezeno z OL2 do OL1 33 ks kapra cca 60 kg
Na konci října 2020 bylo přivezeno z rybníkářství Hodonín celkem 200 kg kapra výběrového, což je kapr o váze 2,2 až 5 kg (50
až 75 cm). Pak bylo dovezeno 100 kg kapra první třídy, což je kapr
o váze 1,8 kg až 2,2 kg (45 až 50 cm) a 140 kg amurů v rozmezí 55
cm až 1 metr. Celkem tedy 440 kg mírových ryb.
Na rybníku Olšovec 2 se chytlo celkem:
44 ks kapra o celkové váze 134 kg
5 ks amura o celkové váze 22,8 kg.
1 ks candáta o váze 2 kg
Úhyn 10 ks kapra cca 20 kg
Dětské závody 12 ks kapra cca 23 kg
Na OL2 se nebude vysazovat nic. V průběhu roku 2020 byli na
oba rybníky vysazováni okouni. Z důvodu rozmnožení jsou hájení
po celý rok.
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Nejvíce nachytaných kg ryb dle sumářů
Ivan Škrabko 40 kg kapra
Jiří Pravdík st. 35 kg kapra
Vladimír Čevela 30 kg kapra
Miroslav Šubarda ml. 27,5 kg kapra
Katarína Horňáková 23 kg kapra a 3,6 kg candáta
Josef Bartoš 21,5 kg kapra
Vojtěch Lysoněk 19 kg kapra
Největší úlovky ze sumářů
Malina Lumír – kapr 64 cm, candát 56 cm
Haša Libor – amur 66 cm
Čevela Vladimír – kapr 60 cm
Katarína Horňáková – candáti 49, 52, 53, kapr 64 cm
Miroslav Šubarda – kapr 63 cm
Miroslav Šubarda st. – amur 74 cm, štika 67 cm
Rous Kamil – amur 60 cm
Běhůnek Erik – candát 63 cm
Radim Hubáček – amur 75 a 67 cm
Aleš Hubáček – sumec 121 cm
Roman Lapčík – amur 75 cm
V tomto roce nás rybáře čekají tyto práce: natírání chaty a zpevnění břehů kamenem jak na OL1 tak na OL2 a také mulčování trávy
kolem rybníků.

Všechny bych Vás chtěl požádat o to, že když Vám nevyhovují
termíny brigád, tak mi zavolejte a na práci se domluvíme.
Vás všechny bych chtěl pozvat na každoroční otevírání rybníků,
dětské rybářské závody a také na dospělácké závody. Samozřejmě
až to situace dovolí.
Za všechny rybáře Michal Pravdík ml.

Zahrádkáři vám radí
Duben:
Jaro už je nejenom v kalendáři, jaro už
ovládlo zahradu. Občas může napadnout
i v dubnu peřina pozdního sněhu, raději
s tím ale nepočítejte a buďte připraveni
na teplo. Duben je měsícem zelinářské
akce, dobou výsevů a předpěstování sazenic.
- Je čas přímých výsevů na záhon. Vysejte
mrkev, petržel, pastinák i cibuli. Stále je
čas na výsev hrášku, ředkviček, salátů,
salátové řepy nebo vodnice.
- Koncem dubna již můžete do dostatečně vyhřáté půdy vyset i teplomilnou zeleninu - okurky, fazole, tykve i kukuřici.
- Pokud si u teplomilné zeleniny budete
předpěstovávat sadbu, vysejte ve skleníku semínka cuket, tykví, melounů
a okurek.
- Na venkovní záhon můžete vysadit
předpěstovanou sadbu raných košťálovin a salátů.
- Ve skleníku vám již rostou saláty, ředkvičky, kedlubny. Pokud jste je vysadili
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na větší vzdálenost, můžete již mezi
jejich řádky v polovině měsíce vysadit
sazenice rajčat, paprik a salátových okurek.
Je čas na výsev bazalky pro předpěstování sazenic. Na venkovní záhony ji vysazujeme až v druhé polovině května,
její jemné lístky jsou citlivé na mráz.

Květen:
V květnu jaro propuká v plné síle, vše
kolem raší, roste a kvete. Zeleninové záhony jsou sice ještě polonahé, i na nich již
ale klíčí a rostou noví nájemníci. Květen je
měsícem plným energie, měsícem, kdy i zahrádkář v požehnaném věku ožívá a zapomíná na bolest v zádech a v kloubech. Květen je měsícem radosti.
- Nevysazujte teplomilnou zeleninu na
otevřené záhony příliš brzy. I když jsou
jara posledních let hodně teplá a někdy
se zdá, že přicházíme ze zimy přímo do
léta, vyplatí se počkat. Vašim sazenicím
rajčat a paprik jste věnovali hodně času
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a energie, byla by škoda je nechat zmrznout.
Před výsadbou na venkovní záhony
nezapomeňte vaše přísady otužovat
a přivykat je na přímé sluníčko. Vyhnete
se tak jejich popálení, rostly ve světelně
odlišných podmínkách.
Do dostatečně vyhřáté půdy vysejte
teplomilnou zeleninu – fazole, kukuřici, okurky i tykve. Nespěchejte, v teplé
půdě vzejdou semena rychle, v chladné
se budou „trápit“.
V průběhu celého května můžete vysévat mrkev nebo salátovou řepu. Do
podzimu ještě bez problémů dorostou.
Je čas okopat, odplevelit a vyjednotit
brzké jarní výsevy kořenové a cibulové
zeleniny, aby plevel rostlinám nekonkuroval a ty měly dostatek prostoru pro
nerušený vývoj.

Červen:
Červen je nejzelenějším měsícem
v roce. Na zahradě by se měly zelenat
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všechny záhonky, žádný kus půdy teď nesmí ležet ladem. V dnešní nejisté době začínají s pěstováním zeleniny i ti, co až dosud
brali zahradu jenom jako nezbytný doplněk
domu.
- Udržujte vaše záhony bez plevele, okopávejte a současně jednoťte. Zajistíte
své zelenině dostatek životního prostoru a světla, zbavíte ji konkurence a současně přispějete k lepšímu hospodaření
s vláhou.
- Stále můžete vysévat. Mrkve, salátová
řepa nebo saláty bez problémů dorostou i z červnových výsevů. Vysejte kopr,
listový koriandr, vodnici i tuřín.
- Vysejte druhou várku teplomilné zeleniny – keříčkové fazolky a cukrové kukuřice. Jestli jste je vyseli již na přelomu
dubna a května, červnové výsevy vám
zajistí kontinuální sklizeň. Ještě můžete
vyset i okurky nakladačky, cukety nebo
patisony.
- Sklízejte saláty, kedlubny, rané zelí. Nenechávejte je přezrávat, mladé rostliny
jsou jemné a křehké, s dlouhým dnem
se zvyšuje riziko vykvétání.
- Vysazeným rostlinám rajčat, paprik a lilků poskytněte pevné opory, které zajistí
jejich stabilitu i v období plné plodnosti.
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Obvyklým způsobem pěstování tyčkových rajčat je vedení na jeden výhon.
U třešňových nebo datlových rajčat
s kratšími vijany ale docílíte vyšší sklizně při vedení na dva výhony – ponechte první nebo druhý stonek.
Vysazujte sazenice pórku i pozdní košťáloviny z květnových výsevů – zelí,
květák, kadeřávek, kedlubny a růžičko-

vou kapustu. Stále ještě můžete tyto
pozdní košťáloviny vysévat.
Výbor zahrádkářů přeje v této nelehké
době všem občanům naší vesnice hlavně
hodně zdraví, trpělivosti a radost z provedených prací na vašich zahrádkách.
Za výbor ČZS vypracoval:
Lysoněk Vojtěch

Příprava truhlíků muškátů OÚ

TJ Nedachlebice

Sportovci sice nesmí trénovat, přesto se připravují - nové osvětlení tréninkového hřiště.

Sportovci a OÚ připravili kluziště. Děti si ho však vinou počasí, užily jen deset dní.
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