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Slovo starosty
Vážení spoluobčané, přátelé, sousedi,
po roce tu máme další rozvolnění. Když
přišlo to loňské, myslím, že většina z nás si
ani nedokázala představit, že se Covid vrátí a zasáhne nás všechny tak velkou silou.
Mnoho spoluobčanů zemřelo. Ať už na
onu nemoc, nebo z příčin zahlcení nemocnic a neléčení jiných nemocí, nebo zkrátka
stářím a vyčerpáním. Každého člověka je
škoda a zvláště pak dobrého. Ale doufejme, že jak se studené jaro přehouplo do
teplého léta, vysvitlo sluníčko, že i nám
všem svítí naděje a podzim a zima už budou konečně alespoň částečně normální.
Můžeme proto něco málo udělat všichni.
Navrátit se k normálu.
Na obci však nevzpomínáme jen minulost, snažíme se zlepšovat i vaši budoucnost. Opět jsme zahájili nebo v průběhu
léta zahájíme několik drobných a několik
větších nových staveb. Zároveň ale opravujeme i stávající. Postupně se rekonstruují
byty na Domově s chráněnými byty, kompletně je zrekonstruovaná společenská
část Hasičárny, na přelomu června a července nás čeká výměna všech střešních
oken v bytech nad mateřskou školkou, budeme opravovat dlážděnou cestu na Holýška, oprava kanalizace v dlažbě za OÚ už
proběhla. Vodovod až na konec Horního
konce už je také dostavěný, jen se čeká na
kolaudaci (ale to platí i o kanalizaci na Rybníčku, není zkolaudovaná). Probíhá výstavba hřbitova a od půlky června také nová
komunikace od mostu na Hliníkách“ přes
Pastvisko až po katastr Částkova, který se
v budoucnu napojí stejnou komunikací až
na asfaltovou cestu po vrchovině u Pašovic. Zpevněná místní komunikace CP1,CP2
a CP8, což jsou právě cesta do Pastvisek,
odbočka pod kompostárnu a odbočka podél potoka na Myslačov, byla projektována
od roku 2016. V letošním roce získal Pozemkový úřad finance a komunikaci vybuduje. Poté bude její správa převedena na
obecní úřad. Prosím všechny spoluobčany,
aby zde dbali zvýšené pozornosti na této
cestě. V některých místech bude nutné odstranit celý základ původní cesty a navézt
nový tzv. „kufr“. A to až do hloubky 80-100
cm. Tudíž v průběhu stavby bude tato cesta průběžně uzavírána. Protože zde musí
dojít k drobnému kácení stromů, Úřad životního prostředí Uherské Hradiště nařídil
náhradní výsadbu. Ta bude probíhat na
hranici katastrů Nedachlebic a Březolup
a bude zahrnovat místy více jak 15metrový souvislý pás stromů. Jak ovocných (ve
východní části), tak lesních dřevin v části
kolem „Větřáku“ až po katastr Bílovic. Tato
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výsadba proběhne v místě tzv. biokoridoru
na pozemcích obce. Pokud se dotkne pozemků soukromých, pak proběhne jen se
souhlasem vlastníků těchto pozemků. Celou výsadbu platí Pozemkový úřad České
republiky a ten bude zajišťovat i následnou
péči o stromy.
Prožili jsme už druhé smutné Velikonoce. Chtěl bych poděkovat všem dětem
(a jejich doprovodu), které se zúčastnily drobné Velikonoční soutěže. Nakonec
vás bylo 35, kteří jste si došli pro drobnou
sladkost za vyluštění tajenky. Něco jste se
dozvěděli o obci a v době nejtvrdšího „lockdownu“ i přes nepřízeň počasí jste neváhali a udělali i trošku pro své zdraví.
Vážení spoluobčané, už v prosincových
novinách jsem avizoval, že nebylo možné
připravit novou vyhlášku o odpadech. Poslanecká sněmovna nový zákon schválila
až v půli prosince, a tak cokoliv bychom
měnili, by bylo vlastně protizákonné. Stávající vyhláška má výjimku jen do konce
roku, proto už teď připravujeme novou,
ve které slíbené slevy za tříděný odpad
zohledníme. Pokud by si někdo z vás daný
zákon přečetl, asi by se hodně podivil, co
vše požaduje po občanech a co po obcích.
Víte například, že jste ze zákona o odpadech povinni třídit odpad? Že vyhození
nesprávného odpadu do nesprávné popelnice/kontejneru může být postihnuto
docela vysokou pokutou ? Podle tohoto
zákona třebas i PETka v popelnici je špatně nebo tráva, suť atp… Do popelnic patří jen neroztříditelný odpad. A vše, co jde
třídit, patří na sběrná místa nebo do patřičných pytlů, kontejnerů, na sběrný dvůr.
Snažíme se vám danou situaci ulehčovat
pondělním svozem tříděného odpadu

1x14 dní a svozem bioodpadu každý týden. Sváželi jsme větve ze zimní prořezávky, umožňujeme vývoz sutě a další služby.
Bohužel jsou ale i takoví, kteří dané svozy
sprostě využívají. Odevzdávají podnikatelský odpad, produkují nadměrné množství
odpadu. Opravdu si myslíte, že je normální odevzdat 20 starých pneumatik, že je
normální odevzdávat do plastu velké role
nepoužité bublinkové fólie, že je normální
mít na svozu deset pytlů bioodpadu - králičího hnoje ? Nová připravovaná vyhláška
tudíž nepřinese jen slevy těm, kteří jsou

Vzešlé duby a buky v naší školce

85 mm srážek za 24 hodin
Záchrana Nedachlebic v podobě rozlitého potoka do louky pod Svárovem
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normální, ale postihne i ty, kteří produkují
odpad ve zvýšené míře a vlastně na úkor
ostatních spoluobčanů zatěžují nadměrně
systém svozů. V okolních obcích přistupují
ke zdražování systému svozu odpadu na
600-700 korun na občana a rok.
Chtěl bych vás stejně jako loni pozvat na
Grilování po Coroně… tedy zahájení prázdnin na hřišti. Tentokrát už v pátek 25. června
v podvečer. Pro děti budou opět připraveny
špekáčky, v udírně klobása, na grilu maso.
K tomu i nějaké tekutiny. Přijďte !
Na srpen pak připravujeme větší kulturně-vzpomínkovou akci. V srpnu roku 1901
přišel z Hřivínova Újezdu do naší školy vrch-

ní učitel Jan Vítek. Za skoro 30 let posunul
Nedachlebskou školu o notný kus dopředu.
Chtěli bychom mu vzdát hold v sobotu 21.
8. umístěním pamětní desky s jeho jménem na budovu bývalé školy. Zároveň s tím
uspořádáme drobnou výstavku archiválií
místní školy. Večer vás pak čeká divadelní
představení. Celý podrobný program obdržíte na začátku srpna do schránek.
Možná Vám bude připadat, že se v novinách stále opakuji, že si stále stěžuji, ale
nedávno jsem četl (a následně i na Holýškách slyšel) krásnou pozměněnou větu,
nad kterou by se mnoho z nás mohlo zamyslet …:

„Neměl bych se ptát, co může udělat
obec pro mě,
ale měl bych se ptát, co můžu udělat
pro obec já!“
Toto heslo ale není jen o práci. Může
se jednat o organizaci kulturní akce, setkání sousedů, neničení obecních zelených
ploch a myslím, že zde patří i úsměv na druhého, pozdravení, pokývnutí hlavou. I tím
jednotlivec dělá pro obec mnoho. Zlepšuje
náladu nejen sobě, ale všem. Buďme na
sebe usměvaví, snažme se s přicházejícím
létem něco udělat pro druhé. Potěší to vás.
Všechny… děkuji vám.
starosta Josef Jandouš

Společenská kronika
(únor, březen, duben, květen, červen 2021)
Narození:
18.2.2021 Miklenda Filip rodiče: Lenka Miklendová-Kafková č.p. 84
Zdeněk Miklenda
25.2.2021 Obdržálek Daniel rodiče: Kristýna Kaňovská
Jakub Obdržálek

č.p. 250

27.2.2021 Řešétka Daniel

rodiče: Monika Belantová
Lukáš Řešétka

č.p. 308

26.3.2021 Huňka Miroslav

rodiče: Marie Huňková
Miroslav Huňka

č.p 312

9.5.2021

rodiče: Marika Šimčíková
Petr Šimčík

č.p. 206

26.5.2021 Lukáš Kučera

rodiče: Eva Kučerová
Martin Kučera

č.p. 247

27.5.2021 Vojtěch Tymon

rodiče: Petra Kuběnová
Radek Tymon

č.p. 254

Šimčík Petr

Úmrtí:
† 3. 3. 2021
† 26. 3. 2021
† 29. 3. 2021
† 13. 5. 2021
† 16. 5. 2021

Kůrová Marta
Duda Jaroslav
Melimonková Jana
Kubičík Stanislav
Marášek Miroslav

Přání k narozeninám
Tož vitaj děvčico mezi námi,
Popřát Ti nemožem ani písničkami.
V této kovidové době,
Nemožem přijít ani k Tobě.
S rouškou dva metry od sebe,
Nepoznáš mě a já Tebe.
Čeho se ještě dočkáme ?
Na to si s úsměvem počkáme.
Kéž už se kola roztočí
A s Koronou navždy zatočí.

Nedachlebice
Nedachlebice
Nedachlebice
Nedachlebice
Nedachlebice

č.p. 253
č.p. 86
č.p. 86
č.p. 86
č.p. 207

Ráno
Z rána v trávě ranní rosa
Zouvám boty, chodím bosa.
Jaké je to překvapení,
Zem je teplá, nic to není.
Je teplá a rozehřátá,
Kos si po ní pěkně chvátá.
Nebojí se běhá vesele,
V zobáčku má kousek jetele.

Občané, kteří se v měsících duben, květen a červen dožívají významného životního jubilea:
50 let
70 let
č.p. 240
Malina Lumír
č.p. 147 Vlčnovská Libuše
č.p. 232
Kavka Jiří
č.p. 304 Hoferek Jaroslav
č.p 228
Vavřiníková Miroslava č.p. 132 Janošková Alena
MUDr. Plevač Miroslav č.p. 258 75 let
č.p 126
Hanáčková Dagmar č.p. 44 Bartasová Marie
Šuranský Miloslav
č.p. 140
55 let
Knotová Ludmila
č.p. 42 80 let
č.p. 25
Melichárek Antonín č.p. 62 Dudová Ludmila
Novák Jaromír
č.p. 89
65 let
Juřena František
č.p. 245 85 let
č.p. 201
Pekárová Jarmila
č.p. 290 Sládková Božena
č.p. 175
Soukup Stanislav
č.p. 194 Jančová Marie
Hnilicová Anna
č.p. 247
Bilavčíková Libuše č.p. 23

Sňatek:
10.4.2021

Eva Hnilicová
Martin Kučera

č.p. 247

Matrika OÚ Nedachlebice

Ze stodoly vyletují
čmeláčci, kde hnízdo mají.
Obletí nám všechny kytičky
V trávě napijí se rosné vodičky.

Hlavou mi zní písnička,
Co bzučala malá včelička.
Bzučela jí lidem všem,
Jak je krásná naše zem.

Moc děkujeme
paní M. Hubáčkové (84 let)

3

Obecní noviny Nedachlebice

2/2021

POZVÁNKA
Obecní úřad Nedachlebice Vás zve na

Veřejné zasedání zastupitelstva obce
které se uskuteční v pondělí 28.6.2021 od 18:00 hod.
na sále KD Nedachlebice
Pozvánka a program schůze bude vyvěšen na www.nedachlebice.cz a vývěsní desce.

Knihovna informuje
•

•

Plánovaná akce pro děti, Podvečer s Andersenem, se uskuteční
v září nebo v říjnu. O přesném datu budete včas informováni na
webových stránkách knihovny.
Knihovna je opět v provozu. Prosím tedy všechny čtenáře, kteří
mají knihy vypůjčené delší dobu, aby je přišli vrátit.

•

Knihovna bude každý 3. týden uzavřena
z důvodu směnování v práci, předem budete vždy informováni na webových stránkách a vývěsce knihovny. Děkuji za pochopení.
V. Juřenová, knihovnice

ROK V MATEŘSKÉ ŠKOLE
Letošní školní rok se den za dnem krátí, blíží se čas letních dovolených a dětských
prázdnin.
Byl to školní rok velmi složitý, silně ovlivněn pandemií koronaviru. Rok plný obav
a nejistoty, vyčerpání a překonávání překážek, což ovlivnilo více či méně život každého
z nás.
Sotva se nám podařilo zčásti stmelit kolektiv a nejmladší školkáčky adaptovat na
nové prostředí mateřské školy, opakující
se nepříznivá situace nás bohužel donutila
několikrát zcela přerušit provoz v MŠ. Nezapomenu poděkovat všem rodičům dětí
a zejména rodičům předškoláků, pro nějž je
předškolní vzdělávání povinné za zodpovědnost, s jakou se podíleli na vzdělávání svých
dětí z domova/ tzv. distančním způsobem/.
Jak odhodlaně s dětmi plnili úkoly a náměty,
které jsme elektronicky přeposílali z mateřské školy. Ceníme si u rodičů zpětné vazby
a vstřícné komunikace. Od paní učitelek si
děti po znovuotevření MŠ zasloužily samozřejmě také obrovskou pochvalu! Ocenili
jsme především píli, snahu a pokroky, kterých
děti dosáhly v oblasti grafomotoriky, rozvíjení jazykových a předmatematických dovedností, ale také dovedností pracovních a manuálních. Je naším cílem, aby děti odcházely
z naší mateřské školy kompetentní obstát nejen ve škole, ale i v životě- mimo školu. Aby
si uměly poradit v běžných situacích, které
život přináší. To znamená, že důležitým ukazatelem školní zralosti je například, jak je dítě
sociálně vyspělé, jestli umí přijmout změnu,
přizpůsobit se jí, zda má svůj názor, je zdra4

Obecní noviny Nedachlebice
vě sebevědomé, umí vyjádřit souhlas
či nesouhlas, zda uplatňuje základní
společenská pravidla, jak dokáže spolupracovat, zda ovládá své city a chování,
zda umí respektovat pravidla nebo přijmout povinnost.
Se školkou se rozloučí letos celkem
pět předškoláků, kteří se již těší na slavnostní tradiční pasování na školáky.
To proběhne v úplném závěru měsíce
června a možná letos netradičně přijde
na školní zahradu i kouzelník s velkým
překvapením pro všechny zúčastněné
děti i rodiče! Máme se na co těšit!
Nynější pozitivní atmosféry, kdy
můžeme být v mateřské škole všichni pěkně pospolu, děti starší i mladší
s paní učitelkami, si velmi vážíme! Respektive, naučili jsme se v souvislosti
s pandemickou situací uvědomovat,
že nemusí být vždy samozřejmost být
spolu. A tak se těšíme z každého společného dne!
Co nejvíce aktivit a činností přesouváme aktuálně za pěkného počasí
ven. Společně si hrajeme námětové hry
na zahradě, děti tvoří v pískovišti nebo
hospodaří v nově pořízené dřevěné
zahradní kuchyňce. S oblibou využívají
koloběžek a odrážedel k dopravní hře

2/2021
v bezpečném terénu. Cíleně s dětmi
výletujeme do okolí, pozorujeme a poznáváme okolní přírodu, hledáme pohádkový poklad nebo učíme děti pečovat a vytvářet si citový a estetický vztah
k našemu bezprostřednímu okolnímu
prostředí, k přírodě - aktivně se staráme
o bylinky, zeleninu a květiny na školním
záhonku a najdou se i jednotlivci z řad
dětí, kteří neúnavně ,,sečou“ trávník,
shrabují a odvážejí. Nezapřou zkušenost z domova…!!
A samozřejmě - celoročně sportujeme, hrajeme pohybové hry, učíme se
obratnosti, koordinaci pohybů, orientaci v prostoru a cvičíme se zvířátky v našem motivačním projektu pohybové
všestrannosti. Letošní sportovní dětský
den byl plný zážitků, radosti a ocenění
vynaloženého úsilí všech malých nadšených obratných sportovců. Děti si
domů vítězně odnášely diplom i medaili.
Plni optimismu si přejeme, aby celý
příští školní rok byl už bez jakéhokoliv
omezování, abychom si jej ve školce
prožili společně ve zdraví a v klidu.
Krásně prožité léto, dětem báječné
prázdniny přeje kolektiv mateřské školy.
Andrea Krhovská, ředitelka MŠ
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Kronikářské okénko
Jak jste již byli v kronikářské rubrice informováni, chystá se na 21.
a 22. srpna 2021 výstava o školství v Nedachlebicích ku příležitosti
120. výročí nástupu Jana Vítka do Nedachlebic a zároveň ke 40. výročí ukončení činnosti školy v Nedachlebicích. Tato výstava bude zároveň spojena s odhalením pamětní desky Janu Vítkovi.
Při této příležitosti jste byli i vy vyzváni, abyste pomohli s výstavou prostřednictvím zapůjčení materiálů (vysvědčení, fotografií,
předmětů, vzpomínkami). Děkujeme těm, kteří tak již učinili, a oznamujeme, že tato výzva stále trvá. V případě, že jste ochotni něco zapůjčit, neváhejte a kontaktujte mne.
Dnes přinášíme článek o životní cestě Jana Vítka, který je zpestřen citacemi z místní školní kroniky.

Jan Vítek
Narodil se 16. dubna 1858 v Biskupicích u Luhačovic jako syn rolníka Františka Vítka (*1810) a jeho manželky Anny (roz. Pančochové
*1824). Měl bratra Františka, který zůstal v rodném domě (celoláník
a starosta), pak měl 7 sester. Studoval na německém gymnáziu v Uh.
Hradišti 5 tříd, pak na českém učitelském ústavě v Příboře, kde složil
zkoušku dospělosti i způsobilosti s vyznamenáním. Než se dostal na
učitelský ústav, působil jako výpomocný podučitel v Újezdci u Brodu
2 roky, po zkoušce dospělosti, ve které obstál s vyznamenáním, byl
ustanoven správcem školy v Hřivínově Újezdě.
Dne 8. 6. 1880 se oženil s Barborou Maňasovou z Újezdce u Luhačovic (nar. 3. 3. 1855).
Jejich děti:
Marie *1881 v Újezdci u Luhačovic, v r. 1901 se provdala za Františka Mikla z Hř. Újezda č. 7 *1871
Svatava *1883 v Biskupicích, zemřela v Hř. Újezdě na osypky v r.
1889
Milada *1885 v Biskupicích, zatímní industriální učitelka v Nedachlebicích 1907-1912, zemřela v Nedachlebicích r. 1912 na tuberkulózu ve stáří 27 let
Miloslav *1887 v Hř. Újezdě, učitel, během 1. sv. války zajat v Rusku, v r. 1916 vstoupil do čs. legií – podporučík, po válce učil v Nivnici,
oženil se se Štěpánkou roz. Kvasničkovou, poté učil a žil i se svou rodinou v Brně, kde snad doposud žije jeho dcera Jitřenka a jeho vnuci
i pravnuci, další děti: Miloslava, Něha (kluk), Sněženka a Jitřenka. Miloslav zemřel 24. září 1968 v Brně
Břetislav *1889 v Hř. Újezdě, učitelský abiturient v Nedachlebicích, zemřel 30. března 1910 na tuberkulózu ve stáří 20 let
Ludmila *1892, zemřela 1893
Bohuslav *1894 v Hř. Újezdě č.68, v r. 1913 výpomocný učitel na
škole v Hř. Újezdě a odtud odešel do Lipové, v r. 1921 sezdán na Maleniskách u Provodova s Marií Laštovicovou z Ludkovic, v r. 1921 je
uveden jako sčítací komisař pro Nedachlebice, v r. 1922 se mu v Uh.
Hradišti narodila dcera Danuše Bohuslava, v r. 1928 v Židenicích oba
vystupují z církve římskokatolické, zemřel v roce 1978
Božena *1897 v Hř. Újezdě č. 68, v r. 1917 se provdala za Aloise
Sobka z Bílovic č. 7, zemřela v roce 1969
Vladimír *1899, zemřel v roce 1975
Jan Vítek založil v Hř. Újezdě r. 1888 školní kroniku, ze které čerpáme veškeré informace o škole, obci i okolí z té doby. Pisatel kroniky šel však se zjišťováním informací až do r. 1816. V roce 1891 byla
z iniciativy Jana Vítka postavena v Hřivínově Újezdě škola, která slouží
svému poslání dodnes.
V Nedachlebicích působil Jan Vítek od 24. srpna 1901 do 31.ledna 1925. Škola byla během jeho působení rozšířena škola o 2 třídy (r.
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1913). I v Nedachlebicích pokračoval Jan Vítek v psaní školní kroniky.
Jeho zápisy se ale, na rozdíl od jeho předchůdců, vyznačují obsáhlostí a podáním ucelených informací nejen o životě ve škole, ale také
v obci. Zápisy ve školní kronice jsou v rozsahu 154 stran rukopisu.
V roce 1928, krátce před svou smrtí, vydal vlastním nákladem monografii Slovácká dědina – Nedachlebice. Tímto počinem zachoval
o životě našich předků v Nedachlebicích mnohé cenné informace
pro další pokolení.
Ze školy v Nedachlebicích odešel 1. února 1925 i se svou manželkou Barborou ke své dceři Boženě Sobkové do Bílovic č. 7 na výminek. Barbora Vítková zemřela v Bílovicích 17. února 1927 a její manžel
Jan Vítek ji následoval 14. května 1928. Hrob Jana Vítka se nacházel
na bílovickém hřbitově do 90. let, pak jeho vnuk nechal exhumovat
pozůstatky manželů Vítkových a pochoval je znovu, tentokrát v Brně.
Poslední zápis v nedachlebské školní kronice, který psal Jan Vítek
vlastní rukou, nese dataci 5. 8. 1924 a jedná se o zápis za školní rok
1923/24. V počátcích zápisu z dalšího školního roku se jeho pisatel
Jaromír Zapletal, rodák z Jarošova a zatímní správce školy, zmiňuje
o odchodu J. Vítka ze školy takto: „Výnosem zemské školní rady ze dne
23. září 1924 čís. 53227 uděleny byla správci školy Vítkovi J. zdravotní dovolená. Roztrpčen zdejšími poměry odešel dnem 10. října 1924 již jako
na trvalý odpočinek z Nedachlebic do blízké vsi Bílovic. Odešel tiše se slzami v očích po dlouholetém působení v Nedachlebicích od roku 1901,
aniž by poznal nějakého vděku od občanů za práci, kterou zde za svého
dlouholetého působení vykonal. Sbor učitelský však doprovodil i se žactvem pana nadučitele a srdečně se s ním rozloučili.“
Na konci zápisu v témže roce se zapisuje Jaromír Zapletal toto:
„Dnem 1. ledna 1925 (byl) dán dosavadní def. správce školy Vítek Jan na
trvalý odpočinek výnosem zemské školní rady ze dne 17. listopadu 1924
čís. 64440 s přípisem: Zmocněni jmenovaným úřadem vyslovujeme Vám
při odchodu na trvalý odpočinek uznání zemské školní rady za horlivou
a úspěšnou činnost ve službě školní a přejeme Vám, abyste se ještě dlouho těšil ve zdraví a spokojenosti krásných plodů své vždy tak svědomité
a pečlivé práce školní.“
V zápisu ve školní kronice za rok 1927/28 píše Ladislav Koutný,
definitivní nadučitel, o sklonku života Jana Vítka následující:
„V těch nejtěžších dobách hlava pana nadučitele Vítka nachylovala
se dlouho do nocí nad soupisy osevných ploch, všemožných zásob, nad
podáváním zpráv a dobrozdáních pro udělování vyživovacího příspěvku a nakonec i vydáváním povolení na mletí občanům... A právě tato
mimoškolní úmorná práce vynesla mu nakonec nepřízeň...
Moloch války vskutku bezohledně využitkoval jeho svědomitosti
a píle...
Všechny pozdější pocty, které se p. nadučiteli Vítkovi dostaly-ať již ve
jmenování čestným občanem nebo ve veřejných poděkováních obecního zastupitelstva-ostnu trpkosti nezbaví...
Byla to vskutku hrozná nervová choroba, která ho donutila odejíti
s životní fronty práce do bílovského zápolí u Uherského Hradiště na zasloužilý odpočinek, jenž již byl nepřetržitým řetězem utrpení a jemuž konec učinila sama smrt o 2. hodině ranní dne 14. května 1928. Pohřeb (byl)
konán v Bílovicích o 10. hodině dne 16. května. Nad otevřeným hrobem
za přítomnosti žactva z Nedachlebic a Bílovic, učitelstva z okolí, školdozorců pp. Jar. Bureše, V. Sehnala, Frant. Valy a četného obyvatelstva se
rozloučil s navždy odcházejícím několika srdečnými slovy jménem občanů nedachlebických jeho žák, nyní p. starosta Josef Osoha, zásluhy pak
a požehnanou jeho práci vřele ocenil v delším tklivém proslovu okr. školdozorce p. Václav Sehnal, aby nato rakev zvolna mizela v palčivém toku
slz a v záplavě vonných kytic z vděčných ruček školních dítek.“
Tak odešel ze světa pan nadučitel Jan Vítek, dnes bychom ho
mohli směle označit slovem vizionář.
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Vzpomínka na Mirka Maráška
Jak život plyne, přichází
nám do cesty různé momenty, zážitky, různí lidé. Na některé se vzpomínka rozmlží,
možná upadne v zapomnění,
a na jiné je stále jasná. Tou jasnou a moc hezkou vzpomínkou budou společně prožité
okamžiky s Mirkem. Vzpomínám si na jedno z našich
první „turné“ do Charvatské
Nové Vsi 16. 4. 2016. Na otázku, zdali by nás nedopravil na
místo určení, vůbec neváhal.
Byl vždycky ochotný a rád,
že může pomoci. Takových
výletů a najetých kilometrů bylo ještě mnoho. V srdci
nám zůstane vzpomínka na
milého, klidného a laskavého
„chlapa“, který byl v naší společnosti moc rád, a my jsme
se těšily z něho.
Za ŽPS Nedachlebjanky
J. Jandoušová
7

Obecní noviny Nedachlebice

2/2021

Křesťanské okénko
Velikonoce v našem kostele

Rybáři
Zdravím vás, milí spoluobčané,
už jste si jistě mnozí z vás při vašich procházkách kolem rybníků
všimli, že nám konečně začala rybářská sezóna. Přes naléhání občanů
jsme začátek nechali, jak je zvykem, na 1. dubna. I přes to, že nám moc
nařízení vlády zpočátku roku nepřálo, tak se již prodalo téměř stejně
povolenek jako loni. Novinkou pro tento rok je chytání na 2 udice a děti
do 15 let chytají na jednu. Také jste nemohli přehlédnout, že lavičky,
které jsou přímo u vody na každé straně rybníků, si zaslouží již vyměnit. Už nyní se pracuje na nových. Dále jsme museli uspořádat brigádu. Na ní jsme posekali trávu kolem rybníků a částečně čistili přepady
mezi rybníky. Také jsme vyčistili celou rybářskou
chatu, abychom v ní v nejbližší době mohli udělat schůzi. Chtěl bych vás o něco poprosit. Pokud
nemáte čas chodit na sobotní brigády, stačí mi
zavolat a můžeme se domluvit na jakékoliv práci
kolem rybníků v čase, který vyhovuje vám. My
teď všichni čekáme na 16. 6. kdy se budou moct
chytat dravci. Jediní okouni budou mít tento rok
klídek, jelikož doufáme, že se na OL1 rozmnoží.
Jedním z bodů nadcházející schůze bude to, že
máme v plánu nakoupit na podzim mírové candáty a štiky. Candáti by byli v OL1, kde by také
8

měli nachystaná hnízda. Štiky bychom vypustili do OL2. Dále hned
jak to bude možné, chceme uspořádat každoroční otevírání rybníků.
Mnoho rodičů zajímá, jestli tento rok budou dětské závody. Po vydařeném loňském ročníku bychom chtěli uspořádat jak dětské rybářské
závody, tak i dospělácké. Především budeme preferovat domácí soutěžící a teprve potom přespolní. Co se týče brigád pro tento rok, tak nás
ještě čeká spousta sečení kolem rybníků a kompletní vyčištění přepadů. Dále rozbití a vyskládání kamenů a tím následné zpevnění břehů.
Nakonec když vyjde čas, tak natření rybářské chaty. Všechny brigády
a akce uslyšíte jak v rozhlase, tak také uvidíte na informačních tabulích před hospodou. Nebo nově vzniklé skupině
rybářů na facebooku. Abych nemluvil jenom
o práci a zábavě. Tento rok je to s chytáním nově
nasazených amurů bída, ale za to kaprů přes 60
cm je chycených nespočet. Jedním z vylepšených
osobáků je kapr o délce 66 cm, který se povedl
Honzovi Váňovi. Jelikož máme stanovenou horní
míru kapra 60 cm, tak dědeček Cyra bude muset
počkat, až se tomuto lovci podaří nějaký menší.
Všichni jsme moc rádi, že čím dál víc dětí tráví čas
u vody, a ne doma za počítačem.
Za všechny rybáře Michal Pravdík ml.
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Sláva na Holýškách
Protože se v posledních týdnech koronavirová opatření trochu
rozvolnila, mohli jsme se na Holýškách pustit do našich dlouho připravovaných akcí. Chtěli jsme již dávno označit cedulí začátek našeho svrchovaného území. A tak jsme jednoho sobotního podvečera
umístili ceduli na sloup do ulice vedoucí ke hřišti, aby domácí i přespolní věděli, kde je začátek Holýšek.
Nechyběl křest cedule šampaňským
a projev prezidenta. Poté jsme se za doprovodu ozembůchu vypravili průvodem na
holýškovské náměstí. Tam se pak pokračovalo tradičním kácením máje, kdy si každý
návštěvník symbolicky zasekl do májky. Celou akci moderoval Vojta Lysoněk, který byl
nejen v kroji, ale jak se zdálo, i ve svém živlu.
Akce pak pokračovala znovuvztyčováním
holýškovské vlajky, protože starou a děravou nám sebral vítr. Ale to už se na náměstí
objevil starosta obce a dokonce i Nedachlebjanky, aby celou akci doprovodily svým
zpěvem. Vlajka byla slavnostně přinesena
a po projevu prezidenta Holýšek, (kterého
máme všichni moc rádi) se ujal slova P. Jaroslav Knichal. Ten požehnal vlajku a holýškovskému lidu s přáním dobra pro všechny,
které spojuje symbol vlajky. Ta pak byla
i s malými komplikacemi slavnostně vztyčena na nový a ještě vyšší stožár, kde bude
opět hrdě vlát. Poté následovalo promítání

Holýškovského zpravodaje pana Antonína Jurči. Po celou dobu se
podávalo pivo a klobásky za lidové ceny. Hospodyňky přinesly různé sladké, slané i tekuté občerstvení. Určitě to bylo milé a příjemné
sousedské setkání. Dík patří všem, kdo se o něj zasloužili a všem,
kdo přišli.
Kancelář prezidenta Holýšek
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Zahrádkáři vám radí
Červenec:
Vedro. Je zde nejteplejší měsíc v roce,
měsíc dlouho očekávaných zahrádkářových
žní. Po jarních ředkvičkách, salátech a kedlubnech přichází období sklizně rajčat, paprik, okurek a lilků. K tomu cukety a mladé
patisony, vytahat česnek a něco vyset pro
podzimní sklizeň.
- Vyvazujte rajčata, vyštipujte zálistky,
odstraňte pár spodních listů, které se
dotýkají půdy. Sledujte případné projevy nedostatku vápníku na plodech,
při vysokých teplotách raději zasáhněte
preventivně postřikem vápenatým hnojivem na list.
- Vyvazujte rostoucí papriky motouzem
v řádku, abyste zabránili vylamování
výhonů pod tíhou dorůstajících plodů.
Paprika má dichotomické větvení a vyvazování hlavně v krytých prostorách
vyžaduje.
- Vysejte krátkodenní zeleninu pro podzimní sklizně – oblíbené pekingské zelí,
čínské zelí, japonské ředkve. Hlídejte napadení malých semenáčků dřepčíky, dovedou výsevy kompletně zdecimovat.
- Česnek skliďte včas, aby se vám cibule nerozpadaly. Napřímení zahnutého
stvolu s pacibulkami u paličáků je indikátorem optimální doby sběru.
- Skleníky a fóliovníky s rajčaty intenzivně
větrejte, dokonce i v době případné vlny
chladnějšího počasí. Snažte se zabránit
delšímu orosení listů, které je nejčastější příčinou rozvoje listových chorob
u rajčat. Přichází doba potenciálního nástupu plísní. Kontrolujte porosty cibule,
okurek a rajčat a zasáhněte při prvních
projevech onemocnění.

Srpen:
Papriky, okurky, rajčata, cukety, fazolky,
cibule, melouny …. srpnové sklizně jsou tak
bohaté, že vše zkonzumovat nejde. Srpen je
prostě měsícem zelinářovy hojnosti. Škoda,
že nemůžeme pár srpnových dní s jejich
nadbytkem zeleniny přesunout do ledna či
února. Vlastní čerstvá zelenina je nejzdravější a nejchutnější, přebytky ale zpracujte,
zamrazte či zakonzervujte. Na zimu se hodí.
- Skliďte cibuli a nechejte ji doschnout na
záhonu nebo v bedýnkách na vzdušném
a provětraném místě. Pak ji opatrně očistěte od zbytků zeminy, odstraňte kořínky
a nať zakraťte asi 1cm nad vrcholem cibule.
- Hlídejte plíseň na rajčatech a zasáhněte
při prvních příznacích nemoci.
- Zakryjte porosty pórku bílou netkanou
textilií. Druhá generace vrtalky pórové
létá v druhé polovině srpna a v září. Mechanická ochrana je účinnější a šetrnější
než chemické postřiky.
- Papriky sklízejte raději pouze jednou
nebo dvakrát týdně a po sklizni skleník
intenzivně větrejte, aby se rány co nejdříve zacelily. Místo po ulomeném plodu
při sklizni je největším rizikem vniku infekce do rostliny papriky.
- Vysejte listové saláty, kozlíček, polníček,
kopr, vodnici a ředkvičky pro podzimní
sklizně.
Září:
Prázdniny studentům a čas dovolených
nám pěstitelům definitivně skončily a započalo finální ovocnářské období spojené
zejména se sklizní slivoní a jádrového ovoce
a také s uskladněním ovoce. No, a jak jinak
než na závěr úvodu výstižná pranostika:

„Září, na léto jde stáří“.
- Kromě hlavních ovocných druhů se sklízí
i stále častěji pěstované plodové hlohy, ze
kterých lze připravit vynikající marmeládu.
- Od konce září lze také sklízet jeden z nejbohatších ovocných druhů na vitamín
C, jako je rakytník, a to postupně až do
zámrazu.
- První polovina září je také ještě vhodná
k výsadbě jahodníků. Vysazovat by se
měla opět jen kvalitní silná a zdravá (certifikovaná sadba) na dobře připravený
a vyhnojený pozemek. Nezbytná je zálivka proto, aby před zimou sazenice dobře
zakořenily (jinak je mráz vytáhne a hrozí
tak jejich poškození). Spon výsadby v řádku 35 cm mezi řádky okolo 60 cm. Vhodné
je vysazovat na černou netkanou textilii.
- V rámci přípravy na delší pěstitelské období je nezbytné odstraňovat odumřelé
zbytky ovocných dřevin, zejména ty,
které jsou poškozené různými houbovými chorobami. Listy napadené např.
strupovitostí, plody postižené monilií
a hnilobami při kompostování pečlivě
překryjeme zeminou.
- Je vhodné odstranit stromy se symptomy virů, např. Šárky švestky nebo fytoplazem.
- I v podzimním období je vhodné provádět ochranu zejména před přezimujícími stádii škůdců ovocných dřevin (mšice,
obaleči, mery apod.).
Zdroj časopis Zahrádkář
Mnoho slunných dnů a radost z dosažených výsledků na vašich zahrádkách přeje
výbor ČZS.
Za výbor ČZS vypracoval: Lysoněk Vojtěch

TJ Nedachlebice - Jaro 2021
V tomto červnovém čísle obecních novin
pravidelně hodnotíme ukončení předchozí
jarní části fotbalové sezóny. Konečné tabulky
zde však tentokrát nenajdete. Důvod je zřejmý. Zdravotně bezpečnostní situace v době
covidové zastavila nejen fotbalové soutěže,
ale i veškerý společenský život. Každý z nás
byl nucen vypořádávat se s touto skutečností
po svém. Věříme všichni, že bude líp. V rámci
vládou regulovaných podmínek jsme začali
alespoň s venkovními tréninky, bez využívání
vnitřních prostor kabin. Mužstva žáků i mužů
sehrála svá první přípravná utkání, a to v Topolné, Ořechově, s Mladcovou a s Hroznovou Lhotou. Mužstvo Starých pánů si ověří
v tomto měsíci svoje schopnosti s týmem

Starých pánů Fastavu Zlín.
Děkuji všem hráčům, trenérům, vedoucím mužstev za náročnou, ale poctivě
odvedenou práci v předchozím zkráceném
soutěžním ročníku i v náročných podmínkách. Na přípravě a fotbalovém růstu
našich nejmladších se významně podíleli
a podílí trenéři Michal Váňa a Jaromír Šuranský. Oba si zaslouží samostatné uznání,
alespoň touto cestou.
V ohrožení je i začátek podzimní části
dalšího ročníku fotbalových soutěží. Naše
mužstva žáků a mužů jsou přihlášena do
soutěží, ale ty nebyly zatím ani rozlosovány. Víme pouze, že řídící orgány krajských
a okresních soutěží uvažují o zahájení no-

vého ročníku v termínu 8. srpna 2021. Snad
se už bude moci hrát. Mnohým z nás již
chybí nejen pohyb, ale i obyčejná setkání
a popovídání si s přáteli.
Covidová doba nám neumožnila realizovat v tomto období ani připravované
kulturně společenské akce. Upustili jsme
od přípravy dětského dne, soutěží o pohár starosty obce a bohužel i od tradičního
ukončení sezóny spolu s kapelou Reflexy.
Přes složitou společenskou situaci bylo
nutné areál udržovat v provozu schopném
stavu. Významně se na tom podíleli a podílí
pánové Cyril Řezníček a Miloslav Ondroušek. Využili jsme také omezeného provozu
na sportovištích a za významné finanč11
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ní podpory Nadace ČEZ a obce
jsme vybudovali nové osvětlení
tréninkového hřiště. Určitě najde
své uplatnění v ročních obdobích,
kdy denního světla pro trénování
už není dost. Děkuji všem, kteří
pomohli buď svými mechanismy Libor a Lukáš Řešetkovi nebo
brigádnicky tuto akci zrealizovat.
Z dalších investičních záměrů chci
připomenout zahájené práce na
projektové dokumentaci rekonstrukce tribuny.
Na závěr dalšího soutěžního
ročníku bych chtěl poděkovat za
podporu především všem sponzorům, starostovi a celému obecnímu
zastupitelstvu. Bez jejich finanční
a materiální pomoci by náš sportovní areál nevypadal tak skvěle,
jak vypadá, a naše mužstva nemohla reprezentovat nejen sebe,
ale i obec. Můj dík patří také aktivním členům výboru, jejich manželkám, které tuto jejich práci tolerují.
Dále naším věrným fanouškům
a ostatním příznivcům, pro které
se fotbal především hraje.

2/2021
Akce TJ Nedachlebice pro zbytek roku 2021

Nový ročník fotbalových soutěží
všech našich mužstev
Sezóna začne dne 8. 8. 2021
Pohodové viru prosté prázdniny dětem a vám dospělým
příjemně prožitou dovolenou přeje za TJ Nedachlebice Jaroslav Šuranský

Tým TJ Nedachlebice při testování osvětlení
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