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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
dostáváte do rukou další číslo našich
obecních novin, v tomto roce už třetí.
Od posledního vydání uplynuly tři
měsíce a v jejich průběhu nastala řada
událostí nejen v životě obce, ale i ve
Vašich rodinách. Děti mají po prázdninách, někteří z Vás načerpali nové síly
při dovolených doma i v zahraničí, jiní
se naopak ve své dovolené vyčerpali
při žňových pracích nebo při údržbě
a opravách svých usedlostí či zahrad.
Blíží se podzim a toto období je charakteristické pro region Slovácka důležitou
činností – zajišťováním, sběrem a přípravou modrého ovoce na kvas. Tož ať
je a ať teče.
Z důležitějších akcí uplynulého období uvádím připomínku 803.
výročí založení naší obce v areálu hřiště s vystoupeními Nedachlebjánku
a Nedachlebjanu a dechovou hudbou
Vracovjáci. Poděkování patří nejen
vedoucím souborů a účinkujícím, ale
i sponzorům, kteří pomohli akci zabezpečit.
V dalším týdnu se uskutečnily
díky turistickému oddílu Divočáci dvě
nápadité a úspěšné akce – poprvé pro
dospělé a hlavně pro děti – putování
místy pohádkovým a místy strašidelným lesem s vtipnými zastávkami.
O velkém úspěchu svědčí sama o sobě
značná účast. Mé poděkování patří

scénaristům obou akcí a pochopitelně
všem, kteří se na akci podíleli.
8. – 9. září 2012 se Slavností vína
v UH spolu s Nedachlebjanem zůčastnili i naši další občané (celkem 31 krojovaných). Obec se také prezentovala
prodejem jídel z ryb. I zde je na místě
poděkování.
V polovině září připravili zahrádkáři
košt burčáku s hudbou manželů Miklových. I jim patří dík za přípravu dnes už
tradičního a oblíbeného večera.
Poděkování za výtečnou reprezentaci obce si zaslouží i naši fotbalisté.
Koncem minulého týdne se uskutečnilo v naší obci zasedání mikroregionu Za Moravú. Jeho součástí byla
i návštěva DCHB. Starostové okolních
obcí si prohlédli i aktuální letecké fotografie naší obce ( ta největší je instalována v zasedací místnosti).
V pátek 14. září jsem konečně v Praze obdržel tzv. „ limitku“, což znamená,
že jsme obdrželi finanční prostředky na
projekt kanalizace obce a můžeme je
začít čerpat. V letošním roce bude prostavěno 10 milionů Kč, v příštím roce
bude proinvestován zbytek a stavba
bude také dokončena. Bližší podrobnosti získáte na veřejném zasedání
zastupitelstva obce a v obecních novinách v prosinci t.r.
Tím se dostávám k tomu, co nás
čeká. Stavba polyfunkčního domu (kul-

turáku) bude zahájena v dubnu – květnu 2013.
Kompostárna s příslušenstvím
(traktor a stroj. vybavení) by měla být
realizována ještě v měsíci září t.r.
Byly zahájeny odborné restaurátorské práce na Kamenném kříži při cestě
do Bílovic (u odbočky do mlýna). Práce zahájil akademický sochař Jindřich
Martinák spolu s MgA Tomášem Martinákem. Jde o chráněnou památku.
Ještě v měsíci září budou zahájeny práce na závlahovém zařízení pro
potřeby TJ – údržba hřiště.
Průběžně bude pokračovat dovybavování venkovního areálu MŠ dalšími
atrakcemi pro děti.
Ve spolupráci se zastupitelstvy okolních obcí se připravuje spoluúčast obce
na vybudování naučné stezky navazující na trasu Luhačovice – UH.
Vážení spoluobčané, všechny uvedené činnosti obecního zastupitelstva
a vedení obce sledují hlavní cíl – přispět k lepšímu a spokojenějšímu životu
občanů naší obce, ale i k posílení její
prestiže mezi okolními obcemi. Osobně bych byl velmi rád, kdybyste to tak
chápali i Vy a v rámci svých možností
jste se stali aktivní součástí našich plánů a záměrů. Děkuji Vám za podporu
našeho snažení.
Vratislav Němeček
starosta obce

POZVÁNKA
na veřejné zasedání zastupitelstva obce Nedachlebice,
které se uskuteční v souladu se zákonem o obcích, § 92
odst. 1.
DATUM KONÁNÍ: 21. září /pátek/ 2012
MÍSTO KONÁNÍ: ZASEDACÍ MÍSTNOST
OBECNÍHO ÚŘADU
ZAHÁJENÍ:
19:00 HODIN
PROGRAM:
1. Zahájení
2. Volba návrhové komise a ověřovatelů
3. Jmenování zapisovatele
4. Plnění usnesení z minulého zasedání
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5. Kanalizace – realizace - stav
6. Multifunkční dům – současný stav
7. Zateplení obce
8. Vybudování kompostárny
9. Zhodnocení oslav 803 let výročí obce
10. Zhodnocení účasti obce na slavnostech vína
11. Zpráva ze schůze regionu Za Moravú, který se konal
14. 9. 2012 v Nedachlebicích
12. Různé
13. Diskuze
14. Usnesení
15. Závěr
SVOLÁVÁ: Vratislav Němeček, starosta obce
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Usnesení
zastupitelstva obce Nedachlebice ze dne 22. června 2012.
(Přítomno sedm členů zastupitelstva z devíti).
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. Veřejnoprávní smlouvu uzavřenou mezi obcí Bílovice a obcí Nedachlebice podle § 63 odst. 1 zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích /obecní zřízení) o zabezpečení
provedení zápisů údajů do informačního systému územní identifikace, adres a nemovitostí.
Předmětem smlouvy je zabezpečení provedení zápisů údajů do informačního systému územní identifikace adres a nemovitostí podle zákona č. 111/2009 Sb.,
o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů,
orgány obce Bílovice namísto orgánů obce Nedachlebice.
7x pro
2. Smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi obcí Nedachlebice a E.ON Distribuce, a.s.
Jedná se o umístění betonového sloupu a vedení NN
na části zatížené nemovitosti a to pozemku parc.
č. 2634/2 v katastrálním území Nedachlebice zapsané na
LV č. 10001.
7x pro
3. Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu uzavřená podle § 50a zákona č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník v platném znění
a § 25 odst. 5 zákona č. 458/2000 Sb. o podmínkách
podnikání a o výkonu státní správy v energetických

odvětvích v platném znění mezi obcí Nedachlebice
a E.ON Distribuce, a.s.
Jedná se o záměru realizovat přeložku VN na pozemku
parc.č. 2607/4, 2607/3, 152/29, 151/42 zapsané na LV č.
10001 v katastrálním území obce Nedachlebice.
7x pro
4. Pořízení a zhotovení leteckých snímků obce ve velkém
rozlišení včetně CD ROM pro vlastní potřebu, firmou
JAS AIR CZ spol. s.r.o. Letiště Hosín 373 41 Hluboká nad
Vltavou.
7x pro
5. Založení revolvingového účtu obce Nedachlebice, do
výše 1,5 mil Kč u KB Uherské Hradiště za velmi výhodných podmínek
7x pro
6. Revokaci bodu 12. usnesení ze dne 30. března 2012
a schvaluje tímto finanční dar ve výši jedné měsíční
odměny,(která již byla vyplacena), starostovi a místostarostovi za celoroční práci v oblasti volného vyžití občanů
ve svém volném čase a nad rámec svých povinností.
7x pro
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
Závěrečný účet za rok 2011 sestavený ke dni 03. 06. 2012
a zprávu č. 368/2011/KŘ o výsledku přezkoumání hospodaření obce Nedachlebice, za rok 2011

Společenská kronika
červenec, srpen, září 2012
Narození
† 26.8.2012 Krčmář Zdeněk
16.8.2012, Bilavčíková Alžběta, č.p. 270
matka: Bilavčíková Věra Občané, kteří se dožívají v měsících
otec: Bilavčík Richard červenci, srpnu a září významného
1.8.2012, Juřík Pavel, č.p. 137
životního jubilea:
matka: Juříková Pavlína
otec: Juřík Pavel
50 let
Gregůrek Miloslav
č.p. 292
Sňatek
Knot Pavel
č.p. 68
7.7.2012 Polášková Alena
55 let
Hovorka Zdeněk
Valuch Josef
č.p. 168
Smolka Jiří
č.p. 196
Úmrtí
60 let
† 29.6.2012 Tomková Marie
Perútková Ludmila
č.p. 54
† 18.7.2012 Hanáčková Marta
Kocábová Ludmila
č.p. 275
† 20.7.2012 Pížová Bohumila
Knot Josef
č.p. 274
† 11.8.2012 Sedlačíková Anežka
Soukupová Jana
č.p. 194
Janotová Anna
č.p. 271
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65 let
Rožnovský František
70 let
Malina Rudolf
Marášková Ludmila
75 let
Steinecker Ján
Jankůjová Anna
80 let
Ševčíková Anna
Podlas Josef
Zlámalíková Ludmila
Martykánová Anežka
85 let
Řešétková Marie
90 let
Kopecký Jaroslav

č.p. 261
č.p. 161
č.p. 44
č.p. 100
č.p. 160
č.p. 86
č.p. 86
č.p. 288
č.p. 186
č.p. 37
č.p. 164
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Křesťanské okénko
Tak už dětem skončily prázdniny, jejich rodičům doba dovolených.
Některé děti prožily nevšední zážitky
na letních táborech, rodiče i na exotických destinacích – všechno je dobře,
pokud si odpočinou a uvědomí si, že
přece jen je většina roku určena k práci
a k plnění každodenních povinností.
Farní den se, jak jinak, opět vydařil,
snad jsme k tomu přispěli i našim tradičním zvěřinovým gulášem (za který
zvláště děkujeme paní Marii Čumíčkové a její rodině a pak i samozřejmě
Honebnímu společenstvu Nedachlebice).
Naši poutní mši svatou ve středu
4. 7. opět sloužil P. Rudolf Repka ze
Cvikova v severních Čechách. Na
besedu s ním byli letos pozváni dělníci, kteří se zasloužili o zajištění dostatku palivového dřeva pro vytápění fary.
Všichni tak nějak víme, že ceny energií rostou, ale zamysleme se, co každý
z nás udělá pro snížení výdajů naší farnosti? Nejsou těmi výdaji i naše peníze? Dokážeme silou svých paží pomoci naší místní církvi – našemu farnímu
společenství?
V letních měsících jsme měli možnost navštívit významné moravské
poutní místo – sv. Hostýn. Do věží
kostela byly pořízeny nové zvony
z bavorského Pasova. Právě 15. srpna,
kdy na den přesně uplynulo 100 let od
slavné korunovace Panny Marie, měli
jsme možnost si poslechnout jejich
čistý zvuk v mnoha hudebních variacích.
A u nás v Nedachlebicích?
U horního rybníka bylo zásluhou
našeho zastupitelstva vybudováno
další turistické odpočívadlo u památníku sv. Huberta. V sobotu 1. září se
zde sešly děti, které se chtěly rozloučit s prázdninami – v tom jim byl
velmi nápomocen náš kaplan P. Josef
Altman. Po mši svaté se za pomoci
vojenského auta přemístily do Olšovce
na včelín, tam si užily dosyta špekáčků, sladkostí i dalších jízd vojenským
veteránem bratrů Petra a Tomáše
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Nádeníčkových.
Ale i dospělí si mohou někam vyjet.
Ve dvou turnusech jsme poznávali krásu jižních Alp – Dolomit – které jsou
nyní součástí severní Itálie. Těch možností horských procházek je opravdu
bezpočet – dokonce i sviště můžete
pozorovat! Byli jsme hosty v poutním domě Velehrad, v údolí Gsisertal,
u P. Antonína Hráčka, rodáka z Kunovic. Pokud Vám bude v budoucnu tato
nabídka učiněna, neváhejte a jeďte!
Dovolte však, abychom se ještě vrátili k nám do Nedachlebic.
Dne 2. září bylo zahájeno období
tzv. dětských mší svatých. A protože
pět z nich už půjde poprvé do školy,
tak jim Otec Josef požehnal školní
brašny.
Další budou vždy poslední neděli
v měsíci, při nich budou mít děti v našem
kostele to „hlavní slovo“ – nahradí lektory, přímluvy, budou živou součástí
nejdůležitějších
částí mše svaté. V
ostatních nedělích se mohou
malé děti v učebně kostela účastnit nedělní katecheze, která jim
dobu trvání mše
svaté zpříjemní
a také se mnohé
dovědí i naučí.

A co ještě připravujeme? Nejdříve nám předvedou naši myslivci svatohubertskou mši svatou, potom to
budou Martinské hody s právem. Ani
se nenadáme a budeme vstupovat do
roku, ve kterém si křesťané připomínají
1150. výročí od příchodu sv. Cyrila
Metoděje na Velkou Moravu – tedy
sem, k nám. A protože i náš nový kostel nese jména našich patronů – věrozvěstů, tak bude celý následující rok
věnovaný jejich výročí.
Zahájení velkého jubilea se uskuteční koncertem souboru Spiritual
kvintet v listopadu v našem kostele,
bude uspořádán ve spolupráci s Obcí
Nedachlebice, pak budou následovat další hodnotná vystoupení našich
dobrých známých a i ještě neznámých
umělců. Podrobnější program jubilejního roku zveřejní kostelní rada
v příštím čísle našich obecních novin.
Ing. František Dostálek
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KLUBÍK pro malé děti
Po krátké letní přestávce se Klubík
pro malé děti pořád schází a užíváme
si ještě krásného léta, posledních teplých dnů a těšíme se na nové kamarády. Pravidelné schůzky jsou každé úterý v 9,30 hod v zasedací místnosti na
Obecním úřadě vedle pošty.
Máme opravenou staronovou
houpačku, kterou si všechny maminky ještě pamatují ze svého dětství, ale

i naše děti jsou z ní velice nadšené a je
o ni pokaždé boj. Nová krásná červená ze švédského obchodu s nábytkem
taky není špatná,ale ten starý koník je
prostě mnohem lepší. Učíme se nové
básničky, umíme už spoustu říkadel
a písniček a začínáme vymýšlet
podzimní akci pro starší kamarády
z mateřské školky. Však letní výšlap
zakončený soutěžemi a zmrzlinou na

hřišti se velice vydařil a teď bychom
chtěli uspořádat soutěžní dopoledne asi na zahradě školky. Přijďte nám
pomoci něco vymyslet a společně se
dobře pobavíme.
Budeme se na všechny děti,
maminky, tatínky, babičky, dědečky,
tety, strýce a jiné kamarády těšit.
Za Klubík
LENKA a VOJTA

Víte, že….
občanů z celkového množství 697 dospělých obyvatel v případě eventuálního vítězství získá obec 250 000 Kč.

- autorského čtení a besedy s nezávislým kandidátem do
senátu Okamurou se v hostinci U Karolíny zúčastnilo
25 zájemců
- v obecních sadech v lokalitách Kolébka a Pastviska byla
posečena tráva
- v obci zasahovala Záchranná stanice zvířat Buchlovice
– záchrana opuštěných veverčích mláďat v areálu hřiště
- při požáru na pozemku ve Vinohrádkách zasahovaly
4 hasičské sbory
- na akci uspořádané rybáři v areálu hřiště bylo do 16:00
hod. prodáno 190 porcí ryb

- na Kulturní zařízení OÚ v areálu hřiště byly instalovány
mříže a zabezpečovací signalizační zařízení nového typu
- volby do zastupitelstva krajů a 1/3 Senátu Parlamentu
ČR proběhnou 12. a 13. října 2012
- obec Nedachlebice získala od EKO KOM Praha „
Osvědčení o úspoře emisí “, kdy díky provozu systému
tříděného odpadu obec přispěla ke zlepšení životního
prostředí - obec dosáhla úspor 32,761 tun emise CO2
a 793 685 MJ úspor energie
-

- v Domě s chráněnými byty byla provedena oprava televizního anténního systému a dostupné TV stanice byly
rozšířeny o TV NOE
- došlo ke zrušení pojízdného prodeje pekařských výrobků u OÚ
- starosta obce byl občany přihlášen do soutěže ERA STAROSTA ROKU 2012 a jeho nominaci podepsalo 363

Číslo 3/2012

ve Zlínském kraji žije 50 seniorů, kterým je více než 100
let (43 žen, 7 mužů)

- podle tiskové zprávy Krajské pobočky Úřadu práce ve Zlíně činila v kraji v srpnu 2012 nezaměstnanost 8,9 %, na
úřadě práce je evidováno 27 831 uchazečů o zaměstnání,
největší nárůst nezaměstnanosti je v okrese UH a nabízeno
je celkem 1 763 volných míst (svářeči, seřizovači, obchodní
zástupci, řidiči nákladních automobilů, nástrojáři)
- VK-
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Víte, že….

zakopat ke každému vzrostlému stromu trnky 15 kg
NPK , k malému 3 kg.

- zralá švestka ( trnka) má cukernatost cca 12 %, zralá
durancie cca 14%
- kvalitu slivovice údajně výrazně zlepší, když se do bečky přidá kýbl drobných trnek Pavlůvek

- odpeckovávat trnky (švestky) před založením kvasu je
údajně chyba – v pecce je asi 30% oleje, aroma a dalších důležitých látek
- měď má prý vliv na kvalitu chuti

- litr zachycené slivovice co teče při lihovosti 51,5 % je
nejkvalitnější a nejchutnější díl slivovice (tzv. „ ministerská“, na Valašsku „ duša“ )
- na obranu proti šárce doporučují zkušení zahradníci

- zráním ve dřevě se chuť slivovice zakulacuje, ostrost
ustupuje, získá se nádech barvy - ve skle se chuť téměř
nemění
(Podle www. stud-vyvrty.cz)
- VK-

Nedachlebjan
Druhý zářijový víkend patřil už
podesáté Slavnostem vína v Uherském Hradišti. Nedachlebice se zúčastnily průvodu už počtvrté. Do krojů
se obléklo 32 našich občanů, v čele
s místostarostou Vojtěchem Dovrtělem.
Počasí - jako snad každý rok - přálo krojovaným, celé Hradiště se rozzářilo
barevnou krásou krojů. Prošli jsme
trasu z Mařatic přes město až před
hlavní tribunu. Na ní vystoupili naši

zástupci, aby všechny návštěvníky této
krásné akce pozvali na Martinské hody
v Nedachlebicích. Stanoviště mikroregionu Za Moravů bylo opět ve Smetanových sadech. Tady byl i náš stánek.
Věříme, že se všem - ať už krojovaným,
či přihlížejícím Slavnosti líbily a sejdeme
se v Uherském Hradišti zase příští rok.
S přicházejícím podzimem se blíží
Martinské hody. Chasa už se začíná
scházet, nacvičovat své tanečky, který-

mi se chtějí blýsknout na zábavě ve Zlámanci. Hody v Nedachlebicích budou
ve dnech 10-11. listopadu 2012, k tanci
bude opět hrát oblíbená Staroměstská
kapela. Starší stárci a celá hodová chasa
se těší, že spolu s nimi podpoříte tradice, které je krásné - zvlášť v dnešní době
- udržovat. Takže - v listopadu hody
vždy v Nedachlebicích byly – a „hody
budů aj letos“!
Za o.s. Nedachlebjan Blanka Sládková

RÁD TANČÍŠ A ZPÍVÁŠ? PAK I TY PŘIJĎ MEZI NÁS !
DĚTSKÝ FOLKLORNÍ SOUBOR

NEDACHLEBJÁNEK
ZVE MEZI SEBE VŠECHNY DĚTI, KTERÉ MAJÍ RÁDY FOLKLOR,
LIDOVÉ PÍSNIČKY A TANCE, A CHTĚJÍ SE NAUČIT NOVÝM VĚCEM.
KDY : KAŽDÝ ČTVRTEK OD 16:00
KDE : NA HASIČÁRNĚ
VEMTE SE SEBOU CVIČKY A VOLNÝ ODĚV
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Aktivity seniorů v domově
Dům s chráněnými byty
v Nedachlebicích je neustále plně
obsazen a další zájemce může OÚ
jen registrovat.
V letošním létě si důchodci užívali nadměrně sluníčka, které vlilo
do jejich žil aktivitu a životadárné
teplo. Osvěžilo i jejich vzpomínky
a zájmové činnosti.
Turnaj v pexesu vyhrála pí Trněná, druhá pí Straková a třetí pí Cvrčková, ve hře
Člověče nezlob se zvítězila pí
Trněná, druhé místo obsadila sl.
Zemčíková a třetí pí Cvrčková.
V rámci aktivizace fyzického

i duševního života seniorů pro ně
zabezpečuje Charita UH každý měsíc
společná setkání - vyprávění, besedy,
ale i manuální činnosti (vystřihování
obrázků, polepování krabic, stříhání
molitanu do polštářků).
Někteří obyvatelé nedachlebického domova dojíždějí dvakrát týdně
do Jarošova do centra sociální rehabilitace LABYRINT, které usiluje
o snazší opětovné začlenění zpět do
většinové společnosti. V Labyrintu
rozvíjejí sociální kontakty, sociální
a pracovní dovednosti, zprostředkovávají kontakty se společensko
– kulturním prostředím. V rámci

těchto činností se např. obyvatelka
DCHB Marie Zemčíková zúčastnila
zájezdu do Prahy a Lešné. V Praze
v O2 aréně to byl koncert ( účinkovali Petr Kolář, Miro Žbirka, Mládek,
Michal David, Heidi Janků, Maxim
Turbulenc …). V Lešné šlo o návštěvu ZOO.
V blízké době se k podzimu jejich
života přidá i podzim jako roční
období.
Omezí to pobyt venku, ale senioři
si určitě i tak najdou činnosti, které
jim období do jara pomohou překlenout.
- VK-

Turistický oddíl informuje
Opět tady máme měsíc září a s ním začínají také pravidelné schůzky našeho turistického oddílu, na které bych
touto cestou ráda pozvala nové členy. Konají se pravidelně
každý čtvrtek (17.00 – 18.30), a pokud nám počasí dovolí,
snažíme se trávit co nejvíce času venku. V případě nepříznivého klima pak zůstáváme v hasičárně. Letos se budeme

chtít zúčastnit soutěže Uzlařská regata Ostrava a turistických závodů, na které se musíme dobře připravit, abychom
obhájili medaile z předešlých ročníků.
Sledujte naši nástěnku a webové stránky Nedachlebic, na
kterých budeme pravidelně a s předstihem zveřejňovat informace o akcích, kterých se kdokoliv z vás může zúčastnit.

Ohlédnutí za akcemi pořádanými turistickým oddílem během prázdnin
Strašidelný les - 24. 8. 2012
Již od pátečního rána nás čekala spousta práce - nachystat stánek
s občerstvením a připravit stanoviště pro masky. Slunce příjemně svítilo
a všichni jsme se těšili na večer. První
návštěvníci naší strašidelné stezky se
začali objevovat kolem osmé hodiny. Na
startu obdrželi startovní lístky a vydali

Číslo 3/2012

se vstříc první kontrole, kde mezi
náhrobky čekaly všemožné zrůdy i mumie, odpočívající v rakvi.
Odvážnější povahy se zde podepsaly vlastní krví a pokračovaly
po cestě k Zulám, kde na ně číhal
známý Freddy i postavy z Vřískotu. U krásných domorodých
Zul pak každý mohl ochutnat
velmi zajímavé dobroty jako smradlavou
hnátu na ohni či nadívaný
mozeček. Kdo toho měl
stále ještě málo, musel
pokračovat až do pekla, ve
kterém to opravdu vřelo!
Čerti připravovali v kotli velmi dobrý ovárek pro
sebe i ostatní hříšné duše
a sám Lucifer všechny tyto
zlobivce
zaznamenával

do Knihy hříchů. Z této pekelné kontroly všichni utíkali raději k pirátům,
kde samozřejmě nemohl chybět soudek s rumem. Kousek pod piráty pak
vařily různorodé lektvary čarodějnice
a ti, kteří měli dostatek odvahy, mohli samozřejmě tyto výtvory ochutnat.
Na poslední kontrole ještě čekal pan
doktor s půvabnými sestřičkami, kteří
na opravdovém nemocničním lůžku
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poskytovali první pomoc vyděšeným
návštěvníkům. Z tohoto stanoviště se
účastníci Strašidelného lesa vraceli zpět
na hřiště, kde již probíhala diskotéka se
soutěžemi. Ve výčepu jsme připravovali
míchané nápoje a spoustu dalších dobrot. A i přes to, že se přihnaly bouřky
včetně deště, neohroženě jsme se bavili
až do brzkých ranních hodin.
Pohádkový les - 25. 8. 2012
Po pátečním strašidelném večeru
jsme ze sebe shodili všechny ty hrůzostrašné masky a vyměnili je za líbivé
pohádkové kostýmy. Start byl naplánován na 14. hodinu a již v tuto dobu
vyrážely v doprovodu svých rodičů na
cestu plnou překvapení první děti. Na
kontrolách potkaly Křemílka s Vocho-

můrkou, myslivce, Rumcajse s Mankou
u lesa Řáholce, peklo včetně malých
čertíků, oblíbené čarodějnice, piráty,
Pata a Mata, zbrojnoše, ovečky Shoo či
doktora Bolísku s velmi hodnou sestřičkou. Na každé kontrole děti plnily úkoly, za které dostávaly malé drobnosti.
V cíli pak každé dítko obdrželo zmrzlinu, míchaný nápoj a špekáček, který
si samo nebo s pomocí svých rodičů
opeklo. Po občerstvení jsem si děti vzala do parády já. Tancovalo se a soutěžilo
o hezké dárky a sladkosti. Nechyběla
ani krásná perníková chaloupka, u které si každý mohl namalovat svůj vlastní perníček. Nejzajímavější soutěží se
ukázala být přetahovaná lanem mezi
holkami a kluky. Do soutěže se nakonec
zapojily jak děti, tak i rodiče a masky

z Pohádkového lesa. Samozřejmě to
bylo velmi napínavé, nakonec nás však
ti kluci přetáhli! Na parketu se tancovalo až do deváté hodiny večerní a děti
si to báječně užily. Na webových stránkách Nedachlebic si můžete prohlédnout fotky z obou akcí.
Za sebe bych chtěla velmi poděkovat
všem sponzorům, obci i těm, kteří se
podíleli na organizaci celé akce, především pak těm, kteří se oblékli do masek
a přichystali pro děti opravdu hezká
stanoviště. Potěšilo nás, že se obou akcí
zúčastnilo i hodně přespolních, od
kterých jsme slyšeli jen samou chválu.
I když to byl pro nás velmi náročný
víkend, splnil naše očekávání a již nyní
žijeme přípravami na příští rok.
Martina Hrušáková

Léto budiž pochváleno
1. V létě se fotbal nehraje, člověk by měl odpočívat, ale
opak je pravdou, vždyť soutěže končí s koncem června
a již v polovině srpna se opět kope. Takže letní přestávka je pro odpočinek a lenošení velmi krátká.
Na konci sezóny 2011/2012 od prvního mužstva odešel trenér Petr Jurník a nahradil ho bývalý ligový hráč
Libor Soldán. Pan Jurník se přesunul na pozici trenérkoordinátor. Výsledky po prvních šesti kolech i postup
do nejlepší čtveřice v poháru KFS Zlín napovídají
o velmi kvalitních výkonech a hezkému fotbalu. Přijď-

te se i Vy podívat na nedělní fotbal. Z aktuálních letáků
při zápase se dozvíte více podrobností. Další informace
najdete na oficiálním webu www.tjnedachlebice.cz
2. V létě jako vždy pořádá TJ Nedachlebice několik akcí. Tradiční pouliční turnaj – Memoriál Karla
Laszczewského vyhrálo tentokrát už skoro tradičně
mužstvo Horního konce. Zápasy měly velmi dobrou
úroveň a vyhrál zaslouženě ten nejlepší.
Za TJ Nedachlebice
Josef Jandouš

28. ZÁŘÍ 2012 OD 15.HOD
SE USKUTEČNÍ NA VĚTŘÁKU

D R A K I Á D A
VEMTE SE SEBOU: DRAKA, ŠPEKÁČKY
NEBO BRAMBORY A DOBROU NÁLADU
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Požárníci zasahovali
Při požáru suchého travního
porostu na pozemcích ve Vinohrádkách zasahovali jako první požárníci z Nedachlebic. Vzhledem k tomu,
že v okolí se nenachází vodní zdroj,
bylo k prvnímu zásahu použito
dostupného nářadí, hlavně lopat.
K nedachlebickým hasičům se
postupně přidávaly další zásahové jednotky až do celkového počtu
čtyř.
Milan Minář

Podzim očima požárního preventisty
Jak zabezpečit naše domovy před
nebezpečím požáru, který může
vzniknout od elektrických spotřebičů, elektrických rozvodů a silových
zařízení v našich nemovitostech?
Několik dobrých rad, které by
měly eliminovat zmíněná nebezpečí. Zásadou pro řádné užívání elektrických spotřebičů je v prvé řadě
správné používání topidel, která nejčastěji budete využívat v mezidobí
mezi létem a zimou, kdy některé dny
budou již vykazovat chladnější teploty. V první řadě je třeba dodržovat
odstupnou vzdálenost topidla od

snadno hořlavých předmětů. Tato
vzdálenost je stanovena výrobcem
v návodu k použití. Je třeba respektovat pokyn výrobce pro připojení
topidla, provádět řádnou kontrolu technického stavu těchto topidel
a seznamovat se s pokyny výrobce
k používání topidla.
V neposlední řadě upozorňujeme
na přísný zákaz používání topidel po
domácku zhotovených. Samozřejmostí je neponechávat tepelné spotřebiče v zapnutém stavu při opuštění místnosti, kde se topidlo používá.
Důležitou součástí před použi-

tím tepelných spotřebičů je kontakt
s odborně způsobilou osobou (elektrikářem), která provede kontrolu
rozvodů elektroinstalace, zda odpovídá technickému stavu, případně
navrhne revizi elektrozařízení, aby
odběr elektrického proudu pro tyto
spotřebiče byl možný.
Současně doporučujeme dbát
bezpečnosti rodinných příslušníků, zejména malých dětí tak, aby se
zabránilo popálení od přímotopů,
případně sálavých teplometů.
Jana Minářová
SDH Nedachlebice

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ V NEDACHLEBICÍCH
ZVE VŠECHNY MALÉ I VELKÉ NA LAMPIONOVÝ PRŮVOD V SOBOTU 27.ŘÍJNA

2012

PUTOVÁNÍ SKŘÍTKA PODZIMNÍČKA
ZA SKŘÍTKEM ZIMNÍČKEM
SRAZ VŠECH ÚČASTNÍKŮ JE V 17:30 U HŘBITOVA.
VYDLABANÉ DÝNĚ PŘINESTE OPĚT PŘED MATEŘSKOU ŠKOLU.
ČEKÁ NA VÁS TÁBORÁK S PŘEKVAPENÍM. SRDEČNĚ ZVOU HASIČI

UPOZORNĚNÍ
Zastupitelstvo a vedení obce upozorňuje občany, že do konce roku 2012 je provozní doba ve sběrném dvoře stanovena na soboty od 8:00 do 12:00 hod. Žádáme občany, aby tuto provozní dobu dodržovali a neodkládali materiál před
areál sběrného dvora v jiné dny.
Současně se zastupitelstvo a vedení obce opakovaně důrazně obrací na občany – majitel psů-se žádostí o dodržování Obecně závazné vyhlášky obce Nedachlebice a zabezpečilo jejich chov tak, aby nemohlo dojít k volnému pobíhání
psů v obci i mimo obec.
- OÚ-

Číslo 3/2012
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Začíná topná sezóna - hasiči varují před nebezpečím
Hasičský záchranný sbor Zlínského
kraje vyjížděl v minulém roce k celé
řadě požárů způsobených nedbalostí
lidí, kteří podcenili nebezpečí při topení. Série tragických úmrtí nutí neustále veřejnost varovat a upozorňovat na
základní chyby při uskladňování paliv,
spalování v jejich spotřebičích a na chyby v průběhu samotného topení.
Hasiči by rádi veřejnosti připomenuli, že instalovat a užívat lze pouze
schválené typy spotřebičů paliv, určených k vytápění objektů a je nutné se
řídit předpisy a návody výrobce pro
jejich instalaci, umístění, užívání, obsluhu a údržbu. Zákon o požární ochraně
každému ukládá povinnost dodržovat
podmínky nebo návody, vztahující se
k požární bezpečnosti výrobků nebo
činností, a počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požáru, zejména při
používání tepelných, elektrických, plynových a jiných spotřebičů a komínů, při
skladování a používání hořlavých nebo
požárně nebezpečných látek, manipulaci s nimi nebo s otevřeným ohněm či
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jiným zdrojem zapálení. Podrobnosti
o těchto povinnostech upravuje vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu
státního požárního dozoru (vyhláška
o požární prevenci).
Na co si dát pozor, než začnete topit
Každý by měl především vědět,
v jakých lhůtách je povinen zajistit provedení pravidelných revizí plynových
a elektrických spotřebičů nebo čištění
a kontrol komínů pro jednotlivé typy
tepelných spotřebičů. Měl by si zkontrolovat, zda je řádně upevněný kouřovod,
zda není někde spotřebič nebo kouřovod propálený. Opatrnosti je třeba dbát
zvláště při vysypávání žhavého popela
- popel ukládat do nehořlavých nádob,
které jsou neporušené, uzavíratelné
a umístěné v bezpečné vzdálenosti od
hořlavých látek a stavebních konstrukcí
z hořlavých hmot.
Každoročně se stává špatné ukládání popela příčinou požárů nejen popelnic a kontejnerů, ale i obytných a hos-

podářských budov.
Je důležité kontrolovat skladování
paliva, a to hlavně uhlí i zbytků dřevní hmoty např. pilin a kůry. Zde hrozí
už v tuto dobu nebezpečí samovznícení. K tomu jsou náchylné především
horší druhy uhlí. Proces samovznícení
uhlí podporuje skladování ve větších
hromadách (u uhelen rodinných domků je kritická hranice 1,5 m výšky),
dále vlhkost, nestejnoměrná zrnitost
a přítomnost zbytků dřeva a pilin. Skladovací plocha musí být před naskladněním řádně vyčištěna a nenavlhlá.
Stěny uhelny řádně omítnuté, protože např. cihlová drť prokazatelně
urychluje proces samovznícení. Uhlí
skladujte odděleně od ostatních paliv
a vždy zvlášť novou navážku od staré.
V jeho blízkosti zamezte umístění
zdrojů tepla – rozvody trubek od topení, páry nebo teplé vody. Pozor na zatékání vody do uskladněného paliva. Při
naskladnění nově dovezeného paliva
kontrolujte, zda nedochází k nárůstu teploty. Kontroly by měly probíhat
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u nově dovezeného paliva každý den,
později v týdenních intervalech. Samovznícení se projeví vytvářením vodní
páry, dýmu nebo zvýšením teploty. Při
prvním zpozorování zvyšující se teploty proveďte ochlazení uhlí přeházením
nebo přenesením na volné místo, kde
se rozestře do vrstvy vysoké 0,25 – 0,5
m a nechá vychladnout.
Příprava topidel
Máte před zimou vyčištěná kamna
a seřízený kotel topení? Topná sezóna
se už zanedlouho rozeběhne, počasí
ještě dovoluje napravit zanedbané! Splněny by měly být zejména předepsané povinné revize a kontroly. Zvláště
důležité je to u uživatelů plynového
kotle, u nichž je stanovena povinnost
jednou za rok zajistit kontrolu celého
spalovacího procesu, čistotou hořáků
počínaje a funkcí pojistkového ventilu
či termostatu konče.
Topí-li se pevnými palivy, zanesený
komín přináší nejen špatné hoření, ale
i nebezpečí vznícení sazí. Zvláštní nároky jsou opět požadovány u plynových
kotlů. U nich je nutná jak čistota komínových průduchů tak předepsaného
tahu komína. A pozor! Odpovědnost
za stav komínu (jako součást domu)
nemá kominík, ale majitel objektu.
Některé zásady bezpečného provozu
topidel
• Kolem každého topidla, podle druhu, je nutné dodržovat bezpečné
vzdálenosti od hořlavých stavebních
konstrukcí, zařizovacích předmětů
umístěných v okolí topidla z hořlavých hmot. Rovněž jsou stanoveny
podmínky při instalaci topidla na
podlahové krytiny (PVC, plovoucí
podlahy apod.).
• Na povrch topidla neodkládat hořlavé materiály a předměty
• Každý spotřebič pevných paliv
instalovaný na podlaze z hořlavých
hmot musí být opatřen ochrannou
nehořlavou podložkou požadovaných rozměrů, která přesahuje jeho
půdorys
• Každý je povinen udržovat komíny
a kouřovody v řádném technickém
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stavu, zabezpečovat jejich pravidelné kontroly a nepoužívat komíny,
u nichž byly zjištěny závady.
• Každý je povinen zajišťovat pravidelné čištění a kontrolu komínů
a kouřovodů spotřebičů paliv.
Nové lhůty a pravidla čištění komínů
Nařízení vlády č. 91/2010 Sb. ze dne
1.3.2010 - o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv nabylo účinnost
dnem 1. ledna 2011 a zrušuje vyhlášku č. 111/1981 Sb., o čištění komínů.
Podrobnosti, rady a informace najdete
např. na www.hzszlk.eu v odkazu Informace o provozu komínů, kouřovodů
a spotřebičů paliv.
DŘEVO – TRADIČNÍ PALIVO
Polenové dřevo je tradičním palivem. Jeho výhodou je lepší dostupnost
(i cenová) než u ostatních paliv. Na rozdíl od ostatních dodavatelských paliv je
však potřeba provést mnohé úpravy, než
je možné získat tepelnou energii. Ostatní paliva jsou ze strany dodavatele připravena ke spalování (uhlí, oleje, zemní
a zkapalněný plyn, elektrická energie).
Pokud ovšem můžeme věnovat, spíše
místo peněz, čas na přípravu topiva, je
pro nás polenové dřevo finančně nejpřijatelnější. Při jeho zpracování a spalování je však nutno přihlížet k mnoha
zdánlivě nesouvisejícím faktorům.
Biomasou nazýváme hlavně dřevní
odpad a nové produkty (piliny, hobliny,
peletky, brikety, sláma, štěpka, kůra).
Jejich efektivní spalování vyžaduje
moderní technologie, mnoho z těchto
paliv má vysokou vlhkost, jiná jako třeba piliny nebo sláma díky své vlastnosti
spékat se, vyžadují odlišný proces spalování. Záleží hlavně na zápalné teplotě
paliva a přísunu vzduchu. Je samozřejmé, že pokud přiložíme do klasických
kamínek balík slámy, teplo je spotřebováno k uvolnění vlhkosti, dochází
k ochlazování kamen a pouze k uhelnatění povrchových vrstev balíku.
Klasická kamna neumí účinně využít
vznikajícího dřevoplynu. Moderní
technologie přišly s dvoukomorovým
spalováním dřeva, jehož výsledkem

je vyšší účinnost spalování (tedy nižší
spotřeba paliva) a hlavně vysoký stupeň regulovatelnosti výkonu při zachování jmenovité účinnosti.
Při spalování vlhkého dřeva dochází
- k velkému uvolňování par, které
ochlazují kotlové těleso a tím zhoršují podmínky pro spalování
- zkondenzovaná pára reaguje s uhlíkatými složkami a dehtuje
- váže se na saze odlétající komínem
a zamořuje okolí
- snižování tepelného výkonu může
ochladit kotlové těleso natolik, že
kotel vyhasne
Zásadně se doporučuje topit dřevem
s obsahem vody nižším než 30 %, optimálně nižší než 20 %. Čerstvě poražené
a nařezané dřevo obsahuje podle druhu, polohy a stáří stromu i více vlhkosti
( více než 50 % vlhkosti, proto je nutno
důsledně rozlišovat obsah vody v dřevině a vlhkost dřeva). U listnatých dřevin je toto procento obecně větší než
u jehličnanů. I uvnitř kmene nalezneme rozdíly. Jarní dřevo, běl a vrškové
dřevo obsahují více vody než letní dřevo, jádrové dřevo a kulatina od pařezu.
Abychom si mohli užít tepla, snažíme
se vlhkost snížit na přijatelnou hranici.
Velmi důležitou vlastností palivového dřeva je vlhkost, která zásadně ovlivňuje tepelné vlastnosti, výhřevnost dřeva rapidně klesá se stoupající vlhkostí
dřeva. Se stoupajícím objemem vody
v dřevní hmotě klesá její výhřevnost,
protože stoupá množství tepla potřebné
k odpaření obsažené vody. Odpařená
voda navíc neblaze působí na tepelnou
techniku a proces spalování.
(z podkladů kontrolorů požární
prevence )
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