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Vážení spoluobčané
Vážení spoluobčané,
jakkoliv by se mohlo zdát, že novodobé zimy již budou jen v režimu teplejšího počasí, letošní leden nám připomněl, že zima stále existuje. Obdobné
počasí jsme naposledy zaznamenali
v roce 2006. I když sněhová nadílka a
tuhé mrazy přidělaly řadě z nás spoustu starostí a komplikací, děti se mohly z
letošní zimy konečně radovat. Po delší
době jim mohlo být napuštěno i kluziště, které hojně využívali také dospělí.
Přesto už bylo pro letošek zimy dost a
všichni se již jistě těšíme na hřejivé jarní měsíce, které nám snad dobijí ztracenou energii.
S příchodem jara pro nás přicházejí
na řadu především realizace, na které
se připravujeme. V první řadě bych Vás
chtěl informovat o tom, že byl konečně
spuštěn ostrý provoz nového sběrného
dvora. Ve vložené příloze aktuálního
čísla novin najdete informace, které je
třeba při provozu sběrného dvora dodržovat. Zvláště upozorňuji na nutnost,
aby občané do sběrného dvora již přiváželi co nejvíce vytříděné druhy odpadů, z důvodu snížení ekonomické náročnosti na jejich svoz. Za nevytříděné
odpady, např. pytle obsahující více dru-

hů odpadů, které jdou jinak roztřídit do
více odpadových kategorií, bude účtován poplatek. Požadované informace
najdete ve zmiňované příloze.
Řadu z Vás jistě potěším informací, že jsme již vysoutěžili dodavatele na
stavbu multifunkčního hřiště. V režimu mimo zákon o zadávání veřejných
zakázek byla vybrána, jako dodavatel s
nejvýhodnější nabídkou, firma Linhart
s.r.o. Stará Boleslav
s nabídkovou cenou 2.268.000,-Kč včetně
DPH. Dle smlouvy o dílo by realizace
měla začít v měsíci květnu r. 2017 a
dokončena by měla být nejpozději do
konce měsíce června. Na tuto akci jsme
také zažádali o dotaci Zlínského kraje,
která bude vyhodnocena v měsíci dubnu.
V současné době však největší úsilí vynakládáme do plánované rekonstrukce kulturního sálu. Na začátku
měsíce února byl dokončen kompletní
projekt. Po několika nutných úpravách
se plánovaný rozpočet akce zvýšil na
částku 14.700.000,-Kč. I když ještě nemáme dotaženo stavební povolení, aktuálně už v režimu zákona o veřejných
zakázkách probíhá výběrové řízení na
dodavatele stavby. Věříme, že se výběro-

vým řízením podaří rozpočtovou částku snížit na plánovaných 11.000.000,Kč, na kterou máme schválený úvěr u
bankovní instituce. Vzhledem k současnému vyjadřování všech dotčených
orgánů a zapracování jejich požadavků
ke stavbě se oddaluje termín stavebního povolení. Věřím však, že se nám
vše podaří administrativně dotáhnout
tak, abychom se stavbou mohli začít
nejpozději do konce měsíce května, jak
bylo plánováno.
Z aktuálních informací bych Vás
chtěl seznámit také s personální změnou, která proběhne v Mateřské škole.
Po necelých 20 letech končí ve funkci
dlouholetá ředitelka, paní Irena Verflová, která k 1.4.2017 odchází do důchodu. Touto cestou bych jí chtěl poděkovat za její působení v MŠ a popřát
hodně štěstí v další životní etapě. Nová
ředitelka bude vybrána v právě probíhajícím konkursu.
Závěrem bych Vám chtěl všem popřát příjemné jarní dny a radostné svátky velikonoční. Doufám, že se budeme
vzájemně setkávat na spoustě kulturních akcí, které nás v průběhu příštích
měsíců čekají.
Robert Křenek, starosta obce

Společenská kronika
Leden, únor, březen 2017
Narození: :

Úmrtí:

8.12.2016

Slezáková Julie

12. 1.2017

Janků Eliška

15. 1.2017

Laszczewská Sofie
Laszczewski Matyáš

matka: Janotová Jana
otec: Slezák Filip
matka: MUDr. Netuková Michaela
otec: Ing. Janků Tomáš
matka: Hanáčková Veronika
otec: Laszczewski Jan

Kopecký Jaroslav

Nedachlebice

† 2. 12. 2016

č.p. 271
č.p. 303

č.p. 157

č.p. 164

Občané, kteří se v měsících lednu, únoru a březnu dožívají významného životního jubilea:
50 let
Juřenová Yvona
Šubarda Stanislav
Beránková Yvona
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č.p. 216
č.p. 208
č.p. 136

55 let
Hanáček František
Balajková Miroslava
Kaňovský Karel

č.p. 203
č.p. 74
č.p. 103

60 let
Gottwaldová Ludmila
Uruba Miroslav

č.p. 88
č.p. 93
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65 let
Čevela Vladimír
Úšela Josef
Šnajdarová Jaroslava

č.p. 189
č.p. 70
č.p. 36

70 let
Skoupilová Marie
Lukášík František
Pravdíková Bohumila

č.p. 100
č.p. 265
č.p. 138

75 let
Ondrová Zdenka

č.p. 122

85 let
Straková Marie

č.p. 86

Ukliďme si Česko – ukliďme si Nedachlebice
V sobotu 1 dubna proběhne v Nedachlebicích už podruhé akce Ukliďme si Česko – Ukliďme si Nedachlebice.
Účast v loňském roce byla sice nízká,ale akce se velice vydařila. Podařilo se nasbírat celkem slušné množství pytlů
odpadků, vše bylo svezeno na sběrné místo v obci a do
kompostárny.
Také letos se k této důležité akci chceme přidat. Uklízet budeme v okolí Zlámaneckého potoka (začneme
u mostu na konci vesnice, u domu Kohoutových) a půjdeme k mostu u hřiště TJ. Dále se přemístíme k budově
Obecního úřadu, uklidíme okolí zastávek ČSAD. Poté se
přesuneme až na druhý konec vesnice a vyčistíme okolí

cesty k rybníkům v Olšovci a kolem rybníků. Pokud nás
bude více, můžeme se rozdělit a uklidit i jiná místa.
Všichni předem přihlášení účastníci obdrží pytle a rukavice, bude zajištěno občerstvení v podobě špekáčků,
které si opečeme u rybníku Olšovec II.
Prosím, hlaste se na Obecním úřadě příp. u Lenky Závodné.
Věříme, že Vám občanům není lhostejné jak je v Nedachlebicích uklizeno či naopak neuklizeno a přidáte se k nám.
Děkujeme všem, kteří se přidají a zejména zveme rodiče s dětmi.
Za obec Nedachlebice Lenka Závodná

Úklidy v okolních obcích

Úklid v ČR

Vážení sousedé,
chtěl bych v novinách a na internetu
otevřít debatu, zda naše obec potřebuje
obecního zpravodaje. Nebo zda ho potřebuje vydávat v tak velkém nákladu.
V posledních číslech je stále méně
a méně přispěvatelů, zpravodaj je užší,
přesto náklady na jeho výrobu stále
stoupají.
Každého čtvrt roku se náklady na
zpravodaj pohybují přibližně kolem

20.000,- Kč. To je ročně něco kolem
80.000,- Kč. Vytiskne se přes 300 kopií,
které se zdarma rozdají do domácností,
nebo rozešlou do knihoven a rodákům
mimo Nedachlebice. Sami si položte
otázku, co po přečtení se zpravodaje
děláte. Vždy cena jednoho kusu je přibližně 55,- Kč. A kde a jak skončí ?
V letošním roce se nic měnit nebude, ale chtěl bych Vás vyzvat, ať už
k vyplnění ankety na internetu, nebo

ustřižení návratky z tohoto nebo červnového zpravodaje (kde článek zopakuji), abyste vyjádřili Váš názor na Nedachlebický čtvrtletník.
V dnešní době jsou obecní noviny
vždy a cca 3-4 dny dříve na obecních
stránkách ke stažení.
Sám se přikláním za variantu zpravodaj vydávat, ale omezit jeho tisk.
Josef Jandouš
šefredaktor zpravodaje

Možné změny vydávání :
(odstřihněte, vyznačte křížkem a odevzdejte na obci)
- zpravodaj bude vycházet tak
jako doposud
- zpravodaj bude vycházet tak
jako doposud, ale zpoplatnitníme jeho prodej ( cca 10-20,- Kč)
- zpravodaj vydávat 2x za rok
(červen, prosinec), ale tisknout
jako dosud
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- zpravodaj vydávat 2x za rok
(červen, prosinec), ale zpoplatnitníme jeho prodej ( cca 1020,- Kč)
- zpravodaj vydávat tak jako doposud, ale jen na internet a tisknout jen cca 30 výtisků. 15ks
rozeslat do knihoven a rodá-

kům mimo obec a 15 výtisků
umožnit koupit za symbolickou
cenu starším spoluobčanům
v DCHB, nebo na obci.
- přestat vydávat zpravodaj úplně
a všechny novinky a případné
články umísťovat jak přijdou
ihned na internet
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Křesťanské okénko
Když si budete číst v tomto čísle našich obecních novin, budeme asi v polovině postní doby, do které jsme
vstoupili Popeleční středou. V tento den si křesťané symbolicky připomínají, že náš pozemský život jednou skončí, proto jsou pomazáni na čele popelem. A po čtyřiceti
dnech budou slavit Velikonoce, nejdůležitější svátky křesťanského roku, které vrcholí Zmrtvýchvstáním našeho
Spasitele Ježíše Krista.
Nyní se však ještě v duchu vraťme o několik týdnů nazpět. Bylo to období velmi bohaté na akce duchovní, společenské, umělecké, spolkové, gurmánské, dobročinné,
poznávací i turistické a mnohé jiné, většinu bychom ale
zařadili do několika kategorií. Všechny jsou však přímo
či nepřímo spojeny i s naším kostelem sv. Cyrila a Metoděje a s naší obcí. Může nás velice těšit, že naši farníci se
jich ve velké míře účastní a mají i značný podíl na jejich
úspěšné realizaci.
Před Vánocemi jsme se hlavně těšili na adventní koncert. Soubor Nedachlebjanky vystoupil spolu s Komorním sborem Uherské Hradiště pod vedením Jakuba Macka. Oba soubory předvedly vrcholné umělecké zážitky.
O Vánocích nesmí v našem kostele vedle jesliček chybět velký vánoční strom, letos ho věnovala rodina Dostálkova.
Mezi svátky jsme se vydali na pouť po jesličkách farností Bílovice a Březolupy. Za krásného počasí jsme vyrazili z farního kostela na Včelary, pak nahoru na Mistřice,
opět dolů do Kněžpole, kde byla sloužena mše svatá. Zde
se k nám připojil uherskohradišťský děkan P. Josef Říha
a šel s námi až do cíle v Bílovicích. Bylo nás letos opravdu
mnoho, hodně přes sedmdesát, a protože někteří ušli jen
část trasy, tak se celkový počet účastníků přiblížil stovce. Nikde nechybělo bohaté občerstvení. V našem kostele
poutníkům zazpívala i schola pásmo koled.

Žehnání vína na svátek Jana Evangelisty – to můžeme
posuzovat buď z pohledu ryze duchovního – víno je v každé mši svaté proměněno v krev Kristovu, tak i z pohledu
vinaře – může se pochlubit tím, jak s úrodou ze své vinice
naložil a těší se, že to bude hostům chutnat. V Nedachlebicích sice vinice nejsou, zanikly už v předminulém století,
ale vinaři díkybohu nejen zůstali, ale pozoruhodně jich
i přibývá. Takže měli jsme co ve farním sklepě koštovat
a sklepmistr věru nemusel u předkládaných vzorků uhýbat očima, ale mohl hrdě upozornit na charakteristické
vůně a chuť u všech podávaných vín. Ani víno nemůžete
jenom pít, je nutné ho i zajíst a o to se zase zasloužily hostitelky se svými vyhlášenými specialitami.

Žehnání vína ve farním kostele

Koštování vín ve farním sklepě

Poutníci po jesličkách před Nedachlebicemi
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Na Silvestra mají svůj den myslivci. Sejdou se už ráno,
udělají kratší mysliveckou vycházku, uloví poslední zvěř
roku 2016 a shromáždí se před památníkem sv. Huberta
v Olšovci. Zde už je očekávají jejich spoluobčané. Někteří přišli na poslední mši svatou v kalendářním roce, jiní
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povzbudit myslivce a taky ochutnat výborný zvěřinový
guláš. Všichni se dočkali. Myslivci si velice cení toho, že
počet účastníků každoročně roste. Letos bylo pěkné počasí a tak mnozí přišli pěšky, např. z Mistřic, Bílovic i z jiných směrů.

Silvestrovská mše svatá v Olšovci
Na začátku nového roku nás čekala Tříkrálová sbírka
– její výtěžek je určen pro lidi v nouzi. Pro ty, kteří si už
pomoci sami nemohou, a to u nás i ve světě. Sbírku organizuje Charita, a ta je zárukou, že naše peníze vložené
do pokladniček budou vynaloženy účelně a skutečně tam,
kde nejvíce pomohou. Přestože byl silný mráz, koledníčků se sešlo mnoho a obětavě obcházeli celou obec dům
od domu.
V Nedachlebicích se vybralo 33 216 Kč. Pán Bůh všem
dárcům zaplať za jejich štědrost!
Po Tříkrálové sbírce následuje Tříkrálový koncert – je
věnován jako poděkování všem dárcům. Letos jsme nechtěli známou hudební skupinu, na koncert jsme pozvali
Pěvecký sbor Stojanova gymnázia z Velehradu. Koncert
se jak jinak velmi vydařil, a účastníci mohou být vedle

uměleckého zážitku spokojeni, že jsme svým malým dílem přispěli i k podpoře církevního školství.
Zima byla vždy časem zabíjaček – maso v chladnu
dlouho vydrželo a co se nesnědlo, to se konzervovalo uzením – slanina a bůček, klobásy, svíčková i celé kýty. Letos
jsme na faře v Bílovicích měli už čtvrtou zabíjačku. Mistr
řezník František Vycudilík převzal od chovatele vepřové
půlky, určil, kdo mu bude pomáhat a co mu ženy musí
všechno připravit, od nádobí až po zeleninu a koření,
zkontroloval, zda kotle jsou dost velké, přísně změřil své
pomocníky a jal se rozdávat úkoly. A pak už všechno po
celý den opravdu klapalo. Kdo nebyl určen k ruce řezníkovi, ten zásoboval dřevem kotel ústředního topení fary,
věnoval se dětem nebo dělal i jiné užitečné činnosti, např.
chladil slivovičku, kterou každý účastník, jak žádá tradice,
milerád přinesl. A tak to šlo po celý den až do večera, kdy
se z kotle tahají jitrničky a jelítka, vybere se zabíjačková
polévka a všichni se rozcházejí s pocitem opět jedné krásně prožité zimní soboty.
Za týden se scházíme zase někde jinde – ve Včelarech
na farním plese. Všechny příchozí nejprve udiví velice bohatá tombola, ale pak se soustředí na tanec a společenskou
konverzaci. Kapelu na chvíli vystřídaly Mistřické frajárky.
Zahájení a průvodní slovo obstarali naši kněží P. Pavel
Macura, farář a P. Artur Kozik, kaplan, k nim se připojil P. Josef Říha, děkan uherskohradišťský – to jsme se tak
v dobré pohodě zase všichni sešli.
Letos budou mít naše děti své 1. svaté přijímání doma
v Nedachlebicích. Představily se v neděli dne 5. února.
Před oltářem mají každý svůj domeček, na něm ukazují,
jak vážně se na tento svůj duchovní svátek připravují.
A my ostatní? Po Velikonocích se budeme těšit na další
farní akce – z nich nejvýznamnější i pro širokou veřejnost
je bezesporu farní den – ten bude 25. června v zámeckém
parku v Bílovicích a brzy nato budeme mít v Nedachlebicích poutní mši svatou.
A hlavně – po celý tento rok musíme připravovat náš
kostel na 20. výročí od jeho posvěcení, které budeme slavit v červnu r. 2018. Každé pracovité ruky bude potřeba,
určitě každý podle svých sil pomůže. Předem děkujeme.
František Dostálek

Tří královí koledníčci při sbírce s pokladničkou

Tříkrálový koncert Stojanova gymnázia Velehrad I
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Děti se připravují na 1. svaté přijímání
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Co nového u nás v mateřské škole
Teplé jarní sluníčko probouzí nejen život v přírodě, ale dodává sílu
a dobrou náladu všem. Zima nám velkoryse poskytla všechno co jen mohla
nabídnout - mráz led i sníh.
Děti si tak dostatečně vychutnaly
zimní radovánky. Se zimním obdobím jsme se ve školce tradičně rozloučili karnevalem. Opět to u nás
ožilo pestrými maskami dětí a náš
program zpestřil svým vystoupením
klaun Taraba. Na závěr svého účinkování, pro každého z nás vykouzlil
originální dárek z balónku – zvířátko, prstýnek, pistol, meč či květinu.
Myslím si, že karneval splnil dětská
očekávání.
S jarem k nám přišli
i změny v personálním obsazení naší MŠ. Koncem
února jsme se rozloučili
s paní Svatavou Kašnou,
která pracovala u nás od
roku 2005 jako účetní a vedoucí školní jídelny. Na její
místo 1.března nastoupila
paní Pavla Němečková.
Není už žádným tajemstvím, že já jako ředitelka
k 1.4.2017 končím a odcházím do řádného důchodu. O tři měsíce dříve
před plánovaným odchodem, ale někdy život přinese změny, ať se nám to
hodí nebo ne.
Irena Verflová

Po jarních prázdninách k nám zavítal muzikant pan Martin, který se
zabývá muzikoterapií a hrou na netradiční hudební nástroje. Děti byli velmi pozornýmy posluchači a nezvyklé
hudební nástroje z různých světadílů
měly možnost vidět, slyšet a dokonce
si je mohly samy vyzkoušet. Některé
rytmické nástroje vylákaly k tanci i zatvrzelé netanečníky.
Naše mateřská škola je obklopena
krásnou přírodou, se kterou se na vycházkách postupně seznamujeme. Poznávání jejích zákonitostí a významu
pro člověka se snažíme dětem přiblížit
všemi metodami – vyprávěním, pokusy, pomocí obrázků a encyklopedií, čet-

Do mateřské školy v Nedachlebicích
jsem nastoupila v roce 1998 a pracovala zde
jako ředitelka a učitelka 18 let. Roky utekly jako voda a z mých prvních předškoláčků
jsou již dospělí, kteří pomalu zakládají své
rodiny. Byla by to dlouhá řada dětí….. Ani
nevím, jestli by se všichni vešli do prostoru
naší školky. Před 18 lety, kdy jsem tady začínala, budova naší MŠ vypadala jinak. Zásadní změna přišla v roce 2003 při výstavbě
obecních střešních bytů. Poté došlo i k částečné přestavbě prostor MŠ. Od té doby jsme
rok po roce, dle finančních možností, obnovovali také vnitřní vybavení a zařízení. Od
výměny osvětlení, vybudování výtvarného
kabinetu, vybavení šatny novými skříňkami,
zařízení ředitelny a postupné modernizaci
hlavních dvou místností, třídy a herny. Obě
místnosti dostaly nový vzhled díky vkusnému a účelnému nábytku, který jsme vybrali

bou z knih. Velmi je u nás oblíbená četba na pokračování před odpoledním
odpočinkem. Využíváme také nabídku ,, Přírodovědného centra TRNKA“.
V letošním školním roce nás již čtyřikrát navštívila se svými výukovými
programy. Děti poznaly zajímavosti ze
života včel, mravenců a dalšího hmyzu
žijícího na zahradě, lidové zvyky v období adventu. Z každého takového setkání si odnesly domů i vlastnoručně
vytvořený výrobek. V květnu s dětmi
navštívíme zookoutek v Domě dětí ,,Šikulka“ v Uh. Hradišti a už teď se těšíme
na zvířátka, která tam uvidíme. A to
není určitě poslední akce.
Zdenka Bartošová

do třídy od firmy Benjamin a do herny o dva
roky později od firmy Bobík. V posledních
letech spolupracujeme s panem J. Jurčou,
který nám dokončil obnovu vnitřního vybavení od skříňově sestavy až po různé skříňky,
police , věšáky atd. Poslední tečkou za celkovou rekonstrukcí interiérů byla v loňském
roce výměna starých podlah za nové (vinilové) s dobrou tepelnou izolací.
Jsem ráda, že se mi podařilo své záměry
dotáhnout do konce. To všechno by nebylo možné bez dobré spolupráce a finanční
podpory ze strany našeho zřizovatele, kterým je Obec Nedachlebice a její zastupitelstvo. A kterým tímto děkuji.
Nechci být sentimentální, ale ráda bych
se rozloučila. Se ,,svými“ dětmi, s jejich rodiči a se všemi ostatními, díky kterým jsem
se tady cítila dobře. Děkuji vám.
Irena Verflová

Knihovna informuje
Dne 31. 3. 2017 proběhne další ročník akce „Noc s Andersenem“. Stejně jako v letech minulých,
tak i letos se v rámci tohoto projektu uskuteční v naší knihovně zábavný program pro děti ve věku
od 6 do 12 let včetně nocování. Kdo by se chtěl společného nocování zúčastnit, nechť si vyzvedne
přihlášku v místní knihovně. Vyplněnou je potřeba odevzdat nejpozději do 29. 3. 2017 (aneb čím
dřív, tím líp ). Bližší informace jsou zveřejněny na internetových stránkách knihovny, nebo přímo v knihovně. Těším se, že si to s dětmi opět báječně užijeme.
Michaela Křenková
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Ženský sbor Nedachlebjanky
se na Vás těší už v březnu. Letošní svátek Josefů vyšel
na neděli, proto se Josefové můžou těšit na přání písničkou
„štandrlování“, sobotní podvečer 18.března, ale jen pokud
nám bude přát počasí.
Další zpívání plánujeme jako už tradičně na květen,
„zpívání maminkám“.
Hlavním plánem letošního roku jsou nové kroje pro
celý sbor. Příprava bude časově velmi náročná.
Vznik a vzhled krojů jsem už uváděla v minulých číslech zpravodaje. V tuto chvíli dáváme dohromady finance
pro zakoupení látek a výrobu samotnou. Přes náročnost
přípravy, nákupu a samotného šití, bychom chtěli mít nové
kroje do vánoc hotové. Část financí máme již zajištěnu,
ale část nám ještě schází. Budeme vděční všem sponzorům, kteří nám pomohou dosáhnout našeho cíle.

Dalších pár řádků bych ráda věnovala paní, která se těšila z každého dění v naší obci.
Byla jí naše rodačka paní Ludmila Kostelníková (Javorová). Pro ty, kdo si nevzpomínají, bydlela v domku, který stál
na místě dnešního parkoviště pod kostelem.
Pravidelně četla náš zpravodaj a s radostí do něj i přispívala, ať už se jednalo o krásné básně nebo vzpomínky na její
mládí v rodné obci.
I když naše vystoupení nikdy živě neslyšela, moc nám
fandila a měla radost, že těšíme lidi písničkami. Složila nám
i pár textů ušitých na míru. Jeden z nich jsme přednesli na
Slavnostech vína v Uherském Hradišti.
Svůj život prožila i se svou rodinou v Prakšicích. Zemřela pár dnů před dovršením svých 85 let.
Jana Jandoušová

Komorní sbor Jakuba Macka a Nedachlevjanky II

Vzpomínka na paní Ludmilu Kostelníkovou
Z deníku: „Babička vzpomíná“
Májové
Měsíc květen patřil vždy k nejkrásnějším měsícům
v roce.
Proto byl zasvěcen Panně Marii a k její chvále se konaly
pobožnosti takzvané „Májové“.
Protože v naší dědině nebylo kostela, konávaly se krátké pobožnosti u pomníku padlých hrdinů z 1.světové války.
Sotva strýček Blaha naproti ve zvoničce odzvonili klekání, už se trousily stařenky, ženy, ale i omladina, hlavně
děvčata a pár výrostků na krátkou , ale velmi pěknou pobožnost. Děvčata jak kuřátka si posedala na vlňáky a deky
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kolem pomníku, vzadu pár kluků ve stínu zahrádky, aby
mohli čepicemi házet po „chrůstoch“.
Bělovlasá stařenka Frolková začala růženec, litanie
a nakonec krásnou píseň:
„Dobrů noc Maria, přejeme Tobě,
Tebe za patronku, volíme sobě.
Nás Matko - tůto noc - pod ochranu vem.
Daj by nám Bůh dopřál všem
líbezný sen.
Zmlkli ptáci, větřík se ztišil, jen na nebi se mihotalo tisíce hvězdiček.
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Vše jakoby se zaposlouchalo do tohoto vyznání. Tichounce a dojemně se ozval hlas křídlovky se stejnou melodií. To některý z chlapců sedící na kládách u Grůblové
hospody (hlavně v sobotu) čekali na své milé. Také lidé,
kteří odpočívali na zápraží se tichounce přidávali svou
modlitbou. Při druhé sloce písně se už chlapci loudali k
pomníku , aby domů doprovodili své děvče.
Krásnou májovou nocí se pak už i s mužskými hlasy
nesla druhá sloka:

„Ó jasná, překrásná jitřní hvězdičko,
ochraň nás tůto noc Krista Matičko.
Nás Matko tůto noc pod ochranu vem,
daj, aby nám Bůh dopřál všem líbezný sen.
Jak dojemné a čisté bývaly tyto večery, na které my starší často vzpomínáme a jistě i sama Panna Maria se zalíbením poslouchala.
Kostelníková Ludmila

Zahrádkáři Vám radí
Jarní ošetření ovocných dřevin.
Na ovocných dřevinách přezimuje řada škůdců. Podívejme se jak je můžeme v tomto období účinně bránit. Na
stromech přezimuje i několik druhů puklic. V pupenech
dřevin přezimují i různí vlnovníci (např. hrušňový, rybízový, trnkový a višňový na slivoních), ktré je možné zasáhnout jen v době rozevírání pupenů. Proto byly doporučeny přípravky Oleoekalux nebo Oleoekol, které jak názvy
napovídají, obsahují vedle klasických insekticidů i oleje.
Avšak i tyto přípravky jsou minulostí. V současné době je
oficiálně povolen (mezi přípravky na bázi olejů) k ošetření proti přezimujícím škůdcům pouze přípravek Ekol, což
je 90% řepkový olej. Jeho účinnost spočívá v tom, že olej
ucpává dýchací otvory na povrchu těl škůdců a tím způsobuje jejich úhyn. Znamená to však, že postřik musí být
dokonalý, aby se účinnost projevila. Důležité je též vědět,
že ošetření těmito přípravky se již neprovádí v zimě, ale
přesunulo se do předjaří a na začátek jara, kdy stromy raší
nebo jsou ve fázi zeleného nebo růžového poupěte, ale nejpozději před rozkvětem. Teplota při postřiku by měla být
vyšší než 5°C, a je-li vyšší než 15°C je postřik účinný i na
květopasa jabloňového. Čím později před květem přípravek použijeme, tím lepší je účinnost.

Postřiky použitelné před květem.
V tuto dobu můžete použít již i klasické postřiky jako
Mospilan 20SP nebo jarní soupravu na jabloně Reldan
22, který se často doporučuje používat v kombinaci s přípravkem Ekol. V případě, že v předchozím roce se na
stromech ve vyšším rozsahu vyskytly svilušky, je vhodné
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použít akarcidní přípravek Nissorun 10WP. Ošetření by
se však nemělo provádět automaticky na všech stromech,
ale jen tam, kde je zaznamenán výskyt škůdců v předchozím roce.
Ošetření proti houbovým chorobám.
V předjaří a na začátku jara se ošetřuje i proti některým houbovým chorobám. V první řadě je třeba se zmínit o všeobecně známé kadeřavosti broskvoní. Proti této
chorobě není žádná jiná účinná ochrana než chemická
a velmi důležité je určení správného termínu ošetření.
Nejvhodnější termín ošetření je nejjednoduší a je založen na dlouholetém ověření poznání, že nejvhodnější
termín ošetření připadá na období, kdy plně kvete (práší) nebo již dokvétá líska obecná. Jsou však roky, kdy ani
tato metoda nemusí být zcela přesná. K ochraně v tuto
dobu jsou nejvhodnější mědnaté přípravky (Champion
50WP, Kozar, Kuprikol 50). Toto ošetření je možné provést i na podzim v době po odpadu listů, ale v každém
případě předjarní ošetření je základní. Mědnaté přípravky se v poslední době doporučují k celkovému ošetření
všech ovocných dřevin. V pozdější době, to znamená na
začátku květu ovocných dřevin se již doporučuje ošetření proti mnoha dalším chorobám a škůdcům, jako např.
proti milionové spále peckovin (hlavně višní a meruněk),
různým obalečům, padlí a strupovitosti jabloní, rzivosti
hrušní a jiné.
Jak postupovat při nachlazení brambor - jsou-li
sladké.
Tyto brambory přeneseme do tepla a necháme je tam
několik dní. Tím ztratí část cukru, který se v nich vytvořil. Tyto brambory vaříme tak, že po je odstranění slupky
namočíme do teplé vody a uvedeme do varu. První vodu
slijeme a teprve ve druhé vodě je dovaříme. Pro zlepšení chuti můžeme do vody přidat trochu octa. Podobným
způsobem zbavíme také staré brambory jejich nepříjemných chutí.
Za výbor ČZS vypracoval:
Vojtěch Lysoněk
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Rybáři v zimě

TJ Nedachlebice
Vážení sportovní přátelé,
dovolte mi v březnovém čísle zpravodaje zhodnotit naší
činnost v roce 2016. Co se nám podařilo, i za složité ekonomické situace zhodnoťte a posuďte sami.
Věřili jsme, že na tyto úkoly nezůstaneme sami, že najdeme pochopení u OÚ, u složek, a i u ostatních členů TJ. Ve většině případů se tomu tak nestalo. Velmi dobrá byla spolupráce
s obcí garantovaná osobou starosty. Jinak si každá ze složek
v obci zatím žije svým vlastním životem. Chybí podle mého
názoru užší spolupráce.
V jakém složení výbor TJ v předchozím roce pracoval? Šubarda St. ml. a st, Balajka R., Vlčnovský I., Řešetka J., Janků
Jaroslav a Tomáš, Ondroušek M., Řezníček C.a R., Šuranský
Jaromír, Kuběna Z., Hladiš Martin, Jandouš J. Tomek J., Pravdík M. a Ing. Jaroslav Šuranský.
Hodnotit loňský rok naší činnosti by si jistě vyžádalo podstatně více času. Co však nemůžu opomenout jsou změny názvu spolku ve spolkovém rejstříku Krajského soudu v Brně,
realizaci nového přestupního řádu od 1.6.2016, povinnost
vedení podvojného účetnictví ve spolcích, prodloužení pronájmu bistra na hřišti na dalších 5 let. To všechno k činnosti
oddílu patří a vyžaduje svůj čas. To všechno uvádím také proto, abyste si uvědomili, že práce výboru není pouze v péči o
hřiště a mužstva.
Z mimosportovních (budovatelských) činností chci zvýraznit provedení následujících akcí v roce 2016
- pravidelná údržba hlavní hrací plochy (provzdušnění, setí,
zavlažování apod.)
- rekonstrukce šaten před konáním oslav 70.výročí (oprava
střechy, podbití, nátěr fasády)
- nákup tréninkových branek
- výměna sítí za brankami
Rok 2016 byl znovu rokem náročným. Myslím, že se daří
přes potíže udržet úroveň práce s mládeží, solidní postavení a
úroveň I. mužstva, podařilo se udržovat a vylepšovat areál k
prospěchu nejen sportovců, ale i ostatních složek a spoluobčanů, především však dětí.
Zvláštní poděkování patří starostovi R. Křenkovi za přístup k fotbalu nejen z pozice jeho funkce v obci, ale i za přístup
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osobní. Snad najdeme pochopení i u ostatních členů zastupitelstva. Dovolte mně poděkovat ještě jednou všem členům
výboru, hráčům všech mužstev i ostatním členům TJ za odvedenou práci v roce 2016. Zvláštní poděkování patří také
všem sponzorům především však společnostem Stolařství
VKN, Steelmart, Kamex, SV Correct, Mansat, Bistro na hřišti, SPUR, Autodoprava J. Hučíka a nejvíce Obecnímu úřadu
v Nedachlebicích bez jejichž finanční výpomoci by klub nefungoval. Věřím, že se i nadále budou podílet v rámci svých
možností na činnosti TJ a za sebe mohu slíbit, že se svěřenými
prostředky budeme hospodařit co nejlépe.
Jak dál? Co letos v roce 2017?
Ve sportovní části:
- co nejlepší umístění mužstev v mistrovských soutěžích
- rozšiřovat spolupráci se sousedícími obcemi k udržení
mládežnických mužstev
Ve společenské a organizační oblasti:
- pokračovat v tradici konání pouličních turnajů a Laso
Cupu
- pokračovat v organizaci dětských dnů
V mimo sportovní budovatelské činnosti:
- údržba zavlažovacího systému pro hlavní i tréninkovou
hrací plochu
- zabezpečení a údržba obou hracích ploch a tribuny
- zabezpečit pravidelnou aktualizaci webových stránek TJ
Nedachlebice
- podporovat návrh obce na vybudování minihřiště s umělým povrchem pro více sportů
Úkoly časově a finančně náročné. Věříme, že na ně nezůstaneme sami. Budeme hledat pochopení a pomoc u obecního úřadu, sponzorů, u složek i u ostatních členů TJ.
Co říci závěrem?
Fotbal má v Nedachlebicích dlouholetou tradici. Myslím,
že našim předchůdcům ostudu neděláme. Vždyť se u nás
hrají krajské soutěže už více než čtyřicet let. O čem to svědčí? O tom, že práce s mládeží a organizační schopnosti členů
výborů jsou na neobvyklé úrovni ve srovnání s jinými obce-
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mi. Bez nadšenců jako jsou starosta, trenéři, členové výboru,
hospodáři a v neposlední řadě i hráčů by to nešlo. Dotace,
které dostáváme od Fotbalové asociace ČR náklady oddílu
zdaleka nepokryjí. Prostředky si musíme zabezpečit sami
(někteří přispíváme finančně, jiní prací při vedení mužstev,
v realizačních týmech, ve výboru, v neposlední řadě
přiložením ruky při brigádách, při organizaci akcí).
Úroveň sportovních mužstev musí být podpořena
odpovídajícími materiálními podmínkami (kvalitní
hrací povrchy, čisté oblečení, ekologicky vytápěné
šatny, odpovídající hygienické podmínky, upravený
areál, ale i důstojnějšími podmínkami pro schůzování, jednání apod.).
Přejme si zdraví, více vzájemného pochopení a
dobré vztahy. Pak se úspěch zcela jistě dostaví.
Děkuji Vám Ing. Jaroslav Šuranský

Anketou mezi fanoušky TJ Nedachlebice byli vybráni
výše uvedení hráči k ocenění za stabilní a kvalitní fotbalové
výkony v průběhu celého roku 2016, tedy jarní i podzimní
části soutěžních ročníků. Blahopřejeme oceněným a přejeme
další sportovní úspěchy.

Usnesení z valné hromady konané dne 3. 3. 2017
1) VH schvaluje:
a) zprávu o činnosti za rok 2016 a plán činnosti na
rok 2017
b) zprávu o hospodaření za rok 2016 a návrh rozpočtu na roky 2017 a informaci o provedené inventarizaci majetku a kontrole pokladny
c) úpravu složení výboru TJ
d) prodloužení pronájmu bistra na dalších 5 let
2) VH ukládá:
a) výboru věnovat trvalou pozornost zabezpečení
finančních prostředků na činnost TJ
b) výboru věnovat pozornost přípravě a materiálnímu zabezpečení všech mužstev
c) členům TJ ve spolupráci s obecním úřadem se
zaměřit na zabezpečení oprav, vylepšení a údržbě sportovního areálu
d) členům TJ podílet se na organizačním zabezpečení plánovaných společenských akcí
3) VH pověřuje:
výbor TJ prováděním operativních úprav plánů
činností a rozpočtu v návaznosti na nutné zabezpečení činnosti organizace.
Nejlepší hráči všech věkových kategorií oddílu TJ
Nedachlebice za rok 2016
Kategorie žáků:
Kategorie mužů:
1. František Šik
1. Filip Brzica
2. Martin Kuběna
2. Ladislav Soviš
3. Martin Štach
3. Jiří Ryška
Kategorie dorostu:
1. René Kafka
2. Martin Nožička
3. Robert Hubáček
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Čekání na uvaření polévky

Nedachlebjanky na Adventním koncertu

Naše schola zpívá poutníkům po jesličkách

Farní ples
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