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V Olšovci u sv. Huberta

Košt slivovice

Košt slivovice - kdo se o nás staral
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Slovo starosty
Konečně nastává krásný čas. Jaro. Asi nejoblíbenější roční období. Příroda se probouzí
a vše začíná kvést, vonět, špinavá šedá se
mění v jasně zelenou a i nálada všech se při
pohledu ven mění z negativně zamračené na
pozitivně usměvavou. I my bychom si mohli
přinést náladu z úspěšných plesů nebo skvělého Koštu slivovice do jara a bavit se a usmívat se na všechny kolem.
Ale můžeme ? Můžeme !
I my na obci se snažíme, aby byl důvod se
usmívat. Ušetřili jsme na pravidelných měsíčních výdajích a i při nákupech, a tak jsme
po dohodě se zastupiteli navýšili příspěvky
na kulturní akce. Všichni, kteří je organizovali
a v budoucnu budou organizovat, zaslouží
náš obdiv a poděkování. Od začátku roku až
do léta, kdy se přesuneme na „tančák“ na hřiště, se každý měsíc koná v kulturním domě
nějaká veřejná akce. Plesy, košt, koncert,
setkání s důchodci, sál je tak využitý na 100
procent. Přijďte se podívat. Naopak zájem
opadal o hasičárnu. A aby i ta nezela prázdnotou, rozhodli jsme se přistoupit k její částečné vnitřní opravě. V letošním roce dojde k
rekonstrukci podlah, sociálního zařízení, skladu a kuchyně tak, aby už v srpnu mohla chasa
nacvičovat na hody. V druhé fázi - v příštím
roce - dojde k opravě hlavní místnosti, včetně
výměny podlahy a skříní. Ale to až příští rok.
Jedna z dalších velkých připravovaných investic je rekonstrukce střechy na obecním
úřadě. Střechou už delší dobu zatéká a v lednu se při sněhové vichřici objevila velká

vrstva sněhu i pod střechou, na krovech, na
rozvodech elektřiny a uskladněných předmětech. Rekonstrukce se však uskuteční jen pokud vyjde dotace od Ministerstva pro místní
rozvoj.
Třetí finančně náročná akce je chodník, zastávkový zálivek směrem na Bílovice a zastávky ve středu obce. Sami asi při pohledu na
plechovou zastávku uznáte, že je třeba ji vyměnit. A kdo nastupoval do autobusu v době
deště, ví, jak je zálivek nerovný a kolik vody
dokáže autobus vystříknout na nohy. Na
opravený chodník a zastávky pak na podzim
naváže výsadba parku. Ale to až na podzim.
Rekonstrukci chodníku a zastávek bychom
chtěli stihnout v prázdniny tak, aby nucené
posunutí zastávky v době rekonstrukce neohrozilo žáky a studenty. I v tomto případě
jsme připravili podklady a zažádali o dotace
od MMR.
V letošním zimním období docházelo (a dochází) poměrně často k výpadkům veřejného osvětlení. Lampy a výbojky v nich
- nejvíce mimo hlavní cestu - jsou už na
kraji životnosti. Chtěli bychom se pokusit
dosáhnout jejich výměny za nové a úsporné
LED osvětlení. To ale bude vyžadovat v některých místech obce instalaci více sloupů,
a tak se u některých z Vás v průběhu podzimu objevíme s požadavkem povolení vztyčení nového sloupu. Do té doby ale světla
necháváme opravovat Uherskohradišťskými
technickými službami - výměna jedné výbojky nestojí mnoho, ale samotná cesta plo-

šiny vyjde dráž. Proto vždy opravujeme více
světel najednou.
Ale není to jen výstavba nových budov a věcí.
I každodenní práce a údržba vyžaduje naši
pozornost. Obecní les bychom chtěli letos
opět rozšířit a hlavně odstranit následky loňského sucha. Rybníky, obecní majetek, který
vyžaduje trvalou péči, sportoviště a hřiště připravujeme další rozšíření aktivit a zlepšení
podpory sportu mládeže. Dům s chráněnými
byty má už skoro 15 let a vyžaduje opravy.
Taktéž byty nad školkou, kde bychom chtěli
vyměnit postupně plynové kotle, a samotná
mateřská školka, která je každým rokem plná
dětí, vyžadují naši pozornost. Silnice na Holíškách a Podbůdí, mají životnost dávno za
sebou. Velkým plánem bude také dokončení
stavby hřbitova. A tomto výčtu prací by se
dalo pokračovat. Všechno nejde udělat hned.
Ale na všem se budeme s Vámi rádi podílet.
Pokud máte jakýkoliv nápad, myšlenku, ideu,
co by se mohlo v naší obci zlepšit, neváhejte
a zapojte se do plánování a realizace zlepšení
života na obci.
Rádi Vás na úřadě uvidíme.
Až budu do novin psát další - tentokrát červnový příspěvek, doufám že některé výše
zmíněné akce budou v realizaci, že mnoho
hodin příprav, kterou těmto akcím věnujeme,
padne na úrodnou půdu a podaří se je zrealizovat.
Do té doby si užívejme jara, nejkrásnějšího
období v roce.
Starosta Josef Jandouš

Společenská kronika
Leden, Únor, Březen 2018
Narození:
23.11.2018 Laszczewski Alexandr
7.12.2018

Hujíková Adéla

7.12.2018

Lišaník Tomáš

rodiče: Laszczewski Lucie,
Laszczewski Karel
rodiče: Hujíková Blanka,
Hujík Vlastimil
matka: Lišaníková Alžběta

Úmrtí:
† 17. 12. 2018 Petřík František

Nedachlebice č.p. 27

† 7. 1. 2019 Melichárková Marie Nedachlebice č.p. 238
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† 21. 1. 2019 Hlavica Vladimír

Nedachlebice č.p. 148

† 22. 1. 2019 Šišák Karel

Nedachlebice č.p. 120

Nedachlebice č.p. 157
Nedachlebice č.p. 257
Nedachlebice č.p. 8
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Občané, kteří se v měsících lednu, únoru a březnu
dožívají významného životního jubilea:
50 let
Janoušek František
Hučíková Jana
Kuběna Zdeněk
Dostálková Alena
Potocký Stanislav
Kolková Monika
Urban Radek
Potocká Mária

č.p. 212
č.p. 169
č.p. 254
č.p. 9
č.p. 214
č.p. 176
č.p. 64
č.p. 250

55 let
Blaha Zdeněk
Novák Petr

č.p. 209
č.p. 179

60 let
Bartasová Pavla
Fojtáchová Antonie
Krůček Jiří
65 let
Pavková Miroslava
Gajdošík Josef
70 let
Budík Jiří
Budíková Vojtěška

č.p. 160
č.p. 142
č.p. 188

č.p. 95
č.p. 45

80 let
Kohout Alois
Krčmářová Zdeňka

č.p. 248
č.p. 204

85 let
Polčáková Libuše
Bartas Josef

č.p. 86
č.p. 57

95 let
Blahová Marie

č.p. 165

č.p. 193
č.p. 193

Omluva
Omlouváme se tímto novomanželům Kaňovským za špatně uvedené jméno nevěsty
v minulé Společenské kronice. Jiří Kaňovský pojal za ženu Kristýnu nikoliv Veroniku

Setkání důchodců a gratulace našim spoluobčanům
V tomto roce jsme se rozhodli,
že po úspěšném loňském prvním setkáním důchodců budeme pokračovat i v tomto roce.
Jelikož nám kapacita hlavního
sálu nedovolí setkání uspořádat
v jednom termínu, budeme ho
mít 2x ročně. První termín bude
13.4.2019 ve 14:00 hod.
Věřte, že to nebylo jednoduché
Vás rozdělit. Určitě jsme se snažili
vždy, aby manželé byli společně
a ročníky také. Vždy bude všem
doručena pozvánka a budeme

rádi za zpětnou vazbu , zda se
zúčastníte - z důvodu chystání
občerstvení .
Novinkou na těchto akcích bude
vždy gratulace od 80 let výše.
Vždy se chodilo po domácnostech, ale nyní to inovujeme
a uděláme to takto veřejně se vší
parádou. Samozřejmě, pokud se
někdo nebude moci ze zdravotních či jiných důvodů zúčastnit,
navštívíme ho moc rádi osobně.
Za kulturní komisi
Martina Hrušáková

Beseda pro důchodce 2018

Místní poplatky ze psů a za odpady / popelnice
(V termínu od 18. 3. 2019 do 1. 4. 2019)
Od poloviny měsíce března se budou v obci Nedachlebice platit místní poplatky ze psů a za sběr, shromažďování a třídění komunálních
odpadů.

Sazba poplatku za psa za kalendářní rok činí:
1. za prvního psa...................................................................................100 Kč

Platbu proveďte v kanceláři OÚ v tyto úřední dny
v pondělí 18. 3. 2019 v době od 8:00 - 12:00 a 13:00 – 17:00 hodin
ve středu 20. 3. 2019 v době od 8:00 – 12:00 a 13:00 – 17:00 hodin
v pondělí 25. 3. 2019 v době od 8:00 – 12:00 a 13:00 – 17:00 hodin
ve středu 27. 3. 2019 v době od 8:00 – 12:00 a 13:00 – 17:00 hodin
v pondělí 1. 4. 2019 v době od 8:00 – 12:00 a 13:00 – 17:00 hodin

3. za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu ..................................................50 Kč

V roce 2015 zastupitelstvo obce Nedachlebice schválilo novou obecně závaznou vyhlášku
č. 2/2015, podle které platí následující pravidla pro výběr místních
poplatků:

Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, která je
držitelem průkazu ZTP/P podle zvláštního právního předpisu, osoba
provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba

2. za druhého a každého dalšího psa téhož držitele ................200 Kč

4. za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, poživatele invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho
jediným zdrojem příjmu, anebo poživatele sirotčího důchodu .......50 Kč.
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provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy nebo
osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní
předpis. Sazba poplatku za popelnice (provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů) činí 400 Kč za kalendářní rok/každý trvale žijící občan
obce či za 1 rekreační objekt.

Občané, kteří mají v nájmu některé obecní pozemky, ať provedou
platbu nájemného přímo na obecním úřadě.
Číslo účtu obce Nedachlebice : 9822721/0100 V.S: číslo popisné
zpráva pro příjemce: jméno plátce
Děkujeme Vám za uhrazení místních poplatků

Poplatky můžete uhradit přímo v dolní kanceláři obecního úřadu
v úředních hodinách (viz vývěska obecního úřadu, www.nedachlebice.cz) nebo bezhotovostní platbou přímo na účet obce Nedachlebice.

Obec Nedachlebice

Při bezhotovostní platbě uveďte ve zprávě pro příjemce jméno plátce
a variabilní symbol - číslo popisné.
Dále je nutné se po zaplacení zastavit na obecním úřadě pro plastové pytle na pravidelný měsíční sběr plastů, které jsou od tohoto roku
zpoplatněny 5 Kč/ks, přičemž minimální počet odebrání je 10 ks/
50 Kč.
Majitelům psů budou vydány nové identifikační známky, pokud se
nejedná o nového psa, již vydané známky zůstávají v platnosti.

Pár řádků z knihovny
Dne 29. 3. 2019 proběhne již 19. ročník
Noci s Andersenem. Naše knihovna se
do této akce chtěla rovněž zapojit, ale
zdůvodu plánované rekonstrukce hasičské zbrojnice nebudeme mít zázemí pro
přenocování. Proto tentokrát nocovat
nebudeme. ALE! Sejdeme se v jiný termín
a myslím, že si to také užijeme. Přesné
datum předem v dostatečném předstihu
oznámím. Počet registrovaných čtenářů
k 28. 02. 2019 činil celkem 42 čtenářů,

Kondiční cvičení

z toho 19 tvoří čtenáři do 15 let.
Knihovna čítá celkem 3600 titulů knih.
Mimo tyto knihy je možné vypůjčit si
také další, a to díky výměnnému fondu
neboli prostřednictvím knihovny Uherské Hradiště, která do naší knihovny několikrát ročně dodává další tituly (starší
i právě vydané). Díky tomu je knižní fond
obměňován a čtenáři si mají stále „z čeho
vybírat“.
Michaela Křenková

Každou středu od 19:00 hod
probíhá v místním sále kondiční
cvičení pro ženy. První půlhodina
je zahřívací – pod taktovkou Moniky Šubardové, druhá posilovací
a protahovací – vede Michaela
Křenková. S sebou je potřeba si
vzít vhodné sportovní oblečení a
obuv, podložku na cvičení a pití.

Zimní okénko do mateřské školy
Vzdělávací program naší mateřské školy vychází z přirozeného běhu
kalendářního roku, ročních období, slavností a událostí, které jsou
v naší škole nebo vesnici již tradicí. Sotva jsme odzdobili vánoční stromeček a všechno, co patří k vánočním svátkům, jsme schovali do krabic, začali jsme si užívat zimních her a zábav. Zima nás nešetřila. Sněhová nadílka nám vystačila na stavění sněhuláků i na bobování. Možná že
se někomu svah na naší zahradě zdá příliš malý, ale našim sportovcům
zcela vystačil. Veselý smích a pískot se ozýval kolem dokola. Ani ti nejmladší se nebáli jezdit, protože nechtěli zůstat za staršími kamarády
pozadu. Poučeni o možných nástrahách a nebezpečí, které na nás při
zimních radovánkách číhá, jsme s dětmi vyráželi na vycházky do zimní
přírody. Obdivovali jsme její krásu, rozlišovali stopy ve sněhu a volně žijícím zvířátkům jsme do krmelce několikrát donesli kaštany, které jsme
na podzim nasbírali. Nezapomněli jsme ani na ptáčky – do krmítka na
zahradě jsme jim pravidelně přidávali vhodné dobroty, aby v mrazivé
zimě nestrádali. Děti je pozorovaly z okna a nejčastější ptačí návštěvníky se naučily rozlišovat a pojmenovat celým jménem.
Ve výukovém programu přírodovědného centra Trnka z Uh.Hradiště dětem lektorka, paní Pavelčíková, pověděla další zajímavosti
4

ze života volně žijících zvířátek a pro ptáčky si každý vlastnoručně
vyrobil malé závěsné krmítko z tuku a semínek.
Jakýmsi předělem mezi zimním časem a časem probouzející se
přírody je masopustní období, ve kterém se nejčastěji pořádají
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karnevaly. Na náš karneval jsme se připravili společně. Celou naši
školku jsme si slavnostně vyzdobili. Aby to u nás bylo veselé a barevné, tak jsme na výzdobu využili výrobky dětí, pestré girlandy
a balónky. V očekávaný den si natěšené děti z domova přinesly svoje převleky připravené maminkami, které opět nezklamaly
a svým dětem splnily jejich přání. Jakoby mávnutím kouzelné hůlky se školka změnila v pohádkovou říši. Okouzlující princezny, odvážní piráti, nebojácní vojáci, Harry Potter, veselé berušky, smrtka,
upír, čarodějnice i gejša tu společně tančili, soutěžili a vířili v karnevalovém reji. Podpořit je přišli mladší sourozenci se svými maminkami, ale popravdě - ti se více než tanci a soutěžení věnovali
hračkám a hře s nimi. Abychom nežíznili a nehladověli, připravila
pro nás paní kuchařka lákavé občerstvení. Kromě toho na všechny účastníky čekala sladká odměna a diplom. Karnevalový den se
nám opravdu vydařil a všichni byli nadmíru spokojeni s jeho průběhem, třebaže nám na poslední chvíli odřekl své vystoupení kvůli
onemocnění balónkový klaun pan Taraba.
Karnevalem jsme ukončili zimní období. Nenápadně a pomalu nastupující jaro začíná dávat o sobě vědět. Na nás čekají nové hry a radovánky a také nejkrásnější jarní svátky – Velikonoce.
Na konci ještě něco pro pousmání – povídali jsme si s dětmi o povolání rodičů a jedna ratolest odpověděla: „Tatínek jezdí pracovat daleko...
a maminka vybírá peníze.“
Pěkné chvíle s vašimi dětmi sobě i vám přeje
kolektiv MŠ.

Maškarní ve školce

Zápis do 1. třídy Základní školy Bílovice
Ředitelství Základní školy a Mateřské školy v Bílovicích oznamuje, že zápis do 1. ročníku základní školy
se uskuteční ve čtvrtek 11. 4. 2019 v době od 14.00 hod do 16.00 hod.
Další informace budou k dispozici na webu školy a na plakátech (MŠ, OÚ).

Volné pobíhání psů v honitbě HS Nedachlebice
Myslivci z Nedachlebic by rádi touto cestou oslovili všechny majitele psů, kteří se
možná nevědomky chovají bezohledně ke
zvěři a potažmo i k přírodě tím, že své psí
miláčky nechávají volně pobíhat po honitbě.
Zejména se to týká jarního období, které
nám nastává. Právě nyní začínají klást mláďata např. zajíci, připravují se hnízdit bažantí slepice a na rybnících kachny.
Volně pobíhající pes nepředstavuje nebezpečí jen pro dospělé kusy, ale hlavně pro
mláďata, kterým hrozí zničení hnízda nebo
usmrcení. Častým rušením na zemi hnízdících ptáků se také přirozeně snižuje líhnivost. Někteří jedinci na základě vyplašení
dokonce hnízdo opustí úplně.
Volně pobíhající pes představuje nebezpečí pro zvěř i v zimním období, kdy jejím

pronásledováním způsobuje úbytek cenných tukových zásob či dokonce zápal plic
a následný úhyn.
Uvědomme si, že každý pes je od přírody
lovec, a tak právě vyhledávání a pronásledování je pro něj pudová záležitost, kterou
v něm jen těžko utlumíme.
Proto je nutné mít psa vždy na vodítku
a pokud možno se lokalitám honitby alespoň ve výše uvedených obdobích vyhýbat.
Mnoho občanů jistě také nezná znění
zákona č. 449/2001 o myslivosti, který
volné pobíhání psů v honitbě zakazuje.
Vlastníci psů si musí být vědomi ustanovení tohoto zákona, který jim bez výjimky
zakazuje psy volně nechat pobíhat v honitbě – musí být na vodítku (§ 10, odst.
1).

Tímto prosíme všechny ,,pejskaře“, ale
i občany navštěvující přírodu, aby výhradně používali k procházkám pouze polní
cesty a účelové komunikace.
Každý z nás by měl přírodu okolo sebe
chránit, ne jí ubližovat ! Jsme přeci její
součástí. Věříme, že většina rozumných
lidí se nad těmito slovy zamyslí a začne
se jimi řídit.
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SINGULÁRNÍ SPOLEK NEDACHLEBICE
Od loňského podzimu nám v lese začal nový
hospodářský rok a již koncem minulého jara
bylo zřejmé, že lýkožrout smrkový (kůrovec)
bude ohrožovat i náš smrkový porost v lokalitě Pašovská. V první fázi jsme volili intenzivní
probírku napadeného porostu v horním smrčí
(rozloha cca 0,34 ha). Zpočátku to vypadalo,
že se napadení dalších zdravých stromů zastavilo, ovšem po 3 měsících již bylo zřejmé, že
tento náš ani ne sedmdesátiletý smrkový lesík
nezachráníme .
Nezbylo nám než zažádat o povolení nucené těžby celého porostu, přestože tento ještě
nedosahoval řádného mýtného věku. V zimě
jsme ve spoluprácí s těžařskou firmou celou
oblast vytěžili, objem smrkové kulatiny spolu
s vlákninou dosahuje více než 120 plnometrů.
Následně jsme zabezpečili vyklizení vzniklé holiny. Nyní následuje pokácení listnatých dřevin
v mýtném věku v blízkém okolí paseky, aby nebyl mladý porost v dalších letech ohrožen.
Nejpozději do dvou let máme povinnost
vzniklou holinu zalesnit, my to však plánujeme uskutečnit již na podzim tohoto roku,
v průběhu 4 let to již bude v pořadí třetí paseka, kterou v singulárních lesích osázíme
novým porostem. Mimo to jsme ještě po
sněhové kalamitě osázeli dva tzv. lokální
kotlíky o souhrnné rozloze 0,05 ha. Protože
se nám v lese na Pašovské vyskytuje hodně zvěře (nejčastěji potkávám daňčí stádo),
všechny osázené holiny oplocujeme a do
stáří porostu nejméně 7 let tyto oplocenky opravujeme a udržujeme. Poté musíme

sloupky i lesnické pletivo odstranit a zlikvidovat.
V tuto chvíli rovněž provádíme probírku ve
spodním smrkovém porostu (ve směru od
Vlčince), jehož věk je 38 let. Zde je zatím výskyt kůrovce jen v menších ohniscích, která
se snažíme likvidovat. Mladší les bývá vůči
tomuto škůdci odolnější, ovšem poslední sezony ukazují, že extrémní teplé počasí výrazným způsobem snižuje kondici jehličnatých
lesů a určitá zažitá schémata přestávají platit.
Stromy nedovedou produkovat tolik mízy,
aby snubní komůrky s nakladenými vajíčky
lýkožrouta zalepily a touto přirozenou cestou
se alespoň částečně chránily.
V květnu či počátkem června nás čeká na
nově zalesněných pozemcích jarní vyžínání
trávy a buřeně, které se u nové výsadby lesních dřevin provádí do věku cca 6 - 7 let od
výsadby. Jak již bylo výše uvedeno, vznikají
nám další holiny k osázení, takže toto vyžínání se stalo nedílnou součástí naší péče o singulární lesy. Rovněž se chceme více zaměřit
na zpracování usychajících listnatých dřevin, týká se to především lípy, břízy a osiky,
v menší míře pak habru. Všechen tento porost má ovšem při pěstování naší přirozené
cílové dřeviny dubu letního velký význam
a je v našich lesích žádoucí. V okamžiku, kdy
se však dubový porost blíží k mýtnému věku,
zapojení výše uvedených podpůrných listnáčů ve starším věku pozbývá na významu.
V době uzávěrky tohoto výtisku obecních novin se připravujeme na výroční členskou schů-

Paseka po holoseči smrku

Porost po třech letech
zi, která se uskuteční počátkem dubna. Přesný
termín schůze oznámíme všem našim členům
v dostatečném předstihu spolu s programem
schůze. Přeji vám všem pěkné jaro i hezké prožití velikonočních svátků.
Za Singulární spolek Nedachlebice
Radovan Lukšík

Křesťanské okénko
Křesťané hromadně
cvičí time-management
Milí sousedé, spoluobčané a lidé dobré vůle!
Zdravím vás v čase, který je (nejen) pro každého křesťana mimořádným obdobím. Je to čas, který nazýváme postní dobou.
Podobnou dobu znají všechna velká náboženství. Už název navozuje myšlenku, že jde hlavně o půst, odříkání a odpírání si něčeho. Je tomu skutečně tak? A proč?
S přicházejícím jarem se mnoho lidí pouští do očistných kúr, diet
a sportovních aktivit. Tělo se jakoby probouzí a člověk cítí, že se
potřebuje „protáhnout“ a trochu „odlehčit“. Všichni asi chápou,
že je to pouze prostředek pro to, abychom se cítili dobře, vyplavily se endorfiny, udělali něco pro své zdraví. Podobné je to
s půstem. Půst je prostředek k tomu, abychom „protáhli“ a „odlehčili“ naší duši, neboli prostoru, skrze který se projevuje mé
svědomí, vnitřní touhy a ve kterém se mohu setkat s Tím, který
dává mému životu smysl – s Bohem. Proto také křesťané cvičí
a očišťují duši.
Půst je prostředek k tomu, co chci docílit – posílení „duchovních
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svalů“. Pomocí půstu se chci naučit zříkat trochu sebe, svého
pohodlí a svých slabostí a takto vytvořený prostor věnovat více
svým nejbližším, přátelům, kolegům a Bohu. Dnes je možná více
aktuální uspořádat si svůj čas. Zhodnotit, kde mohu ubrat (třeba
internet, workoholismus, neplodné debaty…) a kde zase přidat
(povídat si se svými bližními, zajímat se jeden o druhého, něco
hodnotného si přečíst…). Více než zkroucený obličej přísným
odříkáním jídla a pití, by se tak mohlo objevit více úsměvu, povzbudivých slov, času pro své blízké, více chvil, kdy držím v ruce
knihu knih – Bibli a nechávám se inspirovat do každodenních
kroků životem.
Takto prožívaný půst – cvičení duchovních svalů – se může podobat předvánoční atmosféře, která lidi sbližuje a spojuje. V postní
době jde navíc o to, aby nám to zůstalo nejen pro období Velikonoc, ale abychom takto procvičené svaly duše nadále využívali.
K tomu patří i očišťování duše pomocí svátosti smíření, ke které
každého pokřtěného v době postní zvu. Bůh nás zná, nemusíme
se obávat. Čeká nás, aby nám odpustil. K procvičené duši patří
také její uzdravení – to se děje v proudu Božího požehnání a od-
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puštění při zpovědi. „Ježíš přišel na svět, aby zachránil hříšníky!“
říká sv. Pavel v první kapitole listu Timotejovi. Nebojme se pustit
do cvičení i do očisty. Vyplaví se duchovní endorfiny, ze kterých
budeme mít radost nejen my sami, ale určitě i naše okolí. Příležitostí je mnoho. Krom pravidelné nabídky před každou mší sv.
a předvelikonočních zpovědí, budeme prožívat v pátek 29. března od 19 h do 22 h v kostele v Bílovicích tzv. „Nikodémovu noc“

– možnost přijít do ztemnělého kostela jen tak posedět, ztišit se,
promluvit si s Pánem Bohem, případně s knězem nebo se vyzpovídat. To už záleží na vás. Dveře i srdce nás kněžích máte otevřené.
Těším se na případné setkání a přeji pěknou a požehnanou postní dobu
o. Pavel

Silvestr v Olšovci
Stalo se již tradicí, že se scházíme u rybníků
v Olšovci u kapličky sv. Huberta na zakončení kalendářního roku. Nebylo tomu jinak
ani na Silvestra loňského roku. I přes ranní
nepřízeň počasí, kdy do 10. hodiny pršelo, a tak jsme nevěděli, zda vůbec mše sv.
bude. Nabízela se možnost jejího uskutečnění v kostele. Bohudík, počasí se umoudřilo a vše mohlo být tak jako v předcházejících letech.

Mši sv. sloužil náš pan kaplan P. Jan Svozílek
za asistence početné skupiny ministrantů
a s účastí více jak stovky věřících. Tito přišli
nejen z Nedachlebic, ale i ze širokého okolí.
Přišli z Prakšic, ale i z Kněžpole a Mistřic. Přítomni byli také rodiče pana kaplana, kteří přijeli až z hanáckých Dobromilic.
Po mši svaté byli všichni přítomní pohoštěni
daňčím gulášem, pro zahřátí svařeným vínem a děti čajem.

Na závěr mi dovolte poděkovat především
panu kaplanovi, všem organizátorům myslivcům, jejich manželkám, ale i ostatním, kteří se
jakýmkoliv způsobem přičinili o zdárný průběh. Také ostatním přítomným, kteří přišli poděkovat za uplynulý rok. Samozřejmě i panu
starostovi, s jehož laskavým svolením se mohla tato silvestrovská mše sv. uskutečnit.
Snad opět zase letos na Silvestra v Olšovci.
Vladimír Dostálek, mysl. hospodář

Tříkrálová sbírka a koncert 2019
V sobotu 5. ledna se v Nedachlebicích uskutečnila tradiční Tříkrálová sbírka pořádaná Charitou České republiky. Již ráno v osm hodin
se koledníci a vedoucí skupinek z celé farnosti sešli, aby se ve farním
chrámu sv. Jana Křtilele v Bílovicích zúčastnili v hojném počtu mše
svaté a přijali Boží požehnání od pana faráře P. Pavla Macury, které
pak s koledováním roznášeli dále do našich domovů. Letos chodilo
v Nedachlebicích 6 skupinek koledníků. Mnohé děti byly s korunami
a hábity pěkně a pečlivě nastrojené, za což patří velké díky jejich rodinám a zejména maminkám.
Vlhké, sněhové a větrné počasí koledování příliš nepřálo a snad
i z toho důvodu nebyla účast dětí tak velká a do role jednoho ze tří
králů se museli vžít i vedoucí skupinek. Zde je třeba vzpomenout
s vděčností všechny, kteří koledníkům nabídli teplý čaj (těm zletilým
také něco ostřejšího) a ohřátí ve svých domovech. Po skončení koledy pak v každé skupince následovalo královské dělení plných tašek
čokolád, bonbonů a jiných sladkých dobrot. Koledování je otevřeno
všem a děti, které by měly zájem účastnit se Tříkrálové sbírky v roce
2020, mohou jejich rodiče nahlásit u pořadatelů sbírky nebo příp. na
obecním úřadu.
V neděli 6. ledna se pak v nedachlebském kostele konal koncert Chrámového sboru z Uherského Hradiště pod vedením mladého sbor-

Na startu koledování
mistra pana Václava Adamce s programem duchovních písní vážné
a lidové hudby. Z vážné hudby zazněla díla převážně klasických a romantických autorů; hudba lidová byla zastoupena ukázkami českých
i zahraničních koled. Koncert představoval další krásné obohacení vánočního času pro všechny přítomné. Současně byl také poděkováním
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všem dárcům Tříkrálové sbírky, ke kterému se připojujeme i v tomto
příspěvku. Poděkování všem stědrým občanům je o to víc na místě,
že rok od roku výtěžek Tříkrálové sbírky v Nedachlebicích stoupá a letos činil 37.114,- Kč.
V uplynulé vánoční době jsme prožili mnoho silných duchovních,
společenských a kulturních prožitků. Přes všechnu uspěchanost
a starosti dnešní doby bychom měli být vděčni za všechno dobré; že

v naší vlasti netrpíme velkými epidemiemi, hladem ani válkou. Měli
bychom být hrdi na to, že láska a respekt k bližnímu, demokratické
hodnoty, solidarita s potřebnými, úžas nad stvořením a hledání jeho
krásy v umění patří k silným tradicím naší křesťanské tradice a evropské civilizace.
Za všechny účastníky letošní Tříkrálové sbírky v Nedachlebicích
Stanislav Dostálek

Kostelní zabíjačka
Při jedné brigádě chlapů u našeho kostela někdo řekl: „My se po každé společné akci sejdeme, ale ženy, které se o kostel starají po celý
rok, to mají těžší. Blíží se doba zabijaček, udělejme si ji taky a hlavně
pozvěme všechny ženy, připravme to pro ně jako poděkování za jejich obětavost.“
Na další akci mužů se o tom zase mluvilo. Nápad Pavla Harkabuzika
tak byl přijat a začali jsme zabijačku chystat. Nejdříve zajistit vhodné
prostory. Rozhodli jsme se pro myslivnu, která je pro zabíjačku vybavená nejlépe. Byl stanoven termín – sobota 16. února, kdy v obci
žádná jiná akce nebyla plánována.
Pan Harkabuzik si vybral pomocníky, ale hlavní úkol – zajistit vhodné
maso a ostatní ingredience si ponechal. S přípravou a pak i vařením
a pečením specialit mu pomáhala manželka a asi deset mužů.
Pak už jsme s napětím čekali, jak naše ženy s pozváním naloží. A velice příjemně překvapily – myslivna byla plná! A jak všem chutnalo,
i našemu panu faráři a panu kaplanovi a všem přítomným. Skoro každý si ještě přidával. Po dobrém jídle a ochutnávce slivovic se i zpívalo.
Ženy si pochvalovaly rozmanité zabijačkové pochoutky i mužskou
obsluhu. Na závěr O. Pavel poděkoval ženám, že přijaly pozvání v tak

hojném počtu, poděkoval mužům za práci a jmenovitě iniciátorovi
a hlavnímu kuchaři Pavlu Harkabuzikovi.
Zbývalo vše uklidit, chlapi se zase činili a ještě dodatečně z nesnězeného masa udělali výbornou tlačenku. Jak jeden prozradil – tolik
nádobí neumyju doma za celý rok. A ještě něco, všechny náklady naši
muži uhradili z vlastní kapsy. To také stojí za poděkování.
František Dostálek

Zpívalo se i v kuchyni

Kdybych se narodil před sto léty…
V sobotu 9. 2. 2019 se uskutečnil v KD v Nedachlebicích ples Římskokatolické farnosti
Bílovice. Jeho pořádání se s velkou profesionalitou ujali Nedachlebičtí pod vedením
Gabči Běhůnkové a Lenky Závodné, za podpory MO KDU-ČSL. K tanci hrála kapela Lordi
a CM Včelaran. Celý večer moderoval P. Jaroslav Kníchal.
Pořadatelé měli připraveno pro plesové hosty plno dárků. Nejdříve vystoupila hudební
skupina Mamma Mia Míly Provazníkové se
zpěváky Dominikou Fuskovou a Štěpánem
Binarem. Vystřídalo je šest manželských párů,
které si pod vedením Katky a Máry připravily taneční vystoupení. Ženy v šatech připo-

mínajících první léta naší stoleté republiky,
s nezbytnou špičkou u pusy, i se svými partnery byly úžasné. Swing v jejich podání měl
šmrnc. Na parketě se ukázala i mladá dvojice
ze Zlína, která zatančila tak, až se všem tajil
dech. Tóny hudby se mísily se smíchem a srdečnými rozhovory. K popovídání ke stolům
se svojí farní rodinou přišel i P. Pavel Macura, P. Jan Svozilek a hradišťský děkan P. Josef
Říha.
Dalším překvapením pořadatelů byla scénka,
která parodovala domácí přípravu na školní
vyučování. V roli svérázné matky se objevil
Stanislav Dostálek, otce zahrál Pavel Běhůnek. Vydařené byly jejich děti: Eva Šáchová,

Losování tomboly
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Gabča Běhůnková a P. Jan Svozilek v tričku
Supermana. V té chvíli, myslím si, smích dominoval ve tvářích všech. V přízemí budovy
hrála CM Včelaran a ve fotokoutku se střídaly
páry i skupinky přátel. Jejich rozesmáté tváře
do fotografií „vepsal“ výborný Jakub Puškáš,
pro webové stránky Člověk a víra pan František Ingr ze Starého Města.
Milí Nedachlebičtí, milé Gábi a Leni, z celého
srdce děkuji za radost, kterou jste nám připravili. Za požehnané chvíle na farním plese,
které se odehrály pod Vaší taktovkou.
„Tehdy byla naše ústa plná smíchu a jazyk náš
byl plný jásotu.“ (Žalm 126)
Věrka Polášková

Včelaran
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Co se to nahoře děje?
Mše svatá je vrcholná modlitba, mimo kněze a ministranty
ovlivňuje celý průběh také hudební doprovod a nemyslím
teď pouze varhaníka, ale především naši schólu. Napadlo vás
někdy, co se to tam nahoře vůbec děje? Holky a kluci zpívají,
hrají na nástroje a prožívají plno legrace. Byli bychom rádi,
kdyby tak významnou činnost dělalo co nejvíce radostných
hudebníků/čků, a proto tě zveme! Zvu tě ke spoustě zábavy,
her, hudby a to nejdůležitější – zvu tě k oslavě našeho Pána!
Neváhej a přijď za námi do klubovny pod kostelem - vždy hodinu před mší svatou.
Těší se na tebe
Schóla KoTel Nedachlebice

Pod šable, pod šable aj pod obušky,
my všecko bereme, aj plané hrušky...
V sobotu 2.března se nesla naší vesnicí vůně slaniny, smažených koblih
a božích milostí. Právě v tento den jsme slavili konec Masopustu. Fašanková družina, která se již tradičně,vydala na obchůzku obcí, hýřila pestrými barvami. Za doprovodu harmoniky a houslí s vozembouchem ukončila období zábav a veselí. Rej maškar a obřadní obchůzky byly původně
vyhrazeny svobodné mužské mládeži a mladým ženatým mužům. Tyto
doby jsou již dávno pryč. Každá maska měla dříve svůj význam. Nejznámější fašankovou maskou byla maska medvěda - které se přisuzovaly
magické vlastnosti, zejména plodnost. Medvěda obvykle vodila další
maska - medvědář nebo žid . Další nezbytnou maskou byl biřic, který vedl
masopustní průvod. Všechny tyto masky a mnohé jiné jsme mohli vidět
i u nás. Masopust skončil a život se vrátil do klidných kolejí. Tančit, ani
zpívat se již nesmělo. Začaly týdny převelikonočního odříkání..
SDH - Jana Minářová
Ej,už sa Fašank krátí, ej,už sa nenavrátí,
ej, staré baby lajú, ej, že sa nevydajú.....

Fašank v Nedachlebicích

Nedachlebjanky - jubilejní rok
Není to tak dávno, co jsme se začali (tehdy ještě
i s chlapy- zpěváky) scházet k prvním zkouškám. Čas však běží mnohem rychleji, než si stačíme uvědomovat. Vůbec se nám nechce věřit,
že letošní rok bude naším desátým. Po celou
dobu se snažíme společným úsilím obohacovat kulturu nejen v naší obci či regionu, ale i za
jeho hranicemi. Během těchto let se ve sboru
prostřídalo několik zpěvaček i zpěváků, za jejichž zásluhy patří velký dík. Hlavní část však
tvoří skupina věrných, kterým jsem velmi vděčná, protože bez těchto lidí by sbor dávno zanikl. Všichni přikládají „ruku k dílu“ nejen dobrou
náladou na téměř každé zkoušce, ale i nápady
do našeho repertoáru. Možná po těch letech to
není jen obyčejný sbor, ale spíše taková malá

rodina, kde se kromě těch úsměvných okamžiků vyskytne občas i nějaký ten spor. Je to jako
v běžném životě. To známe všichni. Doufáme,
že tohle první desetiletí je jen začátek a že náš
„Nedachlebský sbor“ bude pokračovat ještě
dlouhou dobu i pro další generace.
A co všechno letos chystáme?
Letošní rok bychom chtěly zahájit, pokud to
počasí dovolí, naším tradičním „štandrlováním“.
Josefkům přijdeme zazpívat v neděli 17. března
odpoledne. V dubnu nás pak čeká účinkování na
„Setkání důchodců“ a máj patří našim maminkám, které taky moc rády potěšíme písničkou.
Hlavní akcí je oslava našich „Desátých narozenin“, a to v sobotu 14. září v Kulturním domě

v Nedachlebicích. Program už pomalu sestavujeme. Hlavním hostem, z jehož účasti máme
velkou radost, je zpěvačka a vynikající houslistka Jitka Šuranská. Další účinkující vám představíme v červnovém vydání novin.
Na společné chvíle se těší
ŽPS Nedachlebjanky.

Jitka Šuranská
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Nedachlebjan
Krojový ples, v pořadí už desátý, je minulostí. Ani jsme se nenadáli, jak ten čas letí. Začínali jsme v roce 2010 ve Zlámanci,
po dlouhých osmi letech jsme se vrátili do „domácích“ prostor – do nového Kulturního domu v Nedachlebicích.
Po pečlivé přípravě přišla sobota 26. ledna 2019. Tradičně
hrála Staroměstská kapela a cimbálová muzika Mladé včely. Návštěvníci plesu se snad pobavili aspoň tak dobře jako
my, pořadatelé. Byla pro ně mimo dobrého pití a občerstvení nachystána i bohatá tombola.
Dovolte mi, abych na tomto místě poděkovala jménem organizátorů všem sponzorům, kteří nás podpořili při přípravě Krojového plesu. Nelze vyjmenovat všechny, ale velký
dík patří tradičně Nadaci Synot senátora Ivo Valenty, Obecnímu úřadu Nedachlebice a Valašskému šenku Ogar v Pozlovicích.
Poděkování patří i hodové chase, která nám s organizací letošního plesu hodně pomohla. Určitě bychom uvítali v na-

Krojový ples
šich řadách i bývalé členy hodové chasy. Příprava akcí jako
jsou Martinské hody a Krojový ples je náročná, posily jsou
vždy vítány. Rádi vás mezi sebou uvítáme.
Za Nedachlebjan, z.s., Blanka Sládková

ZAHRÁDKÁŘI INFORMUJÍ
Duben v zeleninové zahradě
Jaro je tady! Je čas vzít semínka do ruky, nadělat rýhy na upravené záhony a sít. Duben je měsícem výsevů, dobou, kdy semínka ještě využívají zimní vláhu a rychle vzejdou. Začátek tohoto
měsíce je ve znamení kořenové a cibulové zeleniny, hrášku či ředkviček. Půda se ale postupně
víc a víc prohřívá a na konci dubna již můžete
vysévat i teplomilnou zeleninu přímo na záhon.
• Je čas na výsevy do volné půdy – vysévejte
mrkev, petržel, cibuli, hrách i salát.
•
Do skleníku vysejte keříčková rajčata, na
předpěstování jim stačí kratší doba než
u rajčat tyčkových.
• Vysejte melouny, vodní i cukrové pro výsadbu na venkovní záhony.
• Na záhony můžete vysazovat saláty, kedlubny a košťáloviny předpěstované z březnových výsevů.
• Pozorně sledujte rostoucí sazenice paprik,
rajčat a lilků. Zalévejte opatrně, abyste zabránili hnilobám kořenového krčku a padání
klíčních rostlin.
• V druhé polovině dubna již můžete vysévat
přímo na záhon teplomilné kukuřice i fazole.
• Koncem dubna, pokud je půda dostatečně
prohřátá, vysejte okurky a tykve do volné
půdy.
• Do krytých prostor nevytápěných skleníků

•
•

a fóliovníků můžete vysadit sazenice paprik
a rajčat.
Nastal čas na výsadbu raných brambor.
V případě vlny chladného počasí zakryjte
vzešlé semenáčky i vysazené rostliny bílou
netkanou textilií. Můžete ji nechat na záhonu i několik týdnů – vytváří příznivější mikroklima, propouští světlo i srážky a částečně
chrání porost proti škůdcům.

Květen
Květen je dobou plného jara. Zeleninová zahrada sice nekvete, ale už roste. Na záhoně klíčí
semena a semenáčky rostou každým dnem doslova před očima. Nastává doba prvních sklizní
ředkviček a salátů. Květnová zahrada žije!
• Přímo na záhony vysévejte teplomilnou zeleninu – fazole a kukuřici.
• Vysévejte teplomilné tykvovité zeleniny –
okurky salátovky i nakladačky, tykve a cukety.
• V průběhu celého května můžete stále sít
mrkve, petržele, salátovou řepu, saláty.
• Po „ zmrzlých “ vysazujte na venkovní záhony rajčata, papriky, cukety nebo melouny.
• Je čas na vyjednocení a okopání vzešlých
semenáčků kořenové a cibulové zeleniny.
• Vysévejte pozdní košťáloviny pro červenou
výsadbu – zelí, květák, růžičkovou kapustu.

•

Vysejte semena zimního póru do sadbovačů
nebo přímo na záhon.
• Pozorně sledujte vzcházející semenáčky, zabraňte na záhonu tvorbě škraloupu a chraňte semenáčky před škůdci.
Červen
Červen je v krajině nejzelenějším měsícem
v oce. Již nejsou vidět holá pole, ale žně jsou ještě v nedohlednu. I na zahradě je červen dobou
plného růstu, ale už i prvních sklizní. Pro zahrádkáře je ale měsícem navýsost pracovním – roste
zelenina i plevel. A škůdci z dalekého okolí se seběhli právě na šťavnaté lístky vaší zeleniny.
• Vysévejte salátovou řepu pro sklizeň baby
bulviček, vysévejte mrkve.
• Stále je čas na výsevy teplomilné zeleniny –
fazolí, kukuřice, ale i cuket nebo patisonů.
• Vysazujte sazenice pórku.
• Jednoťte vzcházející výsevy.
• Odplevelujte a kypřete záhony.
• Rajčata vyvazujte k opoře a vylamujte boční
výhony.
• Vysévejte pozdní košťáloviny – kadeřávky,
květáky, růžičkovou kapustu, pozdní kedlubny.
• Vysévejte kopr a listový koriandr.
Za výbor ČZS vypracoval
Vojtěch Lysoněk

Tenisová liga letos poprvé v Nedachlebicích!
Po loňském jednodenním úspěšném tenisovém turnaji jsme se letos rozhodli uspořádat amatérskou tenisovou ligu, která bude otevřena všem – ženám, mužům i dětem nad 14 let. Přihlásit se do ligy a zahrát si proti sobě
tedy může klidně celá rodina. Využijeme tak naše skvěle zrekonstruované
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sportoviště a zároveň uděláme něco pro své zdraví. Přidáte se i vy?
Ligu bychom rádi spustili již v polovině dubna, samozřejmě pokud nám to
počasí dovolí. Odehrát všechny vzájemné zápasy tabulky (každý s každým)
pak bude možné až do konce školního roku. Konkrétní termíny tenisových
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bojů si budou hráči domlouvat sami mezi sebou. Podle počtu hráčů se vytvoří jedna, případně dvě tabulky. Po odehrání všech zápasů tabulky (tabulek)
dojde k sečtení bodů jednotlivých hráčů a určí se čtyři, kteří budou bojovat
o první místo. Zda to bude během jednodenního turnaje nebo budou zápa-

sy probíhat během července, to v tuto chvíli ještě nemůžeme říct. Všechno
bude záležet na vaší účasti a rychlosti, s jakou se odehraje základní tabulka.
Zájemci o účast v lize ať se prosím přihlásí do konce března telefonicky nebo
osobně u Martina Kaňovského – tel. 773 203 603.

TJ Nedachlebice
Až se zima zeptá,
co sportovci dělali v přípravě na jaro, pak si můžeme směle odpovědět,
že jsme nespali jak medvědi.
Všechna naše mužstva se začala připravovat na jarní sezónu už koncem
měsíce ledna. Příznivé klimatické podmínky tomu svědčily. Žáci se pod
vedením Michala Váni a Jaromíra Šuranského pravidelně scházeli. Nejmladší se zúčastnili turnaje nadějí v Březolupích. Skončili na pěkném druhém místě. Nejlepším hráčem turnaje byl vyhlášen náš Vojtěch Závodný.
Dorostenci střídali tréninky v hale s přípravnými zápasy v rámci Barum
Continental turnaje v Otrokovicích. První mužstvo trénuje pravidelně
v našich podmínkách a sehrálo nebo sehraje pět přípravných zápasů se
soupeři jako Tečovice, Nedakonice, Hroznová Lhota, Zlechov apod. Jarní
mistrovské soutěže budou zahájeny 24. března 2019. Přijďte povzbudit
naše mužstva k lepším výkonům.

Pozvánka na jarní část sezóny
Po náročné zimní přípravě se blíží termín zahájení jarní části mistrovských soutěží ročníku 2018/19. I. mužstvo začíná na domácím hřišti dne
24. 3. 2019 s kvalitním soupeřem FS Napajedla a dorostenci o den dříve
rovněž s celkem FS Napajedla.
Žáci si na zahájení s Boršicemi počkají ještě do 6. dubna.
U všech našich mužstev nedošlo k žádným zásadním změnám v hráčských
kádrech a věříme, že budou pokračovat v nastoupeném trendu zlepšování
výkonnosti. Přeji všem mužstvům úspěšné vykročení do další sezony.

Ples sportovců aneb Poslední výkop Petra Faldyny spojený s vyhlášením nejlepších hráčů za rok 2018
V sobotu 12. ledna 2019 se konal tradiční Ples sportovců, tentokrát
s podtitulem Poslední výkop Petra Faldyny. V renovovaném sále kulturního domu se sešlo více než 150 platících účastníků a myslím, že se dobře bavili. Lákadlem byly nejen hodnotné ceny v tombole, jako byl např.
wellness pobyt v lázních Luhačovice a Rožnově pod Radhoštěm nebo
hodnotný mobilní telefon, ale i řada jiných cen z početné tomboly. Smyslem této akce vždy je poděkovat všem sponzorům za pomoc při organizaci sportovních a společenských akcí v průběhu celého předcházejícího
roku a ocenit nejlepší fotbalisty kalendářního roku. V kategorii mužů byl
nejlépe hodnocen Jirka Ryška následován Ondrou Šuranským a Ondrou
Kadlčákem. U dorostenců zvítězil Martin Tomeček před Robertem Hubáčkem a Jendou Janotou. V žákovské kategorii vyhrál David Tureček
před Kryštofem Běhůnkem a Robertem Michálkem. Ještě jednou srdečné díky sponzorům, organizátorům, sportovcům a všem, kteří nám fandí.
Úžasným vyvrcholením plesu bylo rozloučení se s bohatou fotbalovou
kariérou Petra Faldyny. Skvělý fotbalista, ale i člověk si zasloužil poděkování a ocenění za odvedené výkony nejen v našem mužstvu. Milých
překvapení se dočkal od své partnerky i výboru tělovýchovné jednoty
s přáním všeho dobrého do dalšího soukromého života.
Košt slivovice
Po šestileté odmlce se sportovci ve spolupráci s obcí rozhodli uskutečnit Košt slivovice, a to 23. 2. 2019. Tomuto rozhodnutí pomohl jednak
úrodný rok 2018, jednak přístup starosty obce Josefa Jandouše k organizaci akce a ochota myslivců, především Ing. Františka Dostálka, podělit
se o zkušenosti a dokumenty z předchozích ročníků. Ochutnávku 158
vzorků pálenek řídil Ing. Josef Niesner ze Salaše za účasti 18 degustátorů (pouze pěti domácích). Na korektnost hodnocení dohlížel a sám se
degustace účastnil pan děkan o. Josef Říha. Vítězi v modrých pálenkách
se stali pěstitelé Cyril Řezníček, Josef Řezníček a Karel Kaňovský, všichni
z Nedachlebic. U letního ovoce šly ceny pánům Radkovi Bilavčíkovi do
Bohuslavic, Pavlu Mikoškovi do Jarošova a Janu Hubálovi do Sušic. Příjemnému odpoledni dodaly chuť i zabijačkové pochoutky připravené
šéfkuchařem Staňou Šubardou a řezníkem Pavlem Harkabuzikem. Za organizaci této náročné akce si zaslouží poděkování nejen celý výbor TJ, ale
i naše manželky, bez nichž bychom obsluhu a úklid nezvládli. Myslím, že
akce se vydařila. Svědčila o tom nejen účast, ale spokojenost hostů. Spisovatel Josef Holcman ve svém příspěvku k našemu koštu napsal větu,
která nejlépe charakterizuje tuto akci: „Sláva vítězům a čest popadaným!“
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