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Vážení spoluobčané
pomalu ale jistě jsme dospěli k času
dovolených a letních prázdnin. Ještě
než se většina z Vás na dovolenou rozjede, rád bych Vás informoval o činnosti a dění v obci za uplynulé období.
V posledním vydání Obecních
novin jsem hovořil o nedořešeném
problému s Českou inspekcí životního
prostředí, která na konci r. 2014 uložila Obci Nedachlebice pokutu ve výši
30.000,-Kč za porušení povinností při
nakládání s odpady. V souběžně vedeném správním řízení nám pak bylo
nařízeno, abychom ze žlebu v lokalitě
Olšovec odstranili veškerou zeminu
s výskytem asfaltových živic. Vzhledem k množství hlíny, která měla být
z místa odvezena na skládku, byly náklady na toto opatření odhadnuty na
částku 1.100.000,-Kč, neboť se jednalo přibližně o 2 000 tun zeminy. Tato
částka čítala pouze náklady za uložení
na skládku, přičemž zde nebyla zahrnuta suma za použití těžké techniky
v terénu, o kterou by se celkové náklady ještě navýšily. Toto pro náš rozpočet neúnosné nařízení jsme však odmítli akceptovat. Proto jsme inspekci
zaslali vyjádření s vlastním návrhem
řešení spočívajícím v přetřídění zeminy na místě, kdy odvézt na skládku jsme navrhovali pouze vytříděné
množství nalezených kusů asfaltových
živic, které pravděpodobně ovlivňovaly vzorkování. Jelikož ČIŽP na náš
návrh nakonec přistoupila, oslovili
jsme stavební firmu, která za použití
těžké techniky na místě vytřídila asi 18
tun asfaltových živic, a toto množství
bylo následně odvezeno na skládku.
Poté bylo provedeno opětovné vzorkování, které však oproti předchozímu
vzorkování již nevykazovalo pozitivní
hodnoty na ukazatele PAU, a mohlo
tak dojít k finálnímu srovnání terénu.
Po doložení všech důkazních materiálů podložených fotodokumentací
prokazujících provedení zmiňovaných
prací, inspekce konstatovala uzavření
celého problému. Ve spojitosti s tímto problémem tak již nemusíme činit
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žádná další opatření. Toto opatření nás tak vyšlo na 60.000,-Kč. Sami
si spočítejte, jaká částka se podařila
uspořit na nákladech ve srovnání s navrhovaným opatřením ČIŽP, které se
stalo téměř skutečností. Po získání dotace na traktor v závěru loňského roku
tak vyřešení tohoto problému považuji za další hmatatelný úspěch nového
zastupitelstva.
Abychom s řešením problémů nezaháleli, zavítala k nám v měsíci květnu
kontrola z Ministerstva vnitra ČR, která byla zaměřena na období od r. 2013
až po současnost. Směřovala do oblasti
výkonu samostatné působnosti Obce,
přičemž bylo zejména zjišťováno, zda
jsou dodržovány procesní postupy
spadající do této oblasti. Následně kontrola dospěla k celkem osmi kontrolním zjištění. Tato zjištění jsou popsána
v protokolu, který bude projednán na
nejbližším veřejném zasedání, kde budou také přijata opatření k odstranění
nedostatků. Současně bude protokol po
veřejném zasedání vyvěšen na úřední
desce, případně k nahlédnutí na Obecním úřadě.
Dále bych Vás chtěl informovat
o skutečnosti, že ze strany Obecního
úřadu pokračuje snaha o získání dotačního titulu na vybudování nového
sběrného dvora, který by odpovídal
platné legislativě. Již máme zpracován
projekt pro územní rozhodnutí, který
byl schválen dotčenými orgány. V současnosti se k projektu mají možnost
vyjádřit majitelé sousedních pozemků.
V nejbližší době pak budou ze strany
MŽP vyhlášeny ostré dotační výzvy, kde
svůj projekt s žádostí o poskytnutí dotace přihlásíme. V následujících týdnech
se pak dozvíme, zda s žádostí o dotaci
uspějeme a zda budeme moci realizovat
naši představu nového sběrného dvora.
Také bych se rád zmínil o dokončeném projektu Naučné stezky po hranici devíti katastrů, která je společným
projektem obcí Hradčovice, Drslavice,
Mistřice, Bílovice, Nedachlebice, Částkova, Pašovic a Prakšic. Ve většině

z těchto obcí je několik zastavení, která
seznamují návštěvníky a kolemjdoucí
s významnými místy a zajímavostmi
v dané lokatě, včetně fauny a flóry, která se v této oblasti vyskytuje. Spolupráce na projektu trvala více než dva roky
a teprve nyní byla stezka dokončena.
Po celé trase jsou rozmístěny informační tabule, či cedule a několik směrníků
vyznačujících směr k jednotlivým zastavením. V Nedachlebickém katastrálním území na celkem třech zastaveních
můžete získat informace o Mohylových
hrobech, Vlčinci a Hraničním kameni.
Vedle místní autobusové zastávky je
nově nainstalovaná informační tabule,
která Vám předá základní informace
o naučné stezce, respektive její trase.
Doporučuji všem zájemcům, aby si trasu prošli, neboť mimo pěkné procházky se můžete dozvědět řadu zajímavých
informací, či prohlédnout si spoustu
originálních fotografií.
V neposlední řadě bych chtěl poblahopřát fotbalovému týmu A mužstva TJ Nedachlebice k historickému
úspěchu, kterého dosáhli vítězstvím
ve finále Poháru hejtmana Zlínského
kraje, kde porazili mužstvo Slušovic
poměrem 2:0. Zároveň bych jim chtěl
poděkovat, neboť v případě tohoto vítězství nešlo jen o úspěch fotbalu, ale
také o zviditelnění naší obce, o které se
zase mohlo mluvit v lepším světle.
Také bych rád poděkoval všem organizátorům Dne matek a Dětského
dne, tedy dvou kulturních akcí, které
se za uplynulé období v naší obci uskutečnily, i všem dalším, kteří organizaci
podobných akcí chystají. Bez jejich přičinění by kulturní život v obci nebyl.
Závěrem chci popřát všem našim
školákům úspěšné zakončení školního roku s co nejlepším vysvědčením
a také prázdniny plné pohody a sluníčka. Vám všem pak přeji prosluněnou
dovolenou, na které si odpočinete od
každodenních starostí a strastí běžného
života.
Robert Křenek
starosta obce
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Společenská kronika
duben, květen, červen 2015
Narození: 7. 5. 2015

Ema Talášková matka: Lenka Talášková č.p. 137
otec: Ondřej Talášek

Sňatek:

Hradil Jiří
Minářová Štěpánka

Úmrtí:

11. 3. 2015

Nedachlebice 292

18. 4. 2015

Kaluža Jan
Podsedníková Petra

Nedachlebice 79

6.6.2015

Hubáček Aleš
Nedachlebice 277
Řezníčková Veronika

† 4. 4. 2015
† 2. 5. 2015

Marie Horenská
Benedikt Roupec

Nedachlebice č.p. 86
Nedachlebice č.p. 86

Občané, kteří se v měsících dubnu, květnu a červnu dožívají významného životního jubilea:
50 let

Miloš Blaha
Luděk Hubáček
Jiří Juřena
Marie Knotová
Jaroslav Lišaník

č.p. 209
č.p. 170
č.p. 256
č.p. 68
č.p. 8

55 let
Ivan Škrabko
č.p. 178
Vlastimil Mikulka č.p. 57
Ludmila Vařáková č.p. 190
Ludmila Šuranská č.p. 290

60 let
Vojtěch Dovrtěl
Anna Ondroušková
Petr Rychlík
Jaroslav Janků

č.p. 292
č.p. 185
č.p. 250
č.p. 152

65 let
Vratislav Němeček
Miroslav Marášek
Zdeněk Kovář

č.p. 17
č.p. 207
č.p. 280

70 let
Anna Kuběnová

č.p. 132

80 let
Marie Bartasová
Jaroslava Miklová

č.p. 57
č.p. 129

85 let
Ludmila Dovrtělová
Marie Bartošová

č.p. 83
č.p. 36

Prázdniny a dovolenou prožít v úžasu
V dubnu žehnal otec biskup Josef
Hrdlička obnovenou kapli P. Marie
ve Zlámanci. Když jsme spolu připravovali mimořádnou slavnost v jeho
bytě, na závěr mě obdaroval svou poslední útlou knížkou „Oživ plamen“.
Krátkými příběhy mě biskup Josef
ihned získal. Zakoupil jsem několik
výtisků a následující neděli na slavnostním žehnání se rozdaly desítky
této knížky, kterou využili farníci při
májových pobožnostech ke společné
četbě. Biskup Josef zvolil nevšední
formu, jak upoutat čtenáře obyčejnými věcmi a maličkostmi. V krátkých kapitolách si všímá nepatrného
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Děti po 1. sv. přijímání s P. Josefem Říhou
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obilného zrnka, které padne do země a k našemu úžasu
vydá bohatý užitek. V kapitolce „Nebeský internet“ nebo
„Malá teologie mobilního telefonu“ dokáže upoutat zajímavou formou pozornost na moderní průvodce každého dne. Velmi zajímavě se dokáže zamýšlet nad darem
umění a darem hudby v životě člověka, nad darem lásky mezi mužem a ženou. A vše vrcholí otázkou: Miluji opravdu někoho více než sám sebe? Doporučuji tuto
knížku jako průvodce letošními prázdninami, abychom
dokázali žasnout nad běžnými skutečnostmi života, které
tolik přehlížíme. Jsou až tak někdy samozřejmé a jednoduché. Vystupte o prázdninách i na malinký vrchol hory

a podívejte se do krajiny, kde všechno působí harmonicky
a krásně a vypovídá o Tom, kdo dal všemu řád a krásu.
Nebo se s někým zastavte, i s někým neznámým a poznejte, v čem je ten člověk pro vás darem, co se můžete od
něho naučit. I o prázdninách se můžeme učit sami žasnout
a pomáhat dětem objevovat něco nového, co ve školních
lavicích děti neobjeví. Ať je vám čas prázdnin a dovolených dobrou školou života, získáním dobrých životních
zkušeností a upevněním rodinných vztahů na společných
cestách za krásami tohoto světa. Spolu s vámi se budu učit
oživit plamen darů, které jsme obdrželi.
P. Josef Říha.

Informace z knihovny
Místní knihovna Nedachlebice vlastní celkem 4.120
svazků knih. Několikrát ročně vypůjčujeme knihy z výměnného fondu knihovny Mařatice, kdy se tak k našim
čtenářům dostanou tituly čerstvě vydané, a nebo ty, které
v naší knihovně nejsou k mání. V případě, že čtenář potřebuje či shání
knihu, kterou
nemáme
ve
vlastním fondu,
je možnost knížku zarezervovat
v jiné knihovně
prostřednictvím
naší knihovny.
Takto
vypůjčenou
knihu
u sebe může
opatrovat čtenář
ale pouze měsíc,
popř. si výpůjčku může osobně
VJaponsku se jedlo hůlkami prodloužit.

Soutěžní odpoledne s Andersenem
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Ke dni 17. 6. 2015 je v naší
knihovně registrováno celkem 62
čtenářů, z toho 21 dětí. Z těchto
čísel je patrné, že knihovna má
„své stálé“ čtenáře, ale myslím, že
vzhledem k počtu obyvatel naší
obce, by tato čísla mohla být ještě vyšší .
27. 3. proběhl v naší knihovně již třetí ročník tentokrát
„sobotního odpoledne s Andersenem“. Pro děti byl připraven program, kdy se četlo, tvořilo, soutěžilo, ale také občerstvovalo a řádilo. Více o této akci najdete na webových
stránkách naší knihovny.
S blížícím se létem dojde opět ke změně provozní doby
v knihovně. Knihovna bude otevřena 1x za 3 týdny, a to
v tyto dny: 1. 7., 22. 7., 12. 8. v době od 17,00 – 18,00 hod.
Od 2. 9. 2015 bude knihovna otevřena již pravidelně 1x za
týden (každou středu od 17,00 do 18,30 hod).
A než někam vyjedete, zastavte se u nás v knihovně pro
nějakou knížku na cestu. Na nové i stávající čtenáře se těším, zároveň Vám všem přeji krásné dny volna, příjemné
a opatrné cestování, ale hlavně šťastné návraty zpět domů…
Michaela Křenková

Děti a jejich bednolety
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Křesťanské okénko
Nejdříve se vrátím k posledním větám napsaným pro minulé číslo našich
obecních novin. Největší a nejdůležitější křesťanské svátky – Velikonoce
- věřící křesťané společně prožívali ve
farním kostele v Bílovicích. Ale i u nás
v Nedachlebicích nám je připomněli
vrkači, kluci, kteří od Zeleného čtvrtka po Bílou sobotu zastoupili zvony,
odlétnuvší do Říma. A opravdu se
snažili!
Dalším velkým svátkem bylo slavení Těla a Krve Páně, známější pod
označením Boží Tělo. Letos došlo ke
změně, průvod byl v Bílovicích veden
jen po vedlejších cestách, tedy minul
frekventované silnice. Na Nedachlebice pak připadl oltář s námětem poslušnosti, to je téma zvláště v dnešní době
velice obtížné. Přiznejme si – kdo je
ochoten jiného poslouchat, když jsme
ze všech stran ujišťováni, že svoboda
člověka je nade vše a že poslouchat
nemusíme nikoho. Dokonce se zpochybňuje i povinnost dětí ve všem
poslouchat rodiče. A najednou máme
poslušnost ztvárnit a znázornit! A to se
podařilo právě na našem oltáři Božího
Těla. Samozřejmě patří poděkování
všem, kdo se přičinili o tuto prezentaci
naší obce – mužům za dodání břízek
a za postavení kostry oltáře, ženám za
dokončení a výzdobu.

První svaté přijímání – to je pro každé dítě nezapomenutelný zážitek. A o to
větší, když se mu této svátosti dostává
v tom kostele, do kterého ho jeho rodiče
vodí nebo dokonce vozí ještě v kočárku.
Tak do našeho kostela sv. Cyrila a Metoděje přišlo v neděli sedm dětí, které toužily po prvním přijetí Těla a Krve svého
Vykupitele. Všechny v doprovodu rodičů a v krojích.
Větší děti, či spíše mladé muže
a dívky za několik dní čeká ve farním kostele v Bílovicích jiná svátost
– biřmování. Ta je určena pro mladé
křesťany na prahu dospělosti a jejím
přijetím se zavazují hlásat víru v Ježíše
Krista.
A nyní se vraťme o téměř 50 let
nazpět. Po roce 1948 byla víra a všechny obřady vládou a stranou násilně
potlačeny. Až v roce 1969 v naší farnosti po téměř 20 letech mohli mladí
lidé přistoupit ke svátosti biřmování.
Ale ani to se neobešlo bez problémů.
Nakonec se uvolil tuto svátost udělit
českobudějovický biskup Th.Dr. Josef
Hlouch a to hned 1600 biřmovancům,
z Nedachlebic bylo 208 biřmovanců.
Byly to ročníky 1941 až 1958. Tehdy
byl jeho sekretářem P. Miloslav Vlk,
později arcibiskup pražský a od roku
1994 jmenovaný kardinálem.
Poslední červnovou neděli se už

Upomínková fotka vrkačů u znaku naší obce
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tradičně v Bílovicích potkáme na
farním dnu. Dopolední program je
duchovní, polední občerstvující a odpolední kulturní a zase občerstvující. Takže si každý může vybrat podle
svého gusta. A máme ještě další velké
překvapení.
Pan Miloslav kardinál Vlk byl tak
laskav, že přijal pozvání k opětovné
návštěvě naší farnosti a bude naším
velevýznamným hostem na farním
dnu 28. června. Proto bude pro všechny biřmovance z roku 1969 velkou ctí,
když ho na farním dnu přijdou osobně
pozdravit.
A jako vždycky na závěr ještě pozvání na další křesťanské akce.
V sobotu 4. července v podvečer
u nás přivítáme dobrého známého
P. Rudolfa Repku z litoměřické diecéze na mši svaté. Protože letos svátek
našich věrozvěstů připadá na neděli,
bude až v tento den v našem kostele
sloužena slavnostní poutní mše svatá.
V srpnu opět půjdeme pěšky z Nedachlebic na Velehrad, kdo se nebojíte pár kroků, nenechte si tento výšlap ujít. A koncem srpna se naše děti
v Olšovci u sv. Huberta a potom u her
a špekáčků vesele rozloučí s prázdninami. Přijďte všichni – děti, rodiče
i prarodiče.
Ing. František Dostálek

Vrkači obcházejí celou dědinu
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Ahoj školko, škola volá!
V naší mateřské škole se schází
děti od 3 do 6 let. Vytváříme pro ně
denně program podle našeho školního vzdělávacího programu, ale zároveň jej obohacujeme o prožitkové
učení, podle aktuálních situací a někdy i nepředvídaného dění ve školce.
Přímé zážitky dětí, objevování a získávání vlastních zkušeností jsou nejsilnější formou poznávání , zvláště
u kolektivu svých vrstevníků. S příchodem jara, se naše školka stává
domovem ptačích návštěvníků. Pravidelně k nám přilétají jiřičky. Rádi
je pozorujeme přímo z oken třídy
nebo ze zahrady. V živém přenosu
tak můžeme sledovat jak vyhánějí
vrabce ze svých starých hnízd, jak si
je opravují nebo staví hnízdo nové.
Pak pozorujeme krmení mláďat a věčně otevřené hladové
zobáčky. Některým vrabčákům se podaří uhájit získané
hnízdo ostatní sídlí pod střechou školky. Říkadla a písničky
nejen o nich jsme zařadili do jarního pásma, se kterým jsme
vystoupili na hřišti při příležitosti oslavy Dne Matek.
Koncem května jsme se rozjeli do Uherského Hradiště
na návštěvu Knihovny BBB. Byl to pro děti velký zážitek,
který začal jízdou v proskleném výtahu až do půdních prostor, kde sídlí oddělení pro nejmladší čtenáře. Paní knihovnice pro nás přichystala pestrý a zábavný program a děti se
dozvěděly leccos nového o knížkách. Ve školce potom děti
vytvářely svá vlastní pohádková leporela. Další motivací pro
ně pak byla dvě loutková divadélka – Sluníčko a Šikulka,

Námořníčci

která si připravila nové poutavé pohádkové příběhy.
Den dětí na nedachlebském hřišti připomněl, že se opět
blíží prázdniny. Letos jsme se ho zúčastnili i my s pásmem
inspirovaným létem, mořem a cestováním. Hudebně pohybové skladby „ Námořníci“, „ Tři citrony“ a „ Čáry,máry,ententýky, poletíme do Afriky“ se nesly školkou už dlouho
před vystoupením. Děti si je hned oblíbily a zažily spoustu
zábavy při vymýšlení pohybových kreací, vhodného obleční
(coby námořníků) a hledání vhodných rekvizit. Nakonec se
malé pet láhve naplněné čočkou – coby rumba koule, staly
hitem školky. Na kytaru nás doprovodila Eliška Koňaříková, která u nás strávila měsíc praxe. Nebýt nedostatečného
ozvučení účinkujících, mohly bychom být všichni spokojeni.
A co nás ještě čeká? Tradiční
„pasování na školáky“, které se letos
týká 9 dětí, budoucích prvňáčků. Je
to vždy slavnostní chvíle, když děti
ověnčené šerpami za zvuku fanfáry
nastupují před pana starostu, který
je pasuje na školáky. Pak následuje předávání upomínkových knih,
přání a pohoštění. A loučení s dětmi, které nám za ty tři roky docela
přirostly k srdci....
Školní rok ukončí školní výlet do naší oblíbené ZOO v Lešné,
kam se těší nejen děti, ale i někteří
rodiče.
Tak pěkné prázdniny a příjemnou dovolenou!
Přeje Mateřská Škola.
Vystoupení dětí ze školky

strana 6

Číslo 2/2015

Obecní noviny Nedachlebice

Jarní zahrádka
– nová soutěž v Nedachlebicích
V měsíci květnu a začátkem června proběhlo první – jarní kolo
soutěže o nejkrásnější předzahrádku. Přihlášeno bylo celkem sedm
zahrádek. Do ankety na www.nedachlebice.cz se zapojilo celkem 204
hlasující občanů. A jak skončilo první kolo ?
Nejhezčí jarní zahrádku má paní Solíková z Podbůdí.
1.Solíková 76
2.Juřenová 52
3.Polášková 25
4.Janků 14
5.Blaha 12
6.Pravdíková a Strýčková 9
7.Kocábová 7
Paní Solíkové k vítězství gratulujeme a od OÚ dostala slibovanou cenu – 400,- Kč. Další kolo bude letní v červenci a podzimní
v září. Všichni tři vítězové se pak utkají ve finále o hlavní cenu od
OÚ – 1.000,- Kč.
Děkujeme všem za účast a těšíme se na fotky letního kola v půli
července.
za OÚ Nedachlebice
Josef Jandouš

zahrádka paní Juřenové

zahrádka paní Poláškové

vítězná zahrádka paní Solíkové na Podbůdí

Historicky první společné kosení trávy na Svárově
V sobotu 20.6. se konal na Svárově 1. ročník „Kosení trávy“. Dostali jsme pozvání, abychom se této akce
taky zúčastnily a dotvářely program zpěvem. Nadšeně
jsme vyrazily ještě za ranní rosy. I přes počáteční malou
návštěvnost se nakonec sešla výborná parta, kde mimo
našeho zpěvu zahrála i harmonikářka z Bohuslavic.
Dvanáct chlapů si vylosovalo pořadová čísla a začala
soutěž. Za Nedachlebice se chopili své kosy Pavel Harkabuzík a Libor Běhůnek. Sekáčům jsme jejich snažení
zpříjemňovaly písničkou. A protože bylo málo chlapů
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a zůstalo hodně nedosečené trávy, chopily se koseckého náčiní i ženy. K naší velké radosti, i naše sbormistrová Jana Jandoušová a nad jejím výkonem všichni valili
oči. Šlo jí to hezky od ruky. Však také byla řádně oceněná a to 1. místem v kategorii žen. Získala symbolickou cenu - koseckou zástěru. A na chlapy nesmíme taky
zapomenout. Pavel Harkabuzík získal 3.místo. Zkrátka
Nedachlebjané ukázali, že séct kosou v době moderní
techniky pro ně není žádný problém. Po soutěži jsme
byly pozvané na stylové občerstvení. Podával se chleba
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se sádlem a cibulí nebo taky škvarky a míchaná vajíčka.
Tak jak to dřív při kosení trávy bývalo. Na zapití byla
kromě vína a slivovice i kyška.
Byla to velmi zdařilá akce, moc se nám líbila a budeme se těšit na příští ročník.
Za sbor Nedachlebjan Anna Dostálková

Nedachlebjan na sečení lúk

Nedachlebjan
Občanské sdružení Nedachlebjan se po čtyřech
letech znovu rozhodlo uspořádat „Setkání stárků Nedachlebických hodů“. Uskuteční se v sobotu 18. července 2015 od 20.hodin v areálu TJ Nedachlebice.
K tanci a poslechu bude hrát dechová hudba Mistříňanka. Tímto bychom chtěli pozvat nejen stárky, ale
Vás všechny. Samozřejmě musíme počítat i s nepřízní
počasí. V tom případě se bude akce konat v sále ve Zlámanci.
Blanka Sládková

„Setkání pod lipů“
Památková usedlost č.p.90 v Topolné ožila poslední
májovou sobotu zpěvem a tancem. Od roku 2003 pořádá Národopisný soubor Včelaran každoročně folklorní
festival s názvem „Setkání pod lipú“. K naší velké radosti
jsme i my byli tentokrát jeho součástí. Na letošní ročník
připadlo krásné 55.výročí od založení souboru Včelaran.
Sešlo se hned několik věkových generací tohoto souboru.
V několik vstupech předvedli, že láska k folkloru je opravdu velká. Jak tancem, tak i zpěvem, okořeněné vtipem nás
provedli celou životní etapou. Od mládí a zamilovanosti,
až po manželství a zralý věk. Sbor Nedachlebjan po pilném
nácviku zazpíval, jak nejlépe to šlo. Bylo to pásmo kopanických, dolňáckých, ale i bílovských písniček. Ohlas byl
velmi pozitivní a pro nás velké povzbuzení do další práce.
Na letošním setkání, byla i mezinárodní účast. Až z dalekého Martina přijel soubor Fatran a také lidová hudba
Michala Rusnáka. Slovenský temperament byl okouzlující.
Nás nejvíc zaujal krásný ženský zpěv. Ani počasí, které si

Setkání pod Lipů
s námi trošku pohrávalo nemohlo překazit pocit z krásného
večera. Už teď se těšíme na další podobné příležitosti.
Za Nedachlebjan Jana Jandoušová

Rybáři Nedachlebice
V období letních prázdnin bude umožněn rybolov také
na rybníku Olšovec II. Lovit se bude každou neděli od 6 do
20 hodin. Kdo již povolenku má, musí si pouze vyzvednout
„Dodatek rybářského řádu“ v kanceláři Obecního úřadu
od 29.června. V současné době již rybáři čistí, zpevňují
a vytváří nová lovná místa. Z důvodu ochrany břehů, budou tabulemi označeny úseky, ze kterých nebude dovoleno
lovit. Na závěr ještě informace o zarybňování. V jarních
měsících se nám podařilo zajistit a vysadit do obou rybníků násadu dravých ryb. V květnu to byla štika, v červnu
pak candát. Na podzim bychom ještě chtěli doplnit osádku
vysazením lína.
Petrův zdar Radek Křenek
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Večerní vysazování. Candát je choulostivý a nepočká

Vypouštění násady
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Zahrádkáři radí a informují.
V měsíci červenci sklízíme rané broskve a meruňky.
Asi čtrnáct dnů před dosažením zralosti plodů broskví
je dobré stromy zalít. U angreštů likvidujeme americké
padlí ostříháním napadených větví. Tyčková rajčata vyvazujeme, veďte jen na dva výhony a přihnojte ( celerit).
Okurkám zaštípněte hlavní výhon, aby se vinuli výhony
postraní. Jakmile začne žloutnout nať cibule, začněte
sklízet. Je třeba kontrolovat zdravotní stav cibule, rajčat,
okurků, brambor a podle potřeby stříkat proti plísni.
Do poloviny měsíce je možné vysévat některé luskoviny
– keříčkové fazole a hrášek pro sklizeň v září.
Srpen:
Do konce měsíce prořežte broskvoně – zkraťte
o polovinu výhony, které nebudou plodit. Třešně a višně můžeme hlouběji zmladit. V měsíci srpnu se sklízí
cibule a česnek. Stále ještě můžeme vysévat salát, špenát a ředkvičku k pozdní sklizni.
Září:
U maliníků odstraňte oplozené výhony do poloviny
měsíce. Sklízíme odrůdy broskví. Též můžeme vysévat
ředkvičky pro sklizeň v polovině října. Nedoporučujeme je vysévat po česneku, po cibuli, po rajčatech a taky

po bramborách. V měsíci září vysazujeme dvouletky –
macešky, pomněnky a sedmikrásky. V dalších měsících
, pokud bude dost vláhy nastane houbařská sezona.
Pro váš jídelníček vybírám.
Houbové ražničí: 400g čerstvých hub, 200g tvrdého
sýra, 80g cibule, 100g zelených paprik, olej na pečení, sůl. Sýr nakrájíme na čtverečky, očistíme houby na
pláty a na jehlici je střídavě napichujeme spolu s kolečky cibule a kousky zelených paprik. Opečeme ze všech
stran na oleji. Podáváme s chlebem. - Dobrou chuť!
Houbařský vtípek:
Farář se ptá Pepíčka: ,,modlíte se před jídlem?“
A Pepíček ,,no jen když máme jíst houby co přinesl
táta“.
Vážení spoluobčané, zahrádkáři Vás zvou na posezení u burčáku a dobrého vína s muzikou Zálesanka ze
Zlámance. To vše se uskuteční 29. srpna ve sportovním
areálu. Bohatá tombola bude připravena.
Radost z bohaté úrody a z Vaší dobře vykonané práce na zahrádkách a slunnou dovolenou Vám přejí zahrádkáři.
Za výbor ČZS
Lysoněk Vojtěch

Prázdniny na dohled
Konec soutěžního ročníku 2014/15
Fotbalisté končí další náročnou sezónu soutěžního ročníku 2014/15.První mužstvo skončilo na pěkném pátém
místě a předvádělo mnohdy fotbal, za který by nemuselo
stydět ani ve vyšších soutěžích. Vrcholem jejího snažení
bylo však vítězství v celoročním krajském kole „O pohár
hejtmana Zlínského kraje“. Více než 700 diváků sledovalo na zlínském stadionu Letná vítězství našich „Fialek „ve
finále této soutěže nad Slušovicemi v poměru 2:0. O góly
se postarali Petr Haša a Petr Faldyna.Všichni kluci však
odvedli vynikající výkony, za který byli oceněni nejen pohárem, ale i aplausem většiny přítomných diváků. Skvělá
reprezentace obce a úspěch, který neopomněla ani média
jako MF Dnes, Zlínský deník, Dobrý den Slovácko aj. Stadionem znělo „Hoši děkujem“ a to nejen z hrdel početné
skupiny našich fanoušků. Upřímně řečeno, bylo za co.
Dorostenci zachránili pro Nedachlebice krajskou soutěž, za což jim patří poděkování. Ročník plný nervozity
a obav z možného sestupu nakonec dopadl dobře. Poctivý
kus práce odvedl realizační tým s omezeným kádrem, který nutně vyžaduje doplnění. Jednáme se sousedními ob-
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cemi. Chceme kraj kopat i nadále a připravovat tak v této
kvalitní soutěži hráče pro první mužstvo.
Žáci nám začali letos dělat radost. Už nešli od porážky
k porážce jako dříve. Upřímně, bylo se na co dívat a bylo za co
zatleskat. Jejich výkony se zlepšují z roku na rok. Jen tak dál.
Děkuji hráčům všech mužstev za odvedené výkony,
sponzorům za finanční a materiální pomoc, členům výboru
TJ za čas a práci při organizaci zápasů po dobu 26 víkendů
v roce a v neposlední řadě Vám našim věrným fanouškům
za přízeň.
Tabulky všech našich mužstev v končícím soutěžním
ročníku 2014/15 najdete na webových stránkách TJ Nedachlebice.
Pro naše nejmenší jsme v sobotu 13. 6. 2015 zorganizovali tradiční „Velký dětský den“. Počasí nám přálo a tomu
odpovídala i účast více než 200 dětí na této akci. Atrakcí
bylo letos méně, to ale nic neubralo na atmosféře, o kterou
se postarala konferenciérka paní Minářová, ale především
sami děti ve svých vystoupeních (pirátů z mateřské školky,
krtečků, tarzanů z džungle aj.). Nezbytné množství soutěží
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pro děti, malování na obličej, sladkosti přinášející čarodějnice, ukázka vybavení policie, skákací hrad, zajímavé letecké modely, hudební produkce, bohatá tombola připravili
nejen pro děti příjemné odpoledne. Děkuji všem sponzorům a organizátorům této milé akce.
A další tradiční akce – Pouliční turnaj. V letošním roce
sice vyhrálo mužstvo „zbytku světa“ nad Holýškami 5:4 na
pokutové kopy, ale Holýščané byli jediní, kteří dokázali svůj
tým postavit a zúčastnit se tak v plné parádě. Gratulujeme
všem. Příští rok s ohledem na výročí TJ turnaj nebude.

Dětský den

Co připravujeme:
8. ročník „Laso cupu“ ve dnech 26-28. 6. 2015
Zahájení soutěžního ročníku 2015/16 9. 8. 2015
A v předstihu už teď zahajujeme přípravy oslav 70. výročí založení organizované kopané v Nedachlebicích dne
18. 6. 2016
Přeji Vám všem příjemnou dovolenou nebo se přijďte
s námi pobavit na některé z akcí. Prostě přijďte mezi nás.
Za TJ Nedachlebice
ing. Jaroslav Šuranský

Vystoupení škol

Vítězný tým poháru hejtmana
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Pozvánky na letní akce
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Děti v krojích drží hořící svíce - symbol Ducha svatého

Jak se jmenuje tato pohádka

Sfoukávání svíček na závěr

Srovnání teploty a ať se Vám tu líbí

Pavel Harkabuzik v akci

Nedachlebský oltář na trase průvodu slavnosti Božího Těla

Fotografie: Irena Verflová, ing. František Dostálek, Josef Jandouš, Michaela Křenková, Tomáš Mikl, Radomír
Křenek, ing. Jaroslav Šuranský
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