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Slovo Starosty
nového sněhového pluhu k novému traktoru před nastávající
zimní sezónou a zajistil také dostatek posypových materiálů. Nově bylo vysázeno dalších 0,73 ha obecního lesa, bylo
provedeno lesnické ošetření včetně postřiku proti okusu. Na
místě samém proběhlo šetření odpovídajících organizací se
závěrem o splnění podmínek, umožňujících proplacení dotace na výsadbu pro naši obec ve výši přesahující 100 000Kč.
Očekáváme rovněž další dotaci ze SFŽP na zakoupení podkopového zařízení k novému traktoru HOLLAND. Obec
uvolnila prostředky na setkání dětí a občanů pod Vánočním
stromem ( dárky pro děti, občerstvení ). Byl vypuštěn rybník
Olšovec I z důvodu přemnožení dravých ryb, které byly přestěhovány ( viz článek v těchto novinách). Obecní zastupitelstvo uvolnilo z prostředků obce 30 000Kč, které budou sociální komisí OZ rozděleny mezi sociálně slabé spoluobčany.
V souvislosti s blížícím se koncem roku 2013 bychom chtěli
jménem obecního zastupitelstva i jménem starosty poděkovat všem aktivním společenským složkám bez rozdílu za
kulturní, společenské a sportovní aktivity, kterými obohatily
život v naší krásné obci. Novoroční proslov starosty v obecním rozhlase se uskuteční 1.ledna 2014 ve 13:00 hodin. Přeji
Vám všem prožití letošních Vánoc podle svých představ a do
nového roku 2014 Vám přeji více spokojenosti, soudržnosti
a hlavně hodně zdraví.
Vratislav Němeček
starosta obce

Vážení spoluobčané,
končí další rok našeho společného spolužití a za pár dnů
přivítáme poslední rok čtyřletého volebního cyklu. Dovolte
mi, abych Vás seznámil s činností obecního zastupitelstva a
obce v posledních měsících. Informuji Vás, že byly zaplaceny
všechny faktury vztahující se k akci „ Zateplení OÚ a Hasičarny“. Náklady na „ Osvětlení budovy OÚ“ byly spočítány
na 180 Kč měsíčně. Přivezl jsem z Ministerstva zemědělství
v Praze dokument o prodloužení akce „ Kanalizace obce“ do
31.7.2014, čímž se posouvá i termín kolaudace. Veškeré vykonané práce jsou zaplaceny. Obecní zastupitelstvo se bude
zabývat stavbou „ Polyfunkčního domu“ – jde o znovuprojednání. Byl odstraněn sloup s vedením vysokého napětí
nad Myslivnou, vše je uloženo do země. Kolaudace, která
proběhne ještě letos, tak umožní bezproblémové pořádání
akcí v objektu. Obec tuto akci nebude stát ani korunu, je dotována EONem. K dotazům občanů sděluji, že odstranění
veškerých závad a škod vzniklých realizací „ Kanalizace“ je
součástí smlouvy s dodavatelem díla ( poškození a škody na
komunikacích, zahrádkách, vozovkách, obrubnících, plotech
atd. ) vše bude uvedeno do původního stavu do kolaudace.
V Mateřské škole byl vybudován nový sklad, bylo realizováno vymalování a částečná rekonstrukce kuchyně ( firma SEVEZA ). Veškeré platby ze strany OÚ jsou uhrazeny a stejně
tak je pokrytý rozpočet MŠ za strany obce do konce roku
2013. Obecní úřad ze svých prostředků uhradil zakoupení

Společenská kronika
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Sňatek:

Úmrtí:

21.9.2013

Martina Knotová
Ladislav Paták

Nedachlebice č.p. 243

21.9.2013

Veronika Šuranská
Antonín Stalčík

Nedachlebice č.p. 290

Jaroslav Knot

Nedachlebice č.p. 243

† 21.9.2013

50 let
Duda Zdeněk
Vrána Pavel
Jurčová Vladimíra
Hanáčková Marta
Holák Zdeněk
Řešetková Eva
55 let
Hrabec Libor
Řešetka Jaroslav
Čevelová Ludmila
Píža Vladimír
Holáková Zdenka
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č.p. 50
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č.p. 293
č.p. 280
č.p. 242
č.p. 234

č.p. 250
č.p. 234
č.p. 189
č.p. 251
č.p. 242

Občané, kteří se v měsících říjnu, listopadu a prosinci
dožívají významného životního jubilea:
60 let
Tomšejová Marie
Šuranská Alena
65 let
Knichalová Marie
Kocourková Libuše
Hubáček Lubomír
70 let
Hrňák Karel
Bartas František

č.p. 134
č.p. 146

č.p. 48
č.p. 81
č.p. 269

č.p. 135
č.p. 126

75 let
Jánoš Antonín

č.p. 208

80 let
Roupec Benedikt

č.p. 266

85 let
Turečková Bohumila č.p. 86
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Výzva
Poděkování
Starosta obce a Obecní zastupitelstvo Nedachlebice děkuje
obyvatelkám DCHB paní Libuši
Dudové a Miladě Zerzáňové za
předzimní úpravu a ošetření všech
okrasných dřevin v areálu domova
seniorů i v jeho bezprostředním
okolí. Velmi si jejich přístupu vážíme.
Obec Nedachlebice

Vážení spoluobčané, všechno se závratným tempem modernizuje, nové módní trendy zasahují i ty nejzapadlejší vesničky a my tomu všemu podléháme. Vyhazujeme či pálíme věci, které považujeme za překonané, nemoderní, nemódní.
Před prodejem či obnovou starých chalup likvidujeme „ staré poklady“ uložené na půdách, komorách, sklepích či stodolách. Vůbec si neuvědomujeme, že právě staré věci mohou přispět k lepšímu poznání života našich předků v minulosti.
Obracíme se na Vás s prosbou – neničte staré věci. Všechny nepotřebné staré
dokumenty, fotografie, pohlednice objektů obce, tradiční lidové výrobky, nářadí
pro řemeslníky, staré zemědělské nástroje a řadu dalších předmětů uchovávejte.
Pokud Vám skutečně překážejí anebo k nim nemáte žádný osobní vztah, přineste je do sběrného dvora , kde budou zvlášť uloženy jako počátek obecní sbírky.
Časem budou opraveny a pak položí základ k jejich vystavení. Pomozte zachovat co nejvíce ze starých tradic naší krásné obce.
Děkujeme Vám za pochopení a spolupráci !
- OÚ -

I letos se rozsvítil vánoční strom a přišel Mikuláš
Mikulášská nadílka a rozsvícení
stromu je nedílnou součástí předvánočního čekání na Ježíška. Mikuláš a
jeho věrní průvodci čertík i andílek k
nám přišli, jak slibovali. Některé děti
se zpočátku bály, ale když se ukázalo,
že je čertík hodný a kamarádský, nebály se mu podat ruku na znamení, že
nemají strach. Odrecitovaly básničky

a všechny děti dostaly od Mikuláše
sladkou odměnu. Zkrátka nepřišli ani
starší obyvatelé domova, Mikuláš jim
taky nadělil. Přesto, že bylo větrné a
sychravé počasí, se nás sešlo hodně.
Dospělí se zahřáli svařákem a děti
teplým punčem. Dík patří dětem,
rodičům i ostatním občanům, kteří
se přišli pobavit a nasát předvánoční

atmosféru. Tento pěkný podvečer pro
Vás připravily členky sociálního výboru při OÚ ve spolupráci s kostelní
radou, kterým patří také poděkování.
Přeji všem klidné a radostné Vánoce s
Vašimi blízkými.
Za sociální výbor:
Dostálková Anna

Křesťanské okénko
Dovolte mi nejprve, abych upřímně
poděkoval všem organizátorům a účastníkům duchovně kulturních akcí, které
jsme připravili pro Cyrilometodějské
jubileum. Toto významné výročí 1150
let od příchodu sv. Cyrila a Metoděje na
Velkou Moravu jsme zahájili koncertem
Spiritual Kvintetu a ukončíme ho za několik týdnů s cimbálovou muzikou Kunovjan.
Po celý rok se u nás uskutečnilo
mnoho rozmanitých akcí, počínaje koncerty, pěšími i autobusovými poutěmi,
podíleli jsme se prakticky na většině
kulturních a duchovních událostí v naší
obci. V průběhu roku jste byli, drazí spoluobčané, o nich průběžně informováni
na stránkách našich obecních novin.
Také musím poděkovat farníkům,
kteří věnovali svůj čas a byli ochotni provázet návštěvníky kostela každou letní
neděli v programu otevřených kostelů.
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Je pravda, že těch návštěvníků mnoho
nebylo, ale za každého děkujeme a věříme, že v příštím roce jich bude více.
Naši myslivci si už po dvanácté připomněli svého patrona sv. Huberta. Letos to bylo zvláště impozantní – poprvé
se v obětním průvodu nesla laň, rybáři
dali největší ryby - sumce a amury, pozadu nezůstali ani včelaři, zahrádkáři
a chovatelé. Ale nejde přece o rekordy,
nejdůležitější je přinášet své dary a poděkování skromně, upřímně, s pokorou
a s díky našemu Bohu a Hospodinovi za
bohaté každodenní štědré dary. Tradičně
na svatohubertskou mši přijali pozvání i
naši milí hosté. Zvláště nás potěšili myslivci z Bohuslavic, Mistřic, Spytihněvi,
Vnorov, Vések, Mařatic i všichni ostatní
přátelé z řad včelařů a rybářů. Beseda na
myslivně pak byla opravdu přátelská a
opět jsme si slíbili, že tuto naši krásnou
tradici budeme společně udržovat.

Jednou ze stěžejních akcí v roce Cyrilometodějského jubilea byl poutní zájezd do Itálie. Především jsme se chtěli
poklonit památce sv. Konstantina- Cyrila v kostele sv. Klementa v Římě, připomenout si v bazilice S. Maria Magiore
(Panny Marie Sněžné) slovanský překlad
Bible, určený ke srozumitelnému slyšení
pro naše moravské předky. Navštívili
jsme i další místa spojená s našimi dějinami. Každý snad ví, že sv. Antonín
pomáhá nalézat ztracené věci – tomuto
světci jsme se poklonili v Padově. I u nás
je hojné jméno František, podle světce v
Asissi, i tam jsme byli. A jeho současnice
sv. Klára – ta byla v častém písemném
kontaktu s naší sv. Anežkou z rodu Přemyslovců. Takže – v Římě a celé Itálii
jsme si stále připomínali, že i my patříme do evropského společenství, že i
naše národní kulturní zdroje vycházejí
ze západní křesťanské historie.
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Martinské hody s právem, jak je tradicí, zahájil udělením práva krojované
chase starosta pan Vratislav Němeček. A
pak toto právo požehná kněz. Tak to má
být, a tak to i bylo. I když počasí nebylo příznivé, krásné kroje byly schovány
pod pláštěnkami, nálada byla pravá hodová a chasa si ji jaksepatří užila.
Mimořádně zdařilou byla „Cecilka“ – to je přehlídka schol naší farnosti.
Svatá Cecilie je totiž patronkou zpěváků
a hudebníků. Milými hosty byly i děti z
farnosti Velký Ořechov. Každé vystoupení mělo něco zvláštního. Některé
scholy zapůsobily počtem vystupujících,
jiné naopak čistotou projevu i jen dvou
umělkyň. Ještě jednou děkujeme a rádi
bychom věřili, že se k nám naše scholy
budou stále vracet.
Cyrilometodějské jubileum slaví celá
Morava, přeneseně naše arcidiecéze.
Obecně slavíme 1150. výročí od příchodu našich věrozvěstů k nám, na naši Moravu. Obnovené biskupství v Olomouci,
původně založené sv. Metodějem si však
připomíná jen 950 let. A letos nás do
Olomouce pozval olomoucký arcibiskup,
primas moravský, Mons. Jan Graubner na
arcidiecézní den. Rádi jsme jeho pozvání

vyhověli a vůbec jsme nelitovali. Organizace vynikající, náplň dne bezchybná, tak
co si přát více? Děkujeme za velkou účast
nedachlebjanů na této pouti!
Když budete číst toto číslo obecních
novin, budeme mít za sebou asi nejdůležitější událost tohoto roku – svěcení sochy Panny Marie. Proč právě tato socha?
K tomu se musíme vrátit do historie.
V r. 1935 naši otcové a dědové rozhodli, že v Nedachlebicích postaví kostel. Zakoupili stavební pozemek, začali
sbírat peníze. Pak přišla krutá válka, po
ní stejně krutá komunistická diktatura
a ze stavby kostela sešlo. Ten kostel měl
být zasvěcen Svaté Rodině.
Když se konečně mohlo se stavbou
kostela započít v 90. letech, bylo rozhodnuto, že ponese jména našich moravských patronů sv. Cyrila a Metoděje. Ale
na přání našich předků jsme nezapomínali. Kostel stavěli dělníci – a oni za svého patrona považují sv. Josefa dělníka. A
také to zřetelně a hlasitě řekli. Takže oklikou jsme se vrátili k přání našich předků – v kostele budeme mít sv. Josefa, a
budeme tam mít i Pannu. Marii, s jejich
synem Ježíšem, celou Svatou Rodinu.
Sochu sv. Josefa s Ježíšem vytvořil náš

spoluobčan pan Antonín Jurča. Toto jeho
umělecké dílo bylo požehnáno v r. 2011.
Nyní dohotovil i sochu Panny Marie a
věnoval ji do našeho kostela. Společně s
ním sdílíme radost z krásného uměleckého díla a přejeme mu mnoho tvůrčích sil
při další umělecké tvorbě. Tak jsme mu
to upřímně říkali i v neděli 8. prosince po
slavnostním požehnání jeho uměleckého
díla našim P. Josefem Říhou.
Advent jsme zahájili v neděli 1. prosince zapálením první adventní svíce. Jistě
se naskytnou i další události, které každému vnímavému člověku důrazně připomenou, že běžný rok se chýlí ke konci.
Nepropadejme však smutku, naopak.
Brzy se pro křesťany narodí Ježíšek,
dítě a přece Spasitel. A pro ně a pro
všechny ostatní se současně narodí nové
světlo, světlo života.
Váženaí přátelé,
i letos k Vám přijdou po novém roce
koledníčci s prosbou o příspěvek určený
pro lidi v těžké životní situaci, u nás i ve
světě. Prosíme – neodmítejte je! Váš dar
může být i malý, a přece může pomoci.
Pro Vás a pro všechny štědré dárce
Tříkrálové sbírky bude v kostele sv. Cy-

Nedachlebská schola na „Cecilce“

Žehnání sochy Panny Marie

Myslivci se přišli na hřbitov poklonit svým zemřelým
kolegům

Hubertská mše - bohaté dary myslivců, rybářů,
včelařů a zahrádkářů
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rila a Metoděje pořádán koncert cimbálové muziky Kunovjan. Každý, kdo
přispěl svým darem koledníčkům do
kterékoliv pokladničky, má vstup zdarma. Přijďte všichni, ať ukážeme, že naše
srdce jsou velkorysé a ochotné k pomoci
trpícím a strádajícím lidem.
A teď už jen pozvání na další připravované akce:
- 25. prosince od 15 hodin v našem
kostele přednesou děti své pásmo
„Příběh Vánoc“,

- 27. prosince v kostele v Bílovicích
bude žehnání vína,
- 30. prosince vyrazíme na jesličkovou
pouť (Bílovice-Mistřice-Kněžpole-Topolná-Březolupy-Nedachlebice-Bílovice),
- 31. prosince si vyjdou naši myslivci
na loveckou vycházku a zakončí ji
mší svatou u památníku svého patrona sv. Huberta v Olšovci,
- v sobotu 4. ledna 2014 dopoledne
přijdou k Vám domů koledníčci s

Menší nahlédnutí do Domova s chráněnými byty
Bydlí zde lidé různých osudů s rozlišným postižením. Často jsou to lidé, kteří
se stali na sklonku života osamělými a
jsou pak často odkázáni na pomoc nás
pečovatelek – pracovnic oblastní křesťanské charity.
Čas uplynul jako voda a blíží se nám
konec roku 2013. Jménem všech spoluobčanů v Domě s chráněnými byty, bych
chtěla poděkovat obětavým jedincům za
to, že se snažili zpříjemnit společné soužití v prostorách ať už venkovních, nebo
vnitřních. Zejména patří náš velký dík
paní Melimonkové, která vysadila bylinkovou zahrádku a také truhlíky s muškáty, kterým se velmi daří a každoročně
zdobí vstup do budovy. Panu Miloši Šu-

ranskému za drobnou údržbu domova.
Manželům Dostálkovým, kteří každou
neděli vozí naše klienty na mši svatou do
místního kostela sv. Cyrila a Metoděje.
Paní M. Dostálkové, díky které navštěvuje naše prostory také pan farář, který
zpříjemňuje jednou měsíčně klientům
jejich dopolední chvilky a děkujeme také
mnoho dalším, kteří si svou pomoc ani
třeba neuvědomují. Jsou to návštěvníci
Domova, kteří se snaží být nápomocni,
ať už osobám blízkým, nebo nejvíce postiženým a osamělým.
V listopadu nám Oblastní charita
Uherské Hradiště umožnila zúčastnit
se koncertu osoby, často označované za
nekorunovaného krále české dechovky,

prosbou o příspěvek – dar do tříkrálové sbírky. Věříme, že je nezklamete.
Vždyť i letos je tolik neštěstí v celém
světě, každý z postižených Vám bude
za Vaši pomoc nesmírně vděčný.
Kostelní rada u sv. Cyrila a Metoděje přeje všem spoluobčanům radostné a
požehnané vánoční svátky a do nového
roku pevné zdraví, ať Vás trvale provází
radost z vykonané práce i z každé jiné
zájmové činnosti.
Ing. František Dostálek
Josefa Zímy, který se konal v Boršicích u
Uherského Hradiště.
Na Mikuláše se dětem rozsvítil vánoční stromek a “výslužku“ dostali také
obyvatelé domu, za niž děkujeme paní A.
Dostálkové. Jako zaměstnankyně se snažíme poskytovat služby tak, aby uživatel
mohl zůstat, co nejdéle ve svém domácím prostředí a zatím se nám to úspěšně
daří. Mnoho klientů se snaží přispět ke
zútulnění domova. Za všechnu obětavost a úsilí si všichni ti, co zde byli jmenováni, zaslouží naši velkou úctu. Chtěli
bychom jim tedy touto cestou ještě jednou, co nejsrdečněji poděkovat.
Šťastné a veselé Vánoce, ty nejkrásnější chvíle prožité se svými nejbližšími
a úspěšný start do nového roku přejí
pečovatelky.

Než zavoní stromeček
Chladné a často i nevlídné počasí
nás mnohdy zahání do tepla naší školky, a tak vítáme každou nabídku, jak
dětem zpestřit denní program. Jednou z vítaných příležitostí je možnost
návštěvy místní knihovny. Do tohoto
útulného prostředí nás už několikrát
pozvala paní Křenková, která nás při
každé návštěvě překvapí něčím novým.
Tentokrát nás uvítala vůně perníčků a světýlka svíček. Najednou jsme se
ocitli v pohádce. Před námi stála velká perníková chaloupka se střechou z
opravdových perníků. Nechyběla ani
ježibaba a oblíbená pohádka. Příjemné
povídání vystřídaly hádanky a pohádkové pexeso. A nakonec všechny děti
čekal dárek – vlastnoručně si z připrave-
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ného materiálu vyrobily vánočního andělíčka. Součástí všestranného rozvoje
dětí a jejich přípravy na vstup do školy,
je i předčtenářská gramotnost, která se
v předškolním věku zaměřuje hlavně
na vytváření vztahu ke knížkám, předčítání, poslech pohádek, příběhů, dramatizaci a osvojování si veršovaných
textů. A součástí toho jsou i návštěvy
knihovny. V tomto období právě probíhala akce ,,Celé Česko čte dětem“ a
tak můžeme říct, že jsme se zúčastnili!
Na jaře se opět vydáme do knihovny,
tentokrát do Uherského Hradiště. A
těšíme se na další setkání s knížkami
u nás v Nedachlebicích. Prosinec je
nejoblíbenějším měsícem zejména dětí.
Hned v jeho začátku navštěvuje rodiny

s dětmi Mikuláš se svou družinou andělů a čertů. Nejmladší členové rodiny
už dlouho před jeho příchodem zpytovali svoje svědomí. Často i ti hodnější si
nebyli příliš jisti, zda opravdu nezlobili a
zaslouží si dárek. Představa čerta s uhlím
nebo bramborami pro ně lákavá příliš
nebyla. Hrát si však na čerty a čertice
je bavilo. Proto jsme s dětmi pro rodiče
připravili besídku s názvem „Čertovské
dovádění“ . Děti se ochotně podíleli na
jejich přípravě a maminky zase pro své
čertíky přichystaly to správné oblečení.
Když nastal očekávaný den, naše školka
se proměnila v malé peklíčko. Pozvaní
hosté se nestačili divit, co všechno jejich
ratolesti dokážou. Aby nebyla o překvapení nouze, objevil se po čertovském do-
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vádění sám Mikuláš. Nejprve si ověřil,
zda děti byly skutečně hodné a poslušné.
Když ho ubezpečily, že tomu tak bylo,
patřičně ocenil jejich snahu a podělil
je balíčky s odměnou. A protože i naše
tety kuchařky, znají mlsné jazýčky dětí,
upekly pro ně sladkou dobrotu, které
byla tou pomyslnou třešničkou na dortu.
Tento týden ještě pojedeme do Uh.

Hradiště na koncert Pavla Nováka „ Od
čerta k Ježíškovi“ . Děti mají jeho písně
rády a často při nich skotačí. Proto se na
jeho vystoupení velmi těšíme. Zároveň
si při této příležitosti prohlédneme slavnostně vyzdobené město a vánoční trhy.
Poslední týden před vánočními
svátky si u nás ve školce nazdobíme
vánoční stromeček a na děti pak čeká

poslední překvapení v tomto roce – vánoční nadílka. Doufejme, že v ní najdou hračku, která jim zpestří jejich hry
a zpříjemní pobyt u nás.
Spokojené, láskou a porozuměním
naplněné vánoční svátky a hodně zdraví
v novém roce
přejí děti
a zaměstnanci mateřské školy.

Pár řádků z knihovny…
V knihovně se v posledním čtvrtletí uskutečnilo opět
pár změn, které stojí určitě za zmínku.
Velký úkol, na kterém pracovala knihovnice z Bílovic,
byl prozatím ukončen – pro naši knihovnu to znamená, že
veškerá beletrie pro dospělé byla vložena do elektronického katalogu knihovny. Pokud budete chtít zjistit, zda máme
konkrétní knihu v knihovně, stačí ji zadat do vyhledávače
(ten najdete na webových stránkách naší knihovny - http://
nedachlebice.knihovna.cz/) a zjistíte, zda ji v našem fondu
máme. Vložení odborné literatury a literatury pro děti je
plánováno na počátek příštího roku.
V knihovně přibyl další počítač a
tiskárna s kopírkou, a také nové knihy.
V prosinci bylo zažádáno o dotaci na
výpůjční program v knihovně. Pokud
bude dotace schválena, bude zrušen
lístkový systém výpůjček a půjčování

OS
Nedachlebjan

Máme za sebou největší folklorní
událost letošního podzimu – Martinské
hody. I když si chasa mezi sebou nenašla
stárky, tradice krojových hodů byla zachována. Nejen dospělí, ale i malí krojovaní, nám ukázali své nadšení při tanečcích u obecního úřadu. Je potěšující, že
počty těch malých a starších byly téměř
vyrovnané. Na tomto místě bych proto
chtěla poděkovat chase a také rodičům,
kteří podporují své potomky (ať už v
jakémkoliv věku) v lásce k folkloru. Poděkování patří i sponzorům za peněžní i
věcné dary do tomboly. Nelze vyjmenovat všechny, ale o hlavních bych se chtěla
zmínit – je to Nadace Synot a obec Nedachlebice, která uhradila náklady s pronájmem sálu a s dopravou do Zlámance.
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knih bude probíhat snímáním kódů – půjčování bude rychlejší a přehlednější.
29. 11. 2013 navštívily knihovnu děti z místní MŠ. V
rámci projektu Den pro dětskou knihu se zde uskutečnilo
toto setkání, kdy se děti zase něco dozvěděly o knihovně
a knížkách, ale také řešily hádanky, poslechly si pohádky,
zahrály hru, zatančily, zazpívaly a na závěr si vyrobily andělíčka. Bylo to s nimi moc příjemné dopoledne 
V knihovně to už na nás dýchá vánoční atmosférou,
tak si přijďte vypůjčit nějaké čtení na dlouhé zimní večery
 …přeji vám všem pohodové vánoční svátky a v novém roce pevné
zdraví a radost z každého dne!
8. ledna 2014 se na vás v knihovně těší,
Michaela Křenková

V nejbližší době nás čeká tradiční
zpívání u vánočního stromku. Je přichystané na neděli 22. 12. 2013 u Domu
s chráněnými byty. Začíná v 15:30 hodin.
Připraven není jen sbor Nedachlebjan,
ale samozřejmě bude i něco
teplého na zahřátí. Vezměte s sebou hrníčky, dobrou
vánoční náladu a přijďte si
zazpívat koledy. Hned začátkem roku 2014, přesně
25. ledna 2014, pořádáme
ve Zlámanci již pátý krojový ples. K tanci a poslechu
bude hrát Staroměstská
kapela a cimbálová muzika
Mladý Včelaran. Krojový
ples zahájí předtančení Moravské besedy. Budeme se
na vás na Zlámanci těšit. Na
závěr mi dovolte jménem
celého Občanského sdružení Nedachlebjan popřát

vám krásný advent, pokojné prožití vánočních svátků a do nového roku 2014
zdraví, štěstí a pohodu.
Za OS Nedachlebjan
Blanka Sládková
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Noviny TJ Nedachlebice
Vánoční poděkování
Vážení a milí spoluobčané, fanoušci, sportovci a sponzoři, děkujeme Vám za přízeň a úspěšnou spolupráci v letošním roce. Všem Vám, i Vašim blízkým, přejeme šťastné a veselé Vánoce a do nového roku 2014 mnoho zdraví, spokojenosti, radostí a úspěchů. Bohatého Ježíška a bujarý Silvestr
přeje za TJ Nedachlebice výbor

Fotbalový podzim
Jako každoročně, i letos skočila podzimní sezóna předehrávkou prvního jarního kola. Díky tomu začnou naši
hráči sezónu na jaře až v půli dubna. V letošním podzimu
nám opět největší radost dělalo „A“ mužstvo pod vedením trenéra Libora Soldána a vedoucího mužstva Radka
Urbana, které na čtvrtém místě s 25 body stíhá vedoucí
tandem Hluk a Dolní Němčí. Dorostenci se pod vedením
trenéra Petra Jurníka pomalu rozehrávají a na podzim
skončili na 12. místě se sedmi body. Na jejich výsledcích
se projevily především odchody velkého množství hráčů
z věkových důvodů a postupné zapracovávání mladých
především bývalých žáků do dorosteneckého mužstva.
Žákovské mužstvo také po pravidelné velké obměně kádru, se pomalu zvedá a předvádí zápas od zápasu lepší a

XV. Ples sportovců

Rádi už teď bychom Vás pozvali na tradiční XV. Ples
sportovců, který se uskuteční v pátek 14. února 2014 jako
vždy spojený s vyhlášením našich nejlepších hráčů všech
věkových kategoriích za rok 2013. K tanci i poslechu hraje
skupina Prinz se zpěvačkou Radkou Janečkovou, rozenou
Šnajdarovou. Akce se bude konat v sále ve Zlámanci. Autobusy, hodnotná tombola i občerstvení budou zajištěny.

kvalitnější hru. Nejlépe odehraný poslední zápas svědčí o
správně nastolené cestě výchovy těch nejmladších. Velice
nás těší získaná trenérská „C“ licence u dvou našich mladých členů (Roberta Křenka a Iva Vlčnovského). Systematická práce výboru, složení mužstev a kvalitní trenérská
práce je zárukou udržení dlouholeté vysoké kvality našich
mužstev a tomu odpovídající reprezentace obce. Z tohoto
pohledu patří poděkování všem hráčům, trenérům, vedoucím mužstev, hospodáři a v neposlední řadě všem členům výboru Tělovýchovné jednoty za odvedenou práci.
Za podporu děkujeme všem našim fanouškům, ale především hlavním sponzorům TJ Nedachlebice v tomto roce
(Obecnímu úřadu, společnostem Steelmart, Stolařství
VKN, Agro Staré Město, Kamex, Mansat, ODSH Transit,
BD Sensors a řadě dalších menších sponzorů). Vážíme si
této pomoci, bez níž bychom nastoupenou kvalitu a úroveň nedachlebického
kého fotbalu neudrželi.

Rozpis

Plán společenských akcí
TJ Nedachlebice v roce 2014
(mimo pravidelná utkání mužstev)
XV. Ples sportovců
pátek 14.2.2014 - Zlámanec
hraje skupina Prinz
Velký dětský den
sobota 7.6..2014 - areál TJ
soutěže, ukázky psů, rc modelů, tance, večerní zábava a
tombola
Pouliční turnaj
sobota 28.6.2014 - areál TJ
Horní konec – Esmeraldy – Holíška – Babetky - Podbůdí
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Zahrádkáři přejí
Tak jsme zase o jeden rok dále v našem životě, ve starostech a výsledcích, v rodině , ale také na našich zahrádkách.
Snad se nám podařilo udělat skoro všechno, co jsme si naplánovali na začátku tohoto roku a teď můžeme bilancovat.
Vánoce jsou stálé kalendářní svátky, tím že se každý rok posunují na jiný den v týdnu. Ale pro většinu našich
příbuzných a spoluobčanů to bývá jedinečná příležitost k poblahopřání všeho nejlepšího, hlavně dobrého zdraví
v nastávajícím roce nebo aspoň uzdravení z letošních starostí a potíží. Dárky jsou určitě krásné, potěší, překvapí,
ale nejsou to nejpodstatnější: mít dobrou pohodu, přiměřeně zdraví a dobré přátele kolem sebe. To vše Vám do roku
2014 přeje výbor zahrádkářů.
Za výbor Lysoněk Vojtěch.

Ryby se stěhovaly
Snahou nedachlebických rybářů
je obnova lovného zarybnění rybníku Olšovec I. Proto při letošním
„ výlovu“ olšovských vod všechno
směřovalo k tomuto cíli. Z Olšovce I
bylo proto přestěhováno do Olšovce
II, 828 ks kaprů, vesměs podmírových, štiky ( 15 ks) byly deponovány
dočasně do nádrže v Topolné. Candáti z prvního rybníku byli rovněž
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přesunuti do druhého ( 54 ks). Sumce o délce 120cm si rozdělili mezi
sebe rybáři, podílející se na třídění
a převozu ryb. Bílí sumec ( albín) o
délce 61cm a 8 ks menších sumců
byli dočasně přemístěni do nádrže
ve Spytihněvi. Úhoři ( 7 ks) byli
rovněž přesunuti do Olšovce II. Do
druhého rybníku bylo vypuštěno cca
50 kg plevelných ryb a stejné množ-

ství zazimuje v Topolné. Amuři ( 29
ks) byli také přesunuti do Olšovce II.
Rybáři si mezi sebe dále rozdělili a
rozdali 16 ks tolstolobiků o průměrné váze 18 kg/ 1 ks. Rybník Olšovec
I je tak připraven na zarybnění lovnými rybami překračující stanovené
míry.
Rybáři Nedachlebice
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Šlo do tuhého. Otec rozhodl,
že noc strávíme v našem vykopaném úkrytu. Ale nebyl to šťastný nápad. Byla tam zima a vlhko, dalo se jen sedět a spát. Ještě
k ránu jsme se přestěhovali do
sklepa k Petříkům přes jedno. Sklep
měli betonový a bylo tam tepleji, ale
plno. Všichni, obzvlášť ženy, plakaly
a modlily se. Ráno přišel rozkaz, že
všichni muži z obce se musí shromáždit, už nevím, jestli v hospodě nebo ve škole. Kdo by se tomu
rozkazu postavil, měl být zastřelen.
Mezi hlídanými byl i můj otec a strýc
Antonín, kterému tehdy bylo asi 26
let. Večer je pustili.
Německé velení se rozhodlo vesnici opustit po předešlém úspěšném
bombardování jejich pozic, ale asi
hlavně proto, že na ostatních úsecích se pohyb fronty zrychlil a jim
by hrozilo obklíčení. Přímo v dědině
se nebojovalo, alespoň o tom nevím.
A když se rozednívalo, někdo nám
přiběhl sdělit, že jsou tady Rusové.
A také to byla pravda. Bylo 1. Máje.
Nahlíželi do našich úkrytů se samopaly v rukou. „German nět?“ Byla
jejich první otázka. Ale nebyli to
jenom Rusové. V prvních liniích šli
příslušníci Rumunské osvobozenecké armády (nebo tak nějak se ty jednotky jmenovaly). Zavalila nás vlna
štěstí. Jsme svobodní! Přečkali jsme
nejhorší.
Našly se hned láhve se slivovicí,
nabízela se i vojákům. Někteří neodolali, velitelé je museli krotit. První
voje odešly dál, za nimi šli i další. A ti
už něco potřebovali. Především koně,
bylo jich nedostatek. A místní sedláci
koně měli, ale nechtěli se jich vzdát.
Ani strýc Petřík je nechtěl dát. Pak
jim ty koně vrátili.
Když Němci ustupovali, vyhodili most přes potok u Rybníčka a tím
přerušili spojení po silnici od Zlámance a Uherského Brodu směrem
na Bílovice. Bylo třeba most alespoň
částečně zprovoznit. Okolí mostu vypadalo tehdy jinak. Kdysi dávno, jak
víme, to byl opravdu rybník, ochrana tvrze z jihozápadní strany. V době
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Vzpomínání
(část 4. – Dokončení)

mého mládí to už bylo jen brouzdaliště skoro bez břehů, kam chodili
místní plavit koně. Břehy byly mělké
a rozbahněné. Do toho bláta nastrkala ustupující armáda nášlapné miny.
Toho si všiml občan pan Mikoška,
který měl domek hned vedle. A když
přijely první povozy osvobozenecké
armády k tomu zničenému mostu
a nemohli dál, chtěli přejet přes ten
rozbahněný brod. Pan Mikoška je
zadržel a tím zachránil mnohým život. V průběhu dne pak další vojáci
ty miny vytahovali a naši chlapi i můj
otec se zatím snažili zprovoznit most
nějakými trámy.
Také my z našeho konce jsme se
tam běželi podívat i moje mladší sestra, které tehdy bylo necelých 9 let.
Na Rybníčku měla domek moje stařenka, otcova matka. Byla také mezi
zvědavými. Když ji sestra spatřila,
rozběhla se za ní. Nepomohlo volání,
ať se vrátí, namířila si to přímo přes to
zaminované pole. Nezbylo mi nic jiného než se skrčit za silniční sloupek
a čekat výbuch. Naštěstí to dobře dopadlo, přeběhla. Ale byla v nás malá
dušička. A vojáci přijížděli a zase odjížděli a my všichni jsme měli radost,
že to všechno skončilo.
Začínal nový život. Pomalu budu
končit svoje vzpomínání. Nevím, jaké
měli zážitky občané z jiných částí dědiny. Bohužel se to nedovíme, většinou už nejsou mezi námi. A také jsme
nikdy nemysleli, že bude prospěšné,
to někomu povídat.
Vojna skončila, naši chlapi pohřbili mrtvé vojáky z obou stran, které našli v lese. Začaly soudy s těmi, co
kolaborovali, a byli to soudy spravedlivé a možná i nespravedlivé. Teprve
teď po válce, jsme se my, neinformovaní obyčejní lidé, dovídali o koncentračních táborech, mučení, vypalování vesnic a zmocnila se nás hrozná
nenávist proti fašismu, proti všemu

německému a odpouštěli jsme i
těm z našich, kteří se mstili za své
nejbližší třeba i na nevinných. Tak
to ve světě chodí a je to i dnes, kdy
se uměle vyvolává nenávist jedné
skupiny lidí proti druhé pro zisky
nebo slávu mocných.
Do svých tříd v Březolupech jsme
se ještě v tomto školním roce vrátili. Bylo to asi po měsíční přestávce.
Soudím, podle toho, že nám termín
začátku prázdnin odsunuli a vysvědčení za druhé pololetí jsme dostali s
datem 14. července 1945. Vysvědčení už nebylo dvojjazyčné, tj. v jazyce
německém a českém, ale pouze v českém. V záhlaví vysvědčení už nebylo
uvedeno Deutches Reich nebo také
Groβ Deutches Reich, ale ČESKOSLOVENSKÁ REPUBLIKA, a to je
rozdíl. Se spolužáky v březolupské
škole a jejich učiteli jsme se neviděli už jen něco přes měsíc. Všichni
jsme jaksi v této době rychle dospěli
a naše dříve stejné názory se začaly
výrazně rozlišovat podle toho, kdo z
jakých poměrů pochází. Pak už jsme
se dlouho nevídali.
Se školními lavicemi jsme se ale
nerozloučili, i když jsme měli splněnou osmiletou školní docházku.
Školské úřady republiky rozhodly, že
bude třeba školní výuku rozšířit o jeden rok, abychom si alespoň částečně
doplnili to, co se za Protektorátu učit
nesmělo nebo se učilo nevhodně: zeměpis, jazyk český, ale hlavně dějepis.
Tyto předměty byly sice v učebních
osnovách, ale učili nás téměř výhradně o Velkoněmecké říši a ne o českých dějinách. Tak jsme nastoupili po
prázdninách znovu do školy, do třídy
zvané JUK – jednoroční učební kurz.
Ale nebylo to v Březolupech, ale znovu v Bílovicích.
Tak jsme se opět setkali s těmi,
se kterými jsme školní docházku na
vyšším stupni začínali a to s Mistřičáky, Kněžpoláky, Bílovjáky a hlavně se
spolužačkami, které za tu dobu zkrásněly. Propouštěcí vysvědčení ze školy
jsme dostali 28. června 1947. A nám
bylo 15 let.
Alois Minařík
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Víte, že….
• pokračovala výsadba obecního lesa
• na konci září děti s doprovody dospělých jako každoročně soutěžily v pouštění draků (organizátorka pí
Minářová)
• v průběhu měsíce října navštívila Hospodu u Karolíny třikrát policie
• 16. října oslavila obyvatelka DCHB paní Božena
Kmentová 90let života - blahopřání a dar obdržela i
od OÚ

• lampionového průvodu k pomníku padlých se zúčastnilo cca 50 dětí a občanů
(asi polovina s lampiony) – pak se na hřišti v areálu OÚ
opékalo
• o prvním víkendu měsíce prosince vyhrával v Hospodě
u Karolíny na pozvání provozovatele pana Tichopádka
harmonikář Jiří Pravdík
• v tomto zařízení byl založen Klub gentlemanů
(30.12.2013 pořádají Ples gentlemanů, mezi svátky zájezd do Aquaparku v UH)
• na leden 2014 jsou v Hospodě u Karolíny ohlášeny další
akce – cimbálovka, Záviš, operace artaban

• zahrádkáři připravili výstavu ovoce a rukodělných
výrobků
o.s. Nedachlebjan
a pěvecký soubor Nedachlebjan

- VK -

 

   

Vás co nejsrdečněji zvou

v neděli 22.prosince 2013
v 15.30 hod. na

"Zpívání u vánočního
stromu"

!"#$"&'()

u domu s chráněnými byty
...Vánočně Vás naladíme a
zahřejeme dobrým svařákem...
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V. KROJOVÝ
PLES

XV.
Ples sportovců
pátek 14.února 2014
od 20.00 hod.
reprezentační ples TJ Nedachlebice spojený s
vyhlášením nejlepších hráčů za rok 2013
sál Zlámanec
autobus bude přistaven na zastávce v 19.30 hod.
k tanci i poslechu hraje PRINZ
bohatá tombola
slosovatelné vstupenky o hlavní cenu
občerstvení
zvou pořadatelé

Číslo 4/2013
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Děti očekávají Mikuláše

Hodová chasa

Hubertská mše

V knihovně

Poutníci v Římě
Fotografie:
Michaela Křenková, Andrea Polášková, Ing. František Dostálek
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