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Vážení spoluobčané
dostává se Vám do rukou poslední letošní vydání Obecních novin.
Řada různých organizací i jednotlivců v těchto dnech bilancuje a chystá
plány pro nadcházející rok. Hodnocením toho, co se povedlo a co ne,
se stejně jako všude jinde zabýváme
i my.
Když budu hodnotit uplynulý rok
za Obec Nedachlebice, mohu mít radost ze spousty dosažených úspěchů
a splněných cílů. Klíčovým krokem,
který se nám v letošním roce podařilo
uskutečnit, bylo refinancování dlouhodobě splácených úvěrů. Tím jsme
výrazně snížili výši pravidelné měsíční splátky z původní částky 160.000,Kč na stávajících 95.000,- Kč. Tento
krok byl velmi důležitý ve vztahu
k naplánování a uskutečnění investičních akcí v mnohem kratším časovém horizontu než se dalo původně
předpokládat.
První větší investiční akci ,,Sběrný dvůr“, se nám již podařilo realizovat v letošním roce. Včetně demolice
vyšla tato akce na cca 2.500.000,- Kč.
i když se nám ji díky dobrému hospodaření podařilo celkově zafinan-
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v měsíci květnu. Do té doby bychom
chtěli mít také vysoutěženého dodavatele. Mohu Vás ujistit, že se budeme
snažit udělat maximum pro splnění
přání většiny místních občanů, aby
spouštěcí akcí v novém kulturním
sále byly Martinské hody.
Další významnou akcí, jejíž realizace je plánována v příštím roce, je
výstavba multifunkčního hřiště ve
sportovním areálu. Na momentálně nevyužité ploše kluziště by měla
vzniknout soustava hřišť pro různé
druhy sportů, např. tenis, basketbal,
florbal, fotbal, volejbal, bruslení, ale
také hřiště s herními prvky pro mladší
děti. Realizaci této představy bychom
chtěli směřovat na měsíc květen, či
červen r. 2017. Na tento projekt bychom také rádi získali dotaci Zlínského kraje, o kterou se budeme zcela jistě ucházet. i v případě nezískání dotace jsme však připraveni celý projekt
zafinancovat z vlastních zdrojů, neboť
vlastní prostředky na tuto akci jsme
již vyčlenili v rozpočtu pro příští rok.
Věřím, že tyto finančně náročné
akce budou dotaženy podle plánovaných představ a Vy budete moci ocenit naši snahu, zvýšit úroveň bydlení
a rozvoj kulturně společenských aktivit v obci.
V této souvislosti bych chtěl
také poděkovat všem aktivním
složkám i jednotlivcům, kteří kultuře v obci obětují svůj volný
čas, a bez jejichž dobrovolné činnosti bychom si společenský život v obci ani neuměli představit.
Milí spoluobčané, za pár dní přijdou
Vánoce. Doba, na kterou se těší většina z nás. Ti nejmenší se těší na dárky, ti dospělí zase na klid a rodinou
pohodu, o kterou obvlášť v dnešní
uspěchané době všichni stojíme. Přeji Vám, aby vánoční svátky byly u Vás
naplněny radostí, štěstím a láskou
v kruhu nejbližších. V příštím roce
Vám pak přeji pevné zdraví a hodně
osobních i pracovních úspěchů.
Robert Křenek starosta obce
Mikuláš s andílky a čerty

covat z vlastních zdrojů, uspěli jsme
u MŽP také s žádostí o získání dotace ve výši 1.973.000,-Kč, neboť projekt je spolufinancován z Evropských
financí. V současné době vyřizujeme
poslední administrativní záležitosti,
abychom dotaci mohli vyúčtovat.
i když je stavba již zkolaudovaná,
dovyřizování spousty byrokratických požadavků nám zatím brání
spuštění ostrého provozu Sběrného
dvora. Nejzažší termín pro spuštění
provozu je proto odhadován na měsíc březen r. 2017. Do té doby bude
fungovat provizorní stanoviště před
garáží zahrádkářů.
Největší plánované akce nás však
čekají především v příštím roce. Nejvýznamnější akcí v tomto ohledu je
bezesporu rekonstrukce kulturního sálu, který se nám letos podařilo
získat do vlastnictví Obce. Projekt
pro stavbu by měl být dokončený ke
konci ledna. Pokud se podaří vyřídit předjednaný úvěr na financování
sálu a projdou bez komplikací administrativní záležitosti spojené s vyřízením stavebního povolení, měly
by stavební práce započít nejpozději
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Společenská kronika
Říjen, listopad, prosinec 2016
Narození: 29. 9. 2016

Knot Vratislav

2. 10. 2016

Štěpánek Filip

12. 10. 2016 Skoupil Šimon Petr

Úmrtí:

†
†
†
†

20. 10. 2016
22. 10. 2016
4. 11. 2016
10. 11. 2016

Zemánková Zdeňka
Hnilica František
Kmentová Božena
Knotová Jarmila

matka:
otec:
matka:
otec:
matka:
otec:

Poláková Michaela
Knot Vratislav
Štěpánková Šárka
Štěpánek Jiří
Kostelníková Jana
Skoupil Petr

Nedachlebice
Nedachlebice
Nedachlebice
Nedachlebice

č.p.
č.p.
č.p.
č.p.

č.p. 203
č.p. 292
č.p. 265

284
51
86
105

Občané, kteří se v měsících říjnu, listopadu a prosinci dožívají významného životního jubilea:

50 let
Hanáčková Miroslava
55 let
Dovrtěl Ludvík
Juřena Antonín
60 let
Gottwald František
65 let
Knot Antonín

č.p. 203
č.p. 83
č.p. 216
č.p. 127
č.p. 18

Šuranská Ilona
Blaha Josef
Kovářová Anna
70 let
Solíková Marie
Dostálek František
Šubardová Jana
Jurča Jaroslav
Fučíková Libuše

č.p. 260
č.p. 264
č.p. 280
č.p. 227
č.p. 180
č.p. 267
č.p. 259
č.p. 159

75 let
Ondrašíková Marie č.p. 283
80 let
Vašková Jarmila č.p. 24
Dvořáková Anna č.p. 98
85 let
Marášková Ludmila č.p. 182

KŘESŤANSKÉ OKÉNKO
Dovolte alespoň krátké ohlédnutí za časem, který
uplynul od posledního vydání našich obecních novin.
Můžeme být spokojeni. Vše, co jsme si předsevzali,
jsme splnili. Zejména naši pomoc v severních Čechách,
kde jsme po těžké práci, o to radostněji a chlapsky slavili významná jubilea – padesátiny, šedesátiny a dvakrát i sedmdesátiny najednou!
A u nás jsme u kostela zase opravili elektřinu.
Sluší se říci za významné pomoci Obce Nedachlebice.
Předláždili chodníky. Pro faru jsme zpracovali, převezli, naštípali a uložili palivové dříví. To všechno udělali
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naši obětaví farníci z Nedachlebic.
Podzim bývá obdobím zklidnění, sbíráme úrodu,
plody naší celoroční práce, letos jsme se však nemohli
těšit z modrého ovoce, prostě nebude kvůli mrazům co
pálit. Ale tak, jak je psáno – kdo pamatuje i na neúrodné
roky, má své zásoby a nebojí se, že bude žíznit.
Myslivci zvěř pokud možno tiše a skrytě celý rok pozorují, snaží se jí pomáhat a berou si jen svou zaslouženou odměnu. Tak i letos mohli v našem kostele oslavit
a poděkovat při Hubertské mši svaté za bohaté dary, které oni, ale i včelaři, rybáři, zahrádkáři a chovatelé, často
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bez svého přičinění, dostávají. Byl to 15. ročník, to už
můžeme nazývat tradicí. Kdo byl na myslivně, jistě potvrdí, že nálada byla znamenitá. Všichni pozvaní hosté
našich myslivců se dostavili, uznale hodnotili bohaté
občerstvení a zvláště zvěřinový guláš našeho šéfkuchaře Stanislava.
Dnes, kdy čteme naše obecní noviny, očekáváme už
4. adventní neděli, takže Vánoce jsou opravdu za dveřmi. Ale to by nás nemělo překvapovat, čas přece plyne
stejně, to jen my roztržití lidé to někdy nevnímáme.
Po celý rok bychom se měli okolo sebe dívat, vidět každého člověka a zvláště toho, kdo opravdu naši pomoc
potřebuje. Někdy je to jen maličkost, jindy pomoc tak
velká, že si to pomáhající, plný síly a zdraví ani nedokáže představit. Tak proto mějme oči dokořán otevřené! i když Rok milosrdenství skončil, buďme stále a po
celý svůj život milosrdní, jak nás žádá papež František.
A co nás tedy v příštích dnech čeká? Připravit se
na Vánoce, na příchod Spasitele. To je u každého z nás
věc svědomí. Ale také musíme připravit náš chrám
– jesličky, vánoční strom, vánoční výzdobu. Ale nejde jen o vnější ozdoby. i my se můžeme aktivně vánočních svátků účastnit. Někteří si řeknou – a jak?
Možností je mnoho.V našem kostele můžeme být přítomni večer 24. prosince tzv. půlnoční mše svaté ve
21.00 hodin.
Na svátek Jana evangelisty, tj. ve středu 27. 12., světíme víno ve farním kostele a potom i koštujeme ve
farním sklepě. Všichni jste zváni, zatím jsme se tam
všichni příznivci nejlepšího vína v pohodě vešli. Tak
přijďte i vy.
Ve čtvrtek 29. prosince se můžeme sejít na pouti po
jesličkách farností Bílovice a Březolupy – kdo tam byl,
jistě půjde znovu, kdo ještě nebyl, má škodu, ale letos
to může napravit.
A poslední den, na Silvestra, naši myslivci si udělají loveckou vycházku, kterou zakončí v Olšovci u sv.
Huberta ve 12.00 hodin mší svatou. A po ní bude všem
přítomným podáván zvěřinový guláš a jiné teplé občerstvení vhodné do studeného dne. A tentýž den ve

Poslední troubení na myslivně
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23.00 hodin se ještě můžeme potkat v Bílovicích na mši
sv. na zakončení roku a po ní si o půlnoci v čajovně připít šampaňským na šťastný rok 2017!
Hned začátkem ledna nás v našich teplých domovech
navštíví Tříkráloví koledníci, budou prosit o dary pro
lidi strádající, nemocné a velice potřebné pomoci. A také
pozvou všechny Vás, štědré dárce, na Tříkrálový koncert
do našeho kostela. Tentokrát přivítáme soubor studentů Stojanova arcibiskupského gymnázia z Velehradu.
Těšíme se, že zase bude náš kostel plný a ještě budeme
muset nosit další židle – přístavky.
Takto měl vypadat můj článek, tady bych skončil, ale stalo něco neočekávaného. V létě z naší farnosti odešel obětavý kněz P. Josef Říha, je nyní děkanem v Uherském Hradišti. Za mnohé mu vděčíme!
Po něm jsme s radostí přivítali P. Jindřicha Peřinu. Věřili
jsme, že jde jen o běžnou změnu u kněží vykonávajících
i funkce faráře, a tak jsme ho i u nás s otevřenou náručí
přivítali. Měli jsme radost, že se k nám v Nedachlebicích
připojil i při Hubertské mši svaté a pak zvláště při besedě na myslivně. Proto nás překvapila zpráva, že musí se
zdravotních důvodů odejít z naší farnosti.
Otče Jindřichu, byl jste u nás jen velmi krátce, přijali
jsme Vás s otevřenou náručí a se slibem, že Vám budeme
se vším nápomocni. Bůh však rozhodl jinak. Do mnoha
dalších let přejeme pevné zdraví, a pro vaši kněžskou
službu v modlitbách vyprošujeme hodně Božích milostí
a ochranu Panny Marie. A také Vás, kdykoliv budete potřebovat, u nás přivítáme ne jako hosta, ale jako svého
bratra.
Od 10. prosince je ustanoven v bílovské farnosti nový
administrátor – P. Pavel Macura, dosud kaplan v Kyjově.
Vřele Vás otče Pavle, u nás vítáme, a slibujeme, že
vám budeme ve všem pomáhat.
Vážení farníci, kostelní rada Vám všem, zvláště rodinám s dětmi přeje do nového roku pevné zdraví, hodně
Božích milostí, a pro každého i ochranu jeho svatého
patrona a také, aby se vám splnila všechna bohulibá přání.
František Dostálek

Myslivci v obětním průvodu
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Žehnání našim dětem

Nedachlebjanky
První adventní nedělí jsme vstoupili do nového církevního roku. Je to doba radostného očekávání příchodu
Spasitele, duchovní přípravy na Vánoce, doba rozjímání
a dobročinností.
I my Nedachlebjanky chceme v toto období zpříjemňovat
a navozovat adventní náladu svými vystoupeními. První adventní neděli v Částkově, druhou adventní neděli na jarmarku a hlavně koncertem s Komorním sborem z Uherského
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Hradiště pod vedením Jakuba Macka v našem kostele sv.
Cyrila a Metoděje. Ten nás čeká čtvrtou neděli adventní. Na
tento koncert vás co nejsrdečněji všechny zveme.
No a pak už tu budou Vánoce do kterých bychom vám
chtěly z celého srdce popřát spokojené prožití vánočních svátků, mnoho lásky a porozumění. V novém roce pak mnoho
radostných dní úspěchů a štěstí.
Za pěvecký sbor Jana Jandoušová
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Ženský sbor Nedachlebjanky
Vás zve

ADVENTNÍ KONCERT
NEDACHLEBJANKY
a

KOMORNÍ SBOR UHERSKÉ HRADIŠTĚ
pod vedením Jakuba Macka

Neděle 18. 12. 2016 - 16:00 hod.
KOSTEL SV. CYRILA A METODĚJE
NEDACHLEBICE

strana 6

Číslo 4/2016

Obecní noviny Nedachlebice

INFORMACE Z KNIHOVNY
- Dne 2. 12. 2016 proběhla letos poní úřad již druhým rokem pořádal,
ky. Jelikož ale stávající počítač je již
prvé „Vánoční dílnička s knihovnou
mohly děti společně se mnou tvořit
zastaralý, zkoušíme prostřednictvím
pro děti“ na hasičské zbrojnici. Sešlo
v Ježíškově dílničce – tady vznikly
dotačního programu získat alespoň
se nás sice jen pár, ale o to víc bylo
nádherné třpytivé vločky, papírový
část financí na pořízení počítače nočasu na pomoc při tvoření. Děti si
řetěz, sněhuláčci, přáníčka … a těvého. Informaci o tom, zda jsme dovyrobily krásné lucerničky a přáníčmito ozdobami byl dokrášlen spotaci získali, obdržíme v měsíci březko, kterým jistě někoho z blízkých
lečný stromeček.
nu 2017.
potěší.
- Již druhým rokem probíhají vý- - Výpůjční doba knih v knihovně je
- V rámci jarmarku, který letos Obecpůjčky v naší knihovně elektronicomezená. Prosím, tedy všechny čtenáře, kteří mají knihy vypůjčené delší dobu, aby je přišli vrátit, popřípadě
si výpůjčky knih mohou prodloužit.
- Provoz knihovny v měsíci prosinci
bude vyvěšen na dveřích knihovny.
- Prostřednictvím těchto řádek chci
oslovit zájemce, kteří by rádi vykonávali funkci knihovníka – knihovnice
v naší knihovně. Všechny potřebné
informace ráda sdělím. Zájemci se
mohou hlásit přímo u mě a nebo
u pana starosty na Obecním úřadě.

Vánoční dílnička

Chci Vám všem popřát krásné vánoční
svátky, radost a pohodu v duši a hlavně
pevné zdraví do dalších dnů.
Michaela Křenková

Nedachlebjan
Hody milé hody, už sem dohodoval… Tak si už může zanotovat
hodová chasa i mnozí z nás. Letošní
Martinské hody byly bez stárků,
ale také naštěstí bez téměř tradičních deštníků a pláštěnek. i když se
zprvu zdálo, že hody nebudou, přece jenom se chasa dala dohromady.
Pomohli kamarádi z okolních obcí
a tak hodový průvod čítal devět
párů. Není to moc, ale díky všem za
to, že kroje oblékli a hodovou tradici zachovali. Dík patří nejen chase, ale také rodičům – za pomoc při
chystání krojů. Zvláštní poděkování patří za podporu tradičně Nadaci
Synot a Obecnímu úřadu.
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Blíží se konec roku a spolek
Nedachlebjan se rozhodl zapojit se
do akce „Česko zpívá koledy“. Tato
akce proběhne napříč téměř celou
naší republikou. Přijďte si s námi
zazpívat známé koledy – letos to
budou tyto: Nesem vám noviny,
Narodil se Kristus Pán, Půjdem
spolu do Betléma, Veselé vánoční
hody, Pásli ovce Valaši a nakonec
i píseň Vánoce, Vánoce přicházejí.
Sejdeme se ve středu 14. prosince
2016 v 18 hodin u Domu s chráněnými byty.
Zahřejeme se nejen zpěvem, nachystán bude i lahodný mok do vašich hrníčků.

Na začátku příštího roku - v sobotu 21. ledna 2017 si všechny dovolíme pozvat na 8. krojový ples do
Zlámance. Tradičně budeme tančit se
Staroměstskou kapelou a CM Mladý
Včelaran.
O měsíc později – 25. února
2017 připravujeme opět ve Zlámanci
Maškarní ples – Šibřinky.
Budeme se těšit na každého hosta
– a zvlášť na ty, kteří příjdou v masce.
Závěrem mi dovolte jménem
spolku Nedachlebjan popřát všem
krásné prožití vánočních svátků a do
nového roku zdraví, štěstí a pohodu.
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Rybáři
V polovině měsíce října bylo dokončeno zarybňování
pro letošní rok a do spodního rybníka se vysadilo dalších
cca 150 ks mírových kaprů.
První mrazíky však připomněly rybářům, že již pomalu
končí další sezóna. Ale ani nevlídné počasí neodradilo ty
otužilejší od vycházky k vodě. A čekání na záběr s termoskou horkého čaje bylo často odměněno hezkým úlovkem.
Blíží se konec roku a tak mi dovolte, abych jménem rybářů popřál všem krásné, klidné Vánoce a v novém roce
hodně štestí a zdraví.
Radomír Křenek

Zahrádkáři děkují
Výbor zahrádkářů děkuje všem,
kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na již tradiční výstavě ovoce,
zeleniny a ručních prací. Přestože
ovoce letos bylo velmi málo, tak se
podařilo vystavit několik vzorků a to
díky panu Zdenku Manclovi ( nyní
z Malenovic), který tuto výstavu
obohatil velkým množstvím svých
výpěstků. Výstavu obohatily také ně-

které ženy které vystavily velmi zdařilé ruční práce, za které jim patří
velký obdiv a poděkování. Za muže
se prezentoval řezbářskými výrobky
Ondra Jurča, který nám dokázal že
velmi dobře umí pracovat se dřevem. Jeho vystavené vzorky zaslouží velké uznání od všech, kteří přišli
na výstavu v neděli 23.10.2016 na
Hasičskou zbrojnici. Po ukončení

výstavy byly všechny vystavené vzorky darovány do mateřské školky a do
domova klidného stáří.
Výbor zahrádkářů přeje vašim
rodinám – od dětí až po ty nejstarší , nemocné, osamocené – radostné
prožití svátků vánočních a do nového
roku hodně zdraví a duševní i tělesné
síly.
Za výbor ČZS vypracoval Vojtěch Lysoněk

Vánoční zamyšlení
Dárky nenahradí city a úctu. Přitom
Advent by měl být a rozjímání a zklidnění. Jak všechno dotáhnout do úspěšného konce, aby blízcí byli šťastni?
Nikoho neuděláme šťastným jen proto,
že jsou Vánoce. Sebekrásnější dárek
přece nenahradí nedostatek pozornosti,

Číslo 4/2016

citů a úcty, které bychom si měli projevovat celý rok. i dítě pozná, když něco
nehraje, cítí to. A tak bychom neměli
pěstování hezkých vztahů nechávat na
Vánoce. Ta velká očekávání, že o svátcích propukne štěstí, jsou vůči nim
nespravedlivá. A co Vám všem přát?

Abyste si dopřáli klid. Mysleli na to, že
o Vánocích máme mít rádi své blízké,
a že k tomu potřebujeme mít dobrý pocit i sami ze sebe a že s tou láskou k bližnímu bychom neměli přestat s rozbalováním dárků. Rok má přece 365 dní.
To všem přeje Vojta Lysoněk
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Rekonstrukce sběrného dvora Nedachlebice
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Vzpomínka na zemřelé myslivce

První adventní svíce už je zapálená

Vánoční dílnička

Zarybňování

Přátelská beseda na myslivně

Děti u stromečku
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