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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
opustilo nás rozmarné léto a nastupuje podzim se všemi svými dobrými i horšími aspekty. Dětem skončilo prázdninové lenošení a opět sedí
v lavicích o jednu třídu výše, pryč
je doba dovolených, takže je načase pracovat podle plánů, které jsme
si pro podzim společně stanovili.
Vypadá to tak, že letos bude určitě
splněn základní úkol mužské části
populace – t.j. mít naplněny všechny
bečky kvalitním kvasem. Nedá mně
to, abych znovu nepřipomněl, že do
beček sypeme jen a pouze vlastní
ovoce, nikoliv odcizené na mezích,
polích,s adech či dokonce humnech
našich spoluobčanů.
Do podzimního období roku
zasahují i plány našeho obecního
zastupitelstva. Zateplení hasičské
zbrojnice a obecního úřadu bylo dokončeno dle projektu ve stanoveném
termínu a v polovině října se uskuteční kolaudace. V dohledné době
se uskuteční doplňující práce k této
akci a to je zabudování pozemních
světel, které budou tyto dva objekty osvětlovat v souladu s provozem
veřejného osvětlení (jako kostel).
Z rozhovorů s některými spoluobčany o délce prací na zateplování
budov sděluji, že smluvně stano-
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vený termín dokončení byl splněn
a nedojde k jakémukoliv navýšení
plateb stanovených projektem, který
počítal i s výskytem technologických
problémů ( např. firma nemohla při
některých činnostech pracovat, přesahovala – li teplota 25ºC atd.).
Kolaudace kanalizace je stanovena na říjen 2013. S potěšením Vás
informuji, že ve spolupráci s OÚ
Bílovice bylo na technologii čističky odpadních vod namísto původní
částky 3 000 000Kč proinvestováno
pouze 600 000Kč. K úpravám došlo i v některých jiných kapitolách.
Z toho vyplývá, že původní cena za
kanalizaci 44 890 639Kč se snížila na
částku 42 612 183Kč a OÚ tak ušetřil
hodně přes 2 miliony.
Automatické závlahové zařízení
na hřišti obsahuje 18 stříkacích těles a systém rezervoárů v hodnotě
cca 930 000Kč. Náklady byly pokryty následovně: 600 000Kč dotace,
100 000Kč ing, Jaromír Šuranský,
zbývající částku doplatili sponzoři,
zajištění OÚ. O financování závlahového zařízení se detailně zmiňuji
mimo jiné proto, abych uspokojil některé naše občany, kteří šířili názor,že „starosta staví zbytečnosti z peněz
daňových poplatníků“. Konec konců
mezi sponzory se mohou zařadit

i oni. Navíc podotýkám, že OÚ naší
obce si vlastními aktivitami dokáže
vydělat ročně částku blížící se 2 mil.
Pokračují práce na renovaci pomníků padlých v I. světové válce
a ve II. světové válce. Mimo nových
povrchových úprav budou na pomník obětem I. světové války nově
doplněny scházející fotografie, kde
to nebude možno tak alespoň jména
a data narození a úmrtí.
Na pomníku obětem II. světové
války byla vyměněna stávající hvězda za novou s komaxitovou úpravou.
Jenom pro pořádek připomínám, že
o ponechání hvězdy jednalo obecní
zastupitelstvo v roce 1999 (z devítičlenného zastupitelstva byl jeden
člen nepřítomen, hlasování se zúčestnilo 8 členů, z toho 5 členů za
KSČ a 3 za KDU ČSL, pro ponechání
hvězdy hlasovalo všech 8 přítomných, tedy 100% přítomných).
Nezapomněl jsem na slib, že ještě
v době mého starostování se budou
konat hody v novém kulturním (polyfunkčním) domě. Finanční prostředky (cca 22 milionů) jsou zajištěny a na přelomu října 2013 je možno
začít je čerpat. Dodavatel stavby je
však kapacitně vytížen do listopadu, není rozumné stavbu v zimním
období zahajovat. Stavba bude zahájena současně s příchodem jarního počasí a do listopadu 2014 bude
ukončena.
S Vaší aktivní podporou , vážení
spoluobčanů, může být naše obec
stále lepším a lepším místem pro
život. Obecní politika však nedokáže všechno. Chcete-li změnit něco,
na co obecní úřady a zastupitelstvo
nestačí, nezapomeňte, že za pár dnů
půjdeme volit. To je obrovská příležitost jak ovlivnit tzv. velkou politiku.
Přemýšlejte!
Vratislav Němeček
starosta obce
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Společenská kronika
červenec, srpen, září 2013
Sňatek:

20.7.2013

Úmrtí:

† 21.6.2013

Eva Lapčíková
Petr Zemánek

Nedachlebice č.p. 274

Bohumila Valerová

Nedachlebice č.p. 88

Občané, kteří se v měsících červenci, srpnu a září
dožívají významného životního jubilea:
50 let
Krůčková Zdeňka
Marášek Vlastimil

č.p. 188
č.p.72

55 let
Janků Věra
Bartas Jan

č.p. 152
č.p. 160

60 let
Kaňovský František
Konečná Miroslava
Blaha Stanislav
Gottwald Vladimír
Strýčková Jarmila
Galdošíková Marie

č.p. 187
č.p. 5
č.p. 191
č.p. 88
č.p. 262
č.p. 45

65 let
Šubardová Bohumila

č.p. 268

70 let
Hubáček Vojtěch
Jurča Josef
Bilavčík Josef
Jánošová Ludmila
Lukšíková Ludmila

č.p. 112
č.p. 273
č.p. 270
č.p. 208
č.p 42

80 let
Bartoš Alois
Švancarová Františka

č.p. 92
č.p. 244

85 let
Petříková Bohumila
Petřík František

č.p. 27
č.p. 27

Jubilanti - 75 let o poutní mši svaté

Poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje
Obec Nedachlebice uzavřela
dne 08.07.2013 se Zlínským krajem
Smlouvu o poskytnutí účelové ne-
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investiční dotace z Fondu kultury
Zlínského kraje ve výši 9.750,00 Kč
(číslo: D/0874/2013/KUL) na pří-

pravu a uskutečnění kulturní akce
„Nedachlebský džbánek – přehlídka amatérských pěveckých sborů –
Nedachlebice 2013“, konanou v Nedachlebicích dne 27.07.2013. Zlínský
kraj poskytne obci účelovou neinvestiční dotaci maximálně ve výši 60 %
celkových způsobilých nákladů na
uvedenou akci. Tato dotace bude poukázána na účet obce do 30 dnů na
základě předloženého vyúčtování po
realizaci celého projektu, a to nejpozději do 25.11.2013.
Obecní úřad
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Křesťanské okénko
Máme za sebou prázdniny, dobu dovolených, odpoPoslední srpnová akce byla pro děti - rozloučení
činku. Ale i tomto v horkém ročním období jsme nezapo- s prázdninami, v krásném prostředí Olšovce. Po mši svaté
mínali na náš program Cyrilometodějského jubilea.
u Huberta s P. Josifem Altmanem se děti, jejich rodiče a
S radostí a s díkůvzdáním můžeme říci, že všechny prarodiče, s pomocí vojenského automobilního veterána
akce se opravdu povedly. Děkovná mše svatá, sloužená přesunuli na včelín, kde odpoledne pokračovalo zábavMons. Janem Graubnerem i následující beseda, převáž- ným programem. Nezbytné opékání špekáčků střídaly
ně s naší mladou generací, se opravdu vydařily. Stejně projížďky terénním autem, mlsouni měli na výběr z mnotak tomu bylo o farním dnu v Bílovicích o týden později. ha druhů laskomin a lahodných nápojů všeho druhu, k jeCelodenní program byl rozmanitý, každý si mohl vybrat jichž bohatství přispěl osobně i pan starosta. Rozcházeli
podle svého gusta. Jako vždycky, i letos měl velký úspěch jsme se neradi, opět za pomoci auta bratrů Nádeníčkonáš kulinářský příspěvek – zvěřinový guláš od nedachleb- vých.
ských myslivců.
Na poslední chvíli nám známá skupina Paprsky naPoutní mši svatou v předvečer státního svátku sv. bídla svůj koncert v našem kostele. Jsou to převážně
Cyrila a Metoděje sloužil P. Martin Davídek, biskupský mladí lidé ze severní Moravy, kteří se zabývají moderní
vikář litoměřické diecéze. Následující beseda byla věno- hudbou a písněmi. Často vystupují o velkých svátcích,
vána období přípravy stavby a osobním vzpomínkám mají za sebou nespočet koncertů, bohatý repertoár. Je
přítomných, zejména starších spoluobčanů, na těžkosti pro ně typické, že se jejich členové z celé Moravy sjíždějí
i radosti z let 1994 – 1998. Vzpomněli jsme i všech obě- na víkendy, kde zkouší nové skladby a písně a také pořátavých pracovníků, kteří už odešli na věčnost. Znovu je dají koncerty. Tentokrát byli na Velkém Ořechově a svůj
třeba připomenout, že i přes velkou pomoc z celé ČR i koncert měli i u nás. Rádi jsme ho zařadili do oslav 1150.
ze zahraničí, nejvíce se na vybudování kostela podíleli výročí příchodu našich věrozvěstů na Velkou Moravu.
občané Nedachlebic, kteří tak bezezbytku splnili úkol,
A jako vždycky několik informací o nadcházejících
který na sebe vzali jejich rodiče ve 30. letech minulého akcích.
století.
V říjnu pojedeme do Říma poklonit se památce sv.
Náš dobrý známý, P. Rudolf Repka však nakonec přijel, Cyrila – Konstantina do kostela sv. Klementa. Poprvé
a to i se svými mladými farníky už 20. července. Takže
jsme o nic nepřišli a naopak, mohli jsme mu osobně předat náš finanční příspěvek určený na nové topení na jeho
faře ve Cvikově.
Pak jsme si dali několik týdnů odpočinku, což při horkých dnech bylo určitě potřebné a tak jsme se mohli připravit na fyzicky náročnou pouť na Velehrad. Poctivě si
přiznejme, že co pro naše předky bylo úplnou samozřejmostí, je pro nás už i osobní obětí. Ale nezalekli jsme se!
Povzbudili nás i poutníci z Uh. Brodu, oni musí vycházet už o čtvrté hodině ranní. Takže naše cesta je přece jen
kratší – ale setkali jsme se s nimi v Uh. Hradišti u Moravy
a pak už jsme šli pohromadě. Společně jsme se zastavili Beseda stavitelů kostela s P. Martinem Davídkem po poutní
v rozestavěném kostele sv. Ducha ve Starém Městě, který mši svaté
kvůli nám otevřeli a dostalo se nám i širšího odborného
výkladu. Pak už byl na Velehrad (ze slovanského Veligradu – Starého Města) opravdu jen kousek. Následovala mše
sv., oběd, odpolední přednáška prof. Piťhy a postupný odvoz (za který děkujeme Obci Nedachlebice) domů. Ale
mezitím jsme se v bazilice potkali s P. Janem Peňázem,
evropským poutníkem, který má v nohách tisíce kilometrů a kterému jsme letos v lednu u nás v Nedachlebicích
slíbili, že i z nás se stanou poutníci a nejdříve poputujeme na Velehrad. Ocenil, že jsme slib splnili, že nás bylo
24 poutníků (ze všech asi 400 pěších poutníků z celé ČR)
a věnoval nám upomínku – Cyrilometodějské dřevěné
křížky jako odznak poutníka.
Vystoupení skupiny Paprsky
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bude v našem kostele přehlídka nejméně sedmi schol z naší farnosti a
z Velkého Ořechova. Už se na jejich
umělecké zápolení těšíme. Pak se
budeme podílet na Hubertské mši a
na Martinských hodech, možná přijde do našeho kostela i sv. Mikuláš. V
předposlední den občanského roku,
v pondělí 30. prosince opět vyrazíme
na pěší pouť po jesličkách farnosti a
Cyrilometodějské jubileum zakončíme Tříkrálovým koncertem cimbálové muziky Kunovjan pro všechny
štědré dárce Tříkrálové sbírky.
Ing. František Dostálek

P. Rudolf Repka ze Cvikova (severní Čechy) a jeho doprovod dětí a mládeže

Dětí plná školka
Je tady měsíc září, začátek školního
roku i pro nás předškoláčky. Sešli jsme se
po prázdninách opět v čistém – po plísni
na stěnách a zničenému nábytku, které
před koncem školního roku promáčela voda z prasklé hadičky, ani památky.
Díky panu Konečnému, který ošetřil,
vymaloval a natřel všechno, co bylo potřeba. A díky panu starostovi a Obci za
vybavení kanceláře novým nábytkem.
Naše mateřská škola dosáhne
v tomto školním roce rekordního počtu dětí – 28! Podle školského zákona
to je maximální počet, který už nelze
překročit. Přibývá dětí, které do školky
nastupují před dovršením tří let věku.
Rodiče žádají o umístění, protože podle nové legislativy na to mají nárok,
pokud už nepobírají rodičovský příspěvek. Většinou je to z důvodu nástupu do zaměstnání, což je pochopitelné.

Ale svět dvouletých a tříletých je dost
odlišný, i když to tak někdy na první
pohled nevypadá.
Dítě do tří let je stále ve vývojovém
období batolete a potřebuje mít u sebe
blízkou osobu, která jej postupně uvádí
do světa kolem nás. Potřebuje se pozvolna přizpůsobovat dennímu řádu,
určitým pravidlům a hranicím. Často
se ve veliké skupině dětí cítí osamocené, protože se kolem něj odehrává
spousta věcí, kterým není ještě schopné
porozumět a není zralé pro dlouhodobé odloučení od rodiny.
Teprve po třetím roce věku dospívá do stadia, kdy už dokáže při hře
spolupracovat, má potřebu se s druhými dorozumět, chce komunikovat,
domlouvat se při hře. Začíná chápat
pravidla společenského soužití, učí se
sladit osobní potřeby se zájmem celé

skupiny. Navázat vztahy se svými vrstevníky není ani pro tříleté dítě nijak
jednoduché. Ve školce už dítě není
středem zájmu dospělých, ale součástí
společenství svých vrstevníků.
Velice důležité je vedení dítěte rodiči k samostatnosti při oblékání, osobní
hygieně, při jídle a další sebeobsluze,
ještě před nástupem do školky. Hodně
mohou pomoci dětem rodiče svým přístupem ke školce, k učitelkám – dítě je
velice vnímavé, hodně vycítí. Adaptační období bývá někdy svízelné pro dítě
i pro rodiče. Ze své praxe můžeme potvrdit, že mladší děti potřebují několik
měsíců, někdy i celý rok, aby se úplně
zapojily do fungování třídy, přijaly pravidla a naučily se spolupracovat.
Přejeme všem rodičům i dětem pohodový začátek školního roku
Ředitelka mateřské školy

SRAZ „SEDMDESÁTNÍKŮ“
Šestnáct účastníků srazu „ sedmdesátníků“ se sešlo v neděli
4. srpna nejdříve v nedachlebickém kostele a po mši svaté se přesunulo do pohostinství u Vařáků
do Bílovic na slavnostní oběd
a přátelské posezení. Pozvání nedachlebického ročníku 1943 přijali i někteří bývalí spolužáci se ZŠ
Nedachlebice z Částkova a Zlámance. O to více bylo společných
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vzpomínek. Poděkování za organizaci patří Františkovi Bartasovi, Vojtěchovi Hubáčkovi a všem
dalším, kteří se na přípravě srazu
podíleli. Účastníci srazu ocenili
i to, že jejich společné modlitby se
zúčastnili i duchovní farnosti. Po
celý den bylo o čem vyprávět i díky
slivovici a vínu, které správně rozvázalo jazyky „ sedmdesátníků“.
– VK –
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OS Nedachlebjan
OS Nedachlebjan se s nadcházejícím podzimem chystá na nejdůležitější folklorní událost roku – Martinské
hody. Chasa už se pomalu začíná scházet a nacvičovat tanečky. Letos je předběhli naši malí z Nedachlebjánku. Ti už
pilně nacvičují a podle jejich vedoucích
se děti těší, až se zase budou moci předvést se svým tanečním pásmem před
Obecním úřadem. Letošní Martinské
hody budou v Nedachlebicích 9.-10.
listopadu. Doufáme, že si chasa mezi
sebou stárky vybere, i když – všichni
čekají na nový sál a chtěli by být opět
po letech „prvními“ nedachlebskými
stárky. Takže – kdo ví, budou stárci,
nebo jen hodová chasa? Ať už se mladí
rozhodnou jakkoliv, věříme, že krojové
hody budou. Sál ve Zlámanci, Staroměstská kapela – to všechno už je zařízené.
A co se událo v letních měsících?
Činnost především vyvíjel pěvecký
sbor. Jeho členové si přišli zazpívat na
první ročník „Nedachlebského džbánku“, přizvali si k účasti sbory z okolí.
Po Džbánku si Nedachlebjan zajel
zazpívat pro změnu do Strání.
Na začátku měsíce září jsme se vydali již popáté na Slavnosti vína do Uh.

Knihovna
informuje
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Hradiště. Poděkování patří všem, kteří
se nastrojili do kroje a šli v průvodu
prezentovat – ne OS Nedachlebjan, jak
si mnozí myslí, ale obec Nedachlebice.
Ve Smetanových sadech sbor Nedachlebjan a děti z Nedachlebjánku
ukázali, že se v naší obci kultuře vcelku
daří. I když návštěvnost některých akcí
tomu neodpovídá. Není se ale čemu divit. Akcí je mnoho a v dnešní uspěchané době a také vzhledem k ekonomické
situaci se člověk nemůže zúčastnit každé. To byl také jeden z důvodů, proč
jsme letošní léto upustili od pořádání
větší akce.
Ještě jednou v závěru připomínám
termín konání Martinských hodů

9.11.2013 – hodová zábava ve Zlámanci, k tanci a poslechu bude hrát Staroměstská kapela. Svoz i odvoz bude opět
zajištěn. Je tedy jen na vás, jestli se na
krojovou chasu přijedete podívat. Budeme se na vás všechny těšit.
Blanka Sládková

- Po prázdninách je v knihovně obnovena provozní
doba, a to každou středu od 16 do 18. hod. Všichni
stávající, ale i noví čtenáři, jsou srdečně vítáni.
- Obecní úřad přispěl částkou 5.000,- Kč na nákup nových knih, které se už brzy objeví v regálech knihovny.
- V měsíci listopadu se uskuteční „Pohádkové čtení“ v
knihovně (datum i čas akce bude včas zveřejněn).
- Závěrem bych chtěla poděkovat za spolupráci vedoucí Nedachlebjánku, paní Janě Minářové, za její pomoc
při pořádání společných akcí.
Michaela Křenková
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Setkání sborů – Nedachlebský džbánek 2013
Poslední červencový víkend se
Nedachlebicemi rozezněly zpěvy sborů z blízkého i širokého okolí.
Ať už to byly nám nejblíže Děvčice z Kněžpola nebo naopak nám
nejvzdálenější sbor Netáta ze Strání. Všechny pozvané pěvecké sbory
předvedly své umění jak nejlépe dovedly. Mužské sbory krom zpěvu vsadily na svůj vtip a šarm. Stejně tak i
Klebetnice z Hluku, které na pódium
přijeli s trakařem a soudkem. Celý jejich program se pak nesl v podobně
vtipném duchu. Až ze Starého Hrozenkova nás potěšil svým zpěvem
sbor Čečera. Na téměř profesionální
úrovni se představil sbor z Hroznové
Lhoty – Lipina. A stejně tak bezchybný byl slovem provázející pan Pavel
Hromádka. Sbor Lipina nezaujal jen
nás, ale hlavně porotu. Ta ve složení
paní Vlasty Grycové, pana Jaroslava

Šuranského a pana Tomáše Šulaje
rozhodla, že si vítězný džbánek odnesl právě tento sbor.
Domácí Nedachlebjan taky nepřišel zkrátka. Získal cenu Diváků a
tím byl džbánek o něco málo menší

než džbánek vítězný. Cena je to pro
nás určitě velmi důležitá, ale mnohem cennější jsou zkušenosti a nové
poznatky. Vždyť téměř většina těchto
sborů má za sebou spoustu zkušeností z různých vystoupení a festivalů.
Mají velké množství posluchačů, kteří za nimi váží spousty kilometrů a o
to víc je mi líto, že účast místních, až
na pár těch skalních byla velmi malá.
I přes tento drobný nedostatek mám z
prvního ročníku Nedachlebský džbánek 2013 dobrý pocit. Nejen, že mě
přesvědčil, že větší množství členů ve
sboru není vždycky ke škodě, ale pro
úspěšnou organizaci takové akce naopak výhodou. Taky se nám otevřely
dvířka k hostování. První vlaštovkou
bylo srpnové pozvání do Strání, kde
se nám moc líbilo.
Věřím, že nezůstane jen u prvního ročníku a za pár let si toto setkání
opět zopakujeme.
Za Nedachlebjan Jana Jandoušová

Vyhlídalův mlýn
Každý Nedachlebjan středního a vyššího věku ví, kde stával Vyhlídalův mlýn.
Vydáte-li se od pomníků padlých směrem na Bílovice, dospějete asi po 50 metrech na konec návsi, která se rozkládá po
vaší pravé ruce. Vlevo od silnice, v mírném svahu stávala stará zvonice, ve které bývala také skromná úřadovna obecního
úřadu, později místního národního výboru. Za tímto historic-
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kým objektem, který dnes již neexistuje, bydleli a dodnes bydlí Blahovi. A hned proti této bývalé zvonici, přes silnici, vede
ulička za humna. Na konci této uličky stával Vyhlídalův mlýn.
Dnes zde v domku zgruntu přestavěném bydlí Maráškovi.
Vyhlídalův se mu říkalo proto, že jeho posledními majiteli,
kteří ve stavení bydleli, i když se v něm už nemlelo, byli starý
pán a paní Vyhlídalovi. Říkalo se jim pantáta a paňmáma.
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Nás bude však zajímat spíš dávnější minulost mlýna. V
obci typu a velikosti Nedachlebice už v 18. století nesměla
chybět tři řemesla: hospodský, kovář a mlynář. Hospody bývaly v Nedachlebicích dvě, kovář většinou jeden, někdy i dva
a mlýny dva, po určitou dobu dokonce tři. To v době, když
nad vesnicí směrem na Březolupy byl krátkou dobu v č.101
v provozu větrný mlýn. Neobstál však zřejmě v konkurenci
dvou vodních mlýnů v údolí. Dnes už je tento dům zbořen,
naposledy v něm bydleli Kavkovi, místu se však doposud
říká Větřák.
Za vesnicí směrem na Bílovice stojí největší bývalý nedachlebský mlýn zvaný Dubovský. To proto, že nejméně v
poslední třetině 18. a v zhruba v první třetině 19. století byla
jeho majitelem rodina Dubovských ( podle Jana Vítka od
roku 1734). Teprve asi v polovině 19. století přichází do Nedachlebic rodina Hrabců, kteří zde provozovali mlynářské
řemeslo asi sto let. Jejich potomci žijí v domě dodnes a tento
mlýn byl v provozu nejdéle.
Nás však, jak bylo naznačeno již v úvodu, bude nejvíce
zajímat mlýn Vyhlídalův.
Podle Jana Vítka v knize Slovácká dědina Nedachlebice
tento mlýn v roce 1690 koupil od vrchnosti za 100 zlatých
Václav Šaštinský. V roce 1744 jej od otce Václava přejal syn
František Šaštinský. Veškeré další údaje jsou čerpány z matrik bílovické farnosti. Přestože nejstarší matriky sahají až
do roku 1659, tedy do doby nedlouho po skončení třicetileté
války, kdy se naše země jakžtakž zkonsolidovaly, začínají mé
poznámky až kolem roku 1760. Má to jeden prostý důvod.
Vycházím totiž ze své práce, která má provizorní název Historie nedachlebických domů. A protože Marie Terezie nařídila číslovat domy až v únoru 1770, nelze historii kteréhokoli
domu v matrice sledovat dříve, než mu bylo přiděleno číslo. Pokusil jsem se zachytit události v jednotlivých domech
už od roku 1760. Domníval jsem se totiž, že události před
rokem 1770 bude možné k určitému domu přiřadit podle
událostí následujících po roce 1770. Ukázalo se však, že je
to z několika důvodů, které zde nebudu rozvádět, možné jen
částečně.
Jistý problém tvoří také podoba jména Šaštinský, kterou
používá Jan Vítek, a Častínský, kterou používám v dalším
textu já. Na jedné straně v Trnavském kraji na Slovensku leží
město Šaštín – Stráže, od nějž by mohlo být jméno Šaštinský
odvozeno, na druhé straně podoba jmána Častínský se opírá
o jeho záznamy v matrikách: Czasczinsky, Cziastinski,Czassczinsky, Czastinskj, Cžastinsky. V těchto zápisech se “cz“
čte jako “č“, “ss“ jako “ š“ a “ j“ jako dlouhé “ i“. Z toho plyne
dnešní podoba Častínský, eventuálně Čaščinský.
Dům měl již od počátku čp. 44 a první záznam, který je
jednoznačně přiřazen k tomuto číslu, je záznam z matriky
úmrtí. V roce 1771 zde umírá dvouletý syn Václava Kafky.
Stavení však Václavu Kafkovi nepatřilo, žil zde pouze jako
nájemník, podruh. Mnohem zajímavější je však zápis další z
roku 1773 o sňatku Jana Žišky s Kateřinou Častínskou, která
je zde označena jako dcera mlynáře. A v roce 1776 v tomto
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domě umírá mlynář František Častínský. Pokud můžeme
matrice věřit, bylo mu 60 let. Ale staré matriky bývají zejména u údajů věku zemřelého často velmi nepřesné.
Františku Čaštínskému se mezi lety 1760 až 1770 narodily čtyři dcery, protože však domy nebyly ještě očíslovány,
nelze s jistotou tvrdit, že k jejich narození došlo právě v
tomto domě. U prvních tří není obživa otce uvedena, ale u
záznamu narození čtvrté – Alžběty – už si můžeme přečíst,
že otec byl mlynář. Je proto pravděpodobné, že všechny děti
se Františku Častínskému mezi lety 1760 až 1770 narodily ve
mlýně, tedy v čp. 44. Jeho dcera Kateřina, která se provdala za Jana Žišku, se musela narodit před rokem 1760, stejně
jako její bratr Václav.
Václav Častínský se v roce 1779 oženil s Alžbětou Šišákovou z Uherského Hradiště a stal se pokračovatelem mlynářského řemesla v rodině Častínských. Zemřel v roce 1812
ve věku 65 let. Narodil se tedy již kolem roku 1747. Se ženou
Alžbětou se mu podle matrik narodili 3 synové a 3 dcery,
které ovšem všechny zemřely již v dětském věku. Nejmladší
syn – Tomáš – který se narodil v roce 1787, převzal po smrti svého otce mlynářská řemeslo. Tomuto Tomášovi se mezi
lety 1814 až 1823 narodili 4 synové, přesto však mlynářský
příběh rodu Častínských na čp. 44 v Nedachlebicích končí.
Nevíme proč, jedno je však nepochybné, jistý Tomáš Častínský se někdy mezi lety 1823 až 1833 stává mlynářem v Částkově, kde v roce 1836 ve věku kolem 50 let umírá na epidemii cholery. Bezpochyby se jedná o jednoho a téhož člověka.
Na mlýně v Nedachlebicích se objevuje nový mlynář Antonín Liška. Nevíme přesně jak je starý ani odkud pochází. Nicméně určité indicie by tu byly. Podle matriky zemřel v
roce 1855 na dnu ve věku 75 let. To znamená, že se narodil
kolem roku 1780. V nedachlebických matrikách se poprvé
objevuje v nepříliš radostných souvislostech; v roce 1832 mu
zemřel čtrnáctiletý syn, kterého zabil kůň. V té době bylo Antonínu Liškovi tedy kolem 52 let. Pokud se mlynářem na Vyhlídalově mlýně stal někdy mezi tímto rokem a rokem 1823,
kdy se ve mlýně narodil poslední syn Tomáši Častinskému,
můžeme konstatovat, že se mlynářem v Nedachlebicích stal
již ve zralém věku. Co se původu týče můžeme se s nezbytnou mírou pravděpodobnosti opřít o další náznak v matrice.
Někdy před rokem 1845 převzal mlýn po Antonínu Liškovi jeho syn František Liška. V roce 1845 se mu narodil syn
a u zápisu jeho narození lze zjistiti také některé údaje o jeho
manželce. Jmenovala se Josefa a byla dcerou Jiřího Bureše,
pololáníka ze Záhlinic a jeho manželky Cecílie. A to je pravděpodobné přibližné místo, odkud rodina Liškova do Nedachlebic přišla. V první polovině 19. století nebylo zvykem.
aby se brali lidé z příliš vzdálených míst. Železnice byly ještě
v plenkách, silnice byly špatné, podle dnešní terminologie
byla špatná dopravní infrastruktura. Ženich si proto hledal
nevěstu buď v místě, nebo v dosahu pěší chůze. Myslím, že
se příliš nespleteme, když řekneme, že Liškovi pocházeli ne-li přímo ze Záhlinic, pak odněkud z Hulínska, tedy z Hané.
Posledním záznamem o mlynářské rodině Lišků je prá-
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vě záznam o úmrtí Antonína Lišky z roku 1855. Jeho synovi Františkovi zde umřely dvě děti, František v roce 1845 a
Albína v roce 1852. Obě se dožily jen několika dnů. I to byl
možná důvod, proč Liškovi z Nedachlebic odešli.
V roce 1864 se v domě čp. 44 žení ve věku 28 let Karel
Trňák. Jako obživa je u jeho jména uvedeno mlynář v Nedachlebicích. Pozoruhodné jsou i další údaje. Byl synem Josefa Trňáka, mlynáře v Nedachlebicích a jeho manželky Cecílie, dcery Jiřího Bureše ze Záhlinic. Jinak řečeno František
Liška a Josef Trňák byli švagři, vzali si sestry Josefu a Cecílii
Burešovy. Pocházeli tedy zřejmě oba ze Záhlinic nebo okolí,
a když František Liška položil mlynářskou živnost, ujal se jí
jeho švagr Josef Trňák a později jeho syn Karel. Abychom
byli úplní: oženil se s Annou Dobrovolskou, dcerou domkáře
z Nedachlebice, z čp.65.
Další záznam pochází z roku 1874. Marie Vinklárková,
dcera mlynáře Tomáše Vinklárka z Nedachlebice č. 44 a jeho
manželky Anny, dcery Josefa Hudečka, půlláníka v Kostelci,
si bere Ignáta Krále, obchodníka z Mistřic. V zápisu se neuvádí, o který z mnoha Kostelců v Česku se jedná, ale jeden
Kostelec leží severozápadně od Holešova a to by svědčilo o
tom, že mlynářskou živnost na č. 44 si od 2. čtvrtiny 19. století předávali mlynáři z Hané.
U této generace nedachlebických mlynářů se však objevuje jeden rozpor. V záznamu sňatku Marie z roku 1874 je
její otec uveden pod jménem Tomáš Vinklárek, zatímco v
roce 1875 na čp. 44 umírá ve věku 64 let Tomáš Vingárek,
mlynář z Nedachlebice. Otázka zní: jde o jednoho a téhož
člověka? Odpověď nalezneme v následujících údajích:
V roce 1881 se mlynáři Josefu Vingárkovi narodil syn
Antonín. A Josef Vingárek, otec, je zde uveden takto: mlynář
z Nedachlebic, syn Tomáše Vingárka, mlynáře v Nedachlebi-

cích, a Anny Hudečkové, dcery rolníka v Kostelci. Vzhledem
k tomu, že Tomáš Vinklárek i Tomáš Vingárek měli stejnou
manželku, a to Annu Hudečkovou z Kostelce, muselo jít o
jednu a tutéž osobu. Marie Vinklárková a Josef Vingárek byli
tedy sourozenci. Protože jméno Vingárek se v nedachlebické
matrice vyskytuje vícekrát, zatímco jméno Vinklárek jen jednou, přikláním se ke jménu Vingárek.
Poslední zápis vztahující se ke mlýnu čp. 44 a týkající se
rodiny Vingárků je z roku 1886. Je to zápis o narození Viléma, syna Josefa Vingárka. U zápisu je připojena poznámka, že Vilém se oženil v roce 1911 v Želechovicích s Marií
Urbančíkovou. Tím stopa po Vingárcích v Nedachlebicích
končí. Nikoliv však mlynáři na tomto mlýně.
Zcela poslední dva zápisy u tohoto domu se týkají úmrtí.
V roce 1900 zde zemřela šedesátiletá Marianna Šuranská na
rakovinu žaludku v roce 1907 rovněž šedesátiletá, svobodná
a nevidomá Anna Šuranská. Je evidentní, že v domě počátkem 20. století žili nějací Šuranští. Z tohoto hlediska je velmi
zajímavé, že v domě čp. 100 žil jistý Karel Šuranský označovaný jako mlynář. V roce 1912 mu zemřela mladá, teprve 29
letá manželka Filomena. Znovu se oženil a v roce 1915 mu
v necelých dvou letech zemřela dcerka Emilie. Kolik dětí se
mu v obou manželstvích narodilo, nelze ve veřejně přístupných matrikách zjistit, protože nedachlebické matriky narození přístupné na internetu končí rokem 1898. Lze ovšem
soudit, že tento Karel vykonával svou mlynářskou živnost
právě ve mlýně čp.44. Nevíme však přesně odkdy dokdy. Na
jeho činnost patrně navázali manželé Vyhlídalovi, na které
se pamatuji, když jsem byl ještě malý kluk. V té době, kolem
roku 1950, se však v tomto mlýně již nemlelo.
Jaroslav Duda

Ryby chutnaly
Nedachlebičtí rybáři uspořádali 10. srpna již tradičně
oblíbené rybí hodování a rovněž tradičně ve spolupráci s OÚ Nedachlebice. Jídelní lístek nabízel různé druhy
ryb (např. pstruha, kapra,amura) v různých úpravách. O
velkém zájmu svědčí v první řadě fakt, že ze sedmdesáti
připravených jídelních míst bylo po celou dobu prodeje
neustále čtyřicet míst obsazeno.
Na místě nebo v balíčcích bylo zkonzumováno téměř
400 porcí dle jídelníčku, který pak musel být doplněn o
párky či topinky, když milovníci ryb vykoupili i rezervu
určenou pro sponzory, VIP hosty a prodávající personál.
Ryby musí plavat, takže bylo prodáno několik desítek litrů
vína, dva sudy sponzorského piva a nezklamali ani příznivci tvrdého alkoholu.
Je samozřejmostí, že tradice bude pokračovat i v příštích
letech. Nedachlebičtí rybáři děkují všem účastníkům akce
i sponzorům. Budou se snažit neustále všechno vylepšovat,
aby milovníci rybích jídel byli spokojenější a spokojenější.
- VK -
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Turistický oddíl informuje
Tak tady máme měsíc září a s ním začínají také pravidelné schůzky našeho turistického oddílu, na které
bych touto cestou ráda pozvala nové členy. Konají se
pravidelně každou středu (17.00 – 18.00), a pokud
nám to počasí dovolí, budeme se snažit trávit co nejvíce času venku. V případě nepříznivého počasí pak
zůstáváme v hasičárně.
V měsíci říjnu nás čeká návštěva Prahy s prohlídkou zoologické zahrady.
Sledujte naši nástěnku a webové stránky Nedachlebic, na kterých budeme pravidelně a s předstihem zveřejňovat informace o akcích, kterých se může zúčastnit
každý z Vás a je jedno jestli je Vám šest nebo šedesát
let.

Ohlédnutí za akcemi pořádanými
turistickým oddílem během prázdnin
Strašidelná stezka - 23. 8. 2013
Již od pátečního rána nás čekala spousta práce –
připravit stánek s občerstvením, přichystat stanoviště
pro masky. Počasí nám přálo a my se těšili na první
návštěvníky. Start byl zahájen v 20.00 hodin a první
účastníci se vydali na cestu plnou nástrah. Mezi kontrolami byla mučírna, peklo, perníková chaloupka,
Zombie Clinic s chirurgy na operačním sále, texaský
masakr motorovou pilou a zakončení proběhlo prohlídkou upířího hradu. Po návratu ze stezky odevzdali
naši účastníci vyplněné kartičky, s potvrzením splnění všech úkolů a naší tipovací soutěží, vylosovaní výherci byli odměněni hezkými cenami.
Po příchodu masek na hřiště probíhala diskotéka se
soutěžemi. Bylo to například pití piva na rychlost, pojídání melounu v páru nebo chůze na lyžích bez hůlek

strana 10

pro tři osoby. Strašidelnou stezku navštívilo 126 platících účastníků ,kteří se bavili až do brzkých ranních
hodin.
Pohádkový les - 24. 8. 2013
V brzkém sobotním ránu jsme začali připravovat
stanoviště na pohádkový les. Po malé chvilce oddechu
nám začala druhá šichta a to tentokrát pro děti. Již od
14. hodiny vyrazily na trasu první děti v doprovodu rodičů nebo prarodičů.
Pro děti bylo přichystáno deset stanovišť, mezi kterými nechyběly kravičky Milky, dále oblíbení hrdinové
Simpsonovi, šmoulové, čerti s kozou Nelinkou, čarodějnice, pavoučnice s pomocnicemi, Bob a Bobek, Pat
a Mat, perníková chaloupka a vodník s pannou Ariel.
Na každém stanovišti děti plnily různé úkoly. V pekle hrály karty s čerty, u pavoučnice prolézaly pavoučí
sítí. Perníková chaloupka voněla perníčky, takže nechybělo zdobení perníčků a u vodníka lovily rybičky.
Na každém stanovišti získaly malou odměnu a razítko
do hrací karty. V cíli dostalo každé dítko poukázku na
občerstvení. Po občerstvení jsme s dětmi řádili na dětské diskotéce se spoustou her, za které jsme rozdávali
malé dárečky. I přestože jsme po 20.00 hodině končili
notně unavení, již se nám hlavou honily další nápady
na následující ročník našich akcí. Pohádkového lesa se
zúčastnilo 138 dětí a 173 dospělých.
Za sebe bych chtěla velmi poděkovat všem, kteří se
podíleli na organizaci těchto akcí, především pak těm,
kteří se oblékli do masek a přichystali pro děti opravdu
hezká stanoviště. Potěšilo nás, že se obou akcí zúčastnilo i hodně přespolních, od kterých jsme slyšeli jen
samou chválu.
Fotky z obou akcí si můžete prohlídnout na stránkách obce Nedachlebice.
Martina Hrušáková
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Začala další fotbalová sezóna
Jako každoročně na konci léta,
byly i letos zahájeny fotbalové soutěže. Krajské tedy I.mužstva a dorostu
už 11. srpna, žákovské až s první zářijovou nedělí.
Po zopakovaném nejúspěšnějším umístění našich hráčů „A“ týmu
v uplynulé sezóně (druhé místo v 1.
A třídě skupiny B krajského fotbalového svazu Zlín) a odmítnuté možnosti postoupit do krajského přeboru
se opět mužstvo pod vedením trenéra
Libora Soldána a vedoucího mužstva
Radka Urbana začalo připravovat na
novou sezónu (jednak přípravnými
utkáními, ale i účastí v krajském kole
o Pohár hejtmana Zlínského kraje).
Došlo k částečné hráčské obměně.
Aktivní kariéru ukončili z věkových,
pracovních či rodinných důvodů
dlouholeté opory mužstva Robert
Křenek a Martin Šuranský. Oběma
patří velký dík za odvedenou práci pro oddíl. Věřím, že budou stejně
úspěšní i osobním životě a že fotbalu
v Nedachlebicích pomůžou jinou formou. Naopak mužstvo doplnili naši
odchovanci z dorostu (Jakub Bischel,
Dominik Marášek, Jaroslav Abrahám
a Marek Špičák. Těm přeji, aby byli
trpěliví, zdraví a poctivým přístupem

k tréninku si vybojovali přízeň trenéra. Věřím omlazenému mužstvu,
že bude předvádět pěkný fotbal, okořeněný góly a co je hlavní, že je bude
fotbal bavit a tím získají i přízeň věrných fanoušků.
Dorostenecké mužstvo se potýká
s radikální obměnou kádru (z věkových důvodů opustilo dorosteneckou
kategorii 9 hráčů. Ti nejzdatnější
odešli do „A“ mužstva, nebo pokračují s fotbalem v Částkově, Zlámanci resp. Prakšicích. Přísun mladých
z žákovské kategorie však znamená
nejen doplnění týmu, ale i významné oslabení výkonnosti. Náročná a
trpělivá práce čeká na trenéra Petra
Jurníka a jeho nového vedoucího
mužstva, bývalou oporu útoku Nedachlebic, Roberta Křenka. I přes
ne zrovna dobrý začátek sezóny a po
nezbytném kvalitativním doplnění

má realizační tým jediný úkol a to
v letošním roce udržet dorostence
v krajské soutěži.
V žáčcích stejně jako u dorostenců dochází k částečné výměně a tak
je zapracování mladých hráčů vždy
na podzim tím nejtěžším úkolem pro
trenéra. I v letošní sezóně je hlavním
trenérem Ivo Vlčnovský, kterému pomáhají Jirka Tomek a Zdenek Kuběna. Ať se i nejmladším v letošní sezóně daří a předvádějí hezký fotbal.
Výsledky našich fotbalistů, jakož
i rozpis zápasů, fotografie a další informace můžete sledovat jak z letáků
na jednotlivých domácích zápasech,
tak na oficiální stránkách www.tjnedachlebice.cz .
Přijďte nás povzbudit - vždyť reprezentujeme dědinu, tedy Vás!
Josef Jandouš

Nultý ročník ochutnávky piv
Tak trochu ve stínu X.ročníku JUMP Rally se konal nultý ročník ochutnávky piv v Nedachlebicích. Na pípách stánku občerstvení pod lípou bylo v pátek a
sobotu připraveno k ochutnávce několik druhů piv z minipivovarů z celé České
republiky. A díky hojné účasti hlavně mužské populace obce se v pátek 2.8. a v sobotu 3.8. okusila piva z Koutu na Šumavě, z Poličky, z Turnova, Vyškova, Hrádku
nad Nisou, Hodonína, Chotěboře a Kroměříže.
A tak není vždy radno věřit mediální masáži o kvalitě „piv“ od nadnárodních
společností, jejich chemické sloučeniny, většinou po vaření ředěné vodou na ten
„správný“ stupeň, nejsou pro skutečného českého pivaře tím pravým ořechovým.
Nultý ročník této ochutnávky je za námi a zdali se uskuteční první, třebas i
soutěžní, záleží jen na poptávce pivařů a Vaší odezvě.
Josef Jandouš

Číslo 3/2013
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Obilí a ovoce? Letos se daří
Přibližně 90 procent osetých
ploch již měli zemědělci ve Zlínském kraji sklizeno ve druhém srpnovém týdnu, když jsme připravovali toto vydání Okna do kraje. „
Výnosy jsou v porovnání s loňským
rokem velmi dobré,“ konstatovala
ředitelka Agrární komory ve Zlíně
Jana Brázdilová. Například u pšenice se výnosy pohybovaly kolem šesti tun na hektar, u ječmene přes pět
tun, u řepky asi 3,5 tuny. V letošním roce podle Brázdilové nedošlo
k vymrznutí obilovin a také množství srážek se na Zlínsku vyhnulo
extrémům.
Dobrou úrodu si letos pochvalují i ovocnáři. „ Výkup meruněk a
třešní jsme již ukončili a jsme velmi

spokojeni s kvalitou i množstvím
ovoce. Většinu meruněk i třešní
nakoupili z Česka, jen něco málo
z okolních nejbližších středoevropských států – Slovenska, Maďarska
nebo Rakouska. V tuto chvíli začínáme vykupovat a sklízet švestky.
V tomto případě se nám bohužel
nepodaří vykoupit celých přibližně pět tisíc tun z Česka, protože
tu není dost ovoce. Proto opět budeme dovážet, převážně ze střední
Evropy a Balkánu,“ řekl obchodní a
marketingový ředitel likérky Rudolf
Jelínek ve Vizovicích Miroslav Motyčka.
Ve Vizovicích pěstují v sadech
na více než padesáti hektarech devět různých odrůd švestek.

„Očekáváme, že pokud nepřijdou bouřky nebo krupobití, sklidíme letos přibližně 400 tun švestek
jen z vlastních sadů. Švestky mají
velmi vysokou cukernatost a kvalitu, takže zatím vše vypadá na nejlepší sklizeň z našich sadů v historii,“ dodal Motyčka.
Podle Jany Brázdilové u nás bohužel dochází k velkému propadu
v pěstování zeleniny.
„Dříve jsme byli soběstační ve
výrobě cibule,okurek,zelí a také
česneku. Šlo přitom o plodiny, které
se v naší oblasti tradičně pěstovaly.
Dnes je tato produkce z převážné
většiny kryta dovozem ze zahraničí,“ uvedla Brázdilová.
(Okno do kraje, září 2013)

X.JUMP Rally Nedachlebice
Letos už podesáté se v areálu TJ
Nedachlebice a na přilehlých komunikacích uskutečnila soutěž rádiem
řízených modelů rally aut 1:10. Tato
akce, hojně navštěvovaná hlavně dětmi a tatínky, kteří si ještě nepřestali
hrát, se letos jela jako dvoudenní a
to v pátek večer 2. srpna a v sobotu
3.srpna přes celý den.
V pátek byly k vidění osvětlené
modely jako u opravdových aut, tratě
večerní rychlostní zkoušky prověřily
schopnost navigace a orientace ve ztížených podmínkách všech jezdců.
Sobotní den pak patřil hlavně
prašnému kluzišti, velkým teplotám a
závodění na pokraji sil jak fyzických,
tak technických možností aut.
Na slunci více jak 35° C a v útrobách autíček na elektronice více jak
80°C znamenaly velké problémy pro
motory a převodovky modelů. Poškozené a vytečené tlumiče, utržené
pneumatiky a přehřáté motory byly
velmi častou závadou sobotního dne.
Přesto si všichni jezdci pochvalovali areál v Nedachlebicích, tratě v
okolí, občerstvení ve stánku i podpo-
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ru fanoušků a vyhlásili závod za nejlepší asfaltový závod letošní sezóny.
Chtěl bych tímto poděkovat všem,
kteří se podíleli na přípravě závodu
a na obsluze jezdců. Díky
všem ve stánku, díky také
Obecnímu úřadu bez něhož
by se akce nemohla konat,
díky TJ Nedachlebice, díky
Zlínskému kraji a v neposlední řadě díky i skvělému
publiku, které po celé dva
dny aplaudovalo při průjezdech jezdců, ať už místních,
či přespolních.
A výsledky ? Celkově
vyhrál opět Petr Pavlát z
Malé Skály u Mladé Boleslavi, na druhém místě
skončil David Mišalko z
Čisté a třetí David Čech
také z Mladé Boleslavi. V
juniorské kategorii vyhrál
Tomáš Mudřík z Březnice,
před Davidem Sedláčkem
z Hvozdné a místním Josefem Jandoušem jun.. V
kategorii historiků skončil

první Tomáš Pikner ze Zlína před
Pavlem Fajgarou ze Lhoty u Malenovic a Janem Kňákalem z Plzně.
Josef Jandouš
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1.ročník soutěže o „Nedachlebský džbánek“
Letošní nejvýznamnější kulturní akce léta – první ročník pěvecké soutěže sborů o „Nedachlebský
džbánek“ - dopadla na výbornou. I
přes velké teploty panující v sobotu
27.července se sjelo přes 120 účinkujících a 160 platících diváků do areálu TJ Nedachlebice, aby byli účastníky této soutěžní přehlídky pořádané
Obecním úřadem Nedachlebice. A i
přes slunce bylo pod stany a lipami
příjemně a všichni účinkující si sobotu pochvalovali.
Většina sborů účinkovala jak se
říká: „za pivo a párek“, ale i tak se
akce mohla uskutečnit jen díky dotaci z kulturní komise Zlínského
kraje, podpoře Obecního úřadu Nedachlebice, nadace Synot a drobných
sponzorů.
Chtěl bych tímto jako organizátor
akce poděkovat všem, kteří se na přípravě podíleli. Doufám, že nikoho

neopomenu : manželce za původní
myšlenku, členům kulturní komise
při OU Nedachlebice za inspiraci a
nápady, panu starostovi za podporu,
mužům u udírny za přípravu skvělých klobás, celému Nedachlebjanu
za úklid, přípravu a výzdobu areálu, všem ze stánku, kteří se starali
o bezproblémový chod občerstvení,
děkuji i těm, kteří se pokoušeli opravit vodu na wc, malířovi za skvělé
vymalování plátna, řidiči s vlečkou,
nadaci Synot za ceny do tomboly a
v neposlední řadě porotcům paní
Grycové, panu Šulajovi a panu Šuranskému. Zvláštní dík patří i moderátorovi celé akce panu Hromádkovi. Drobných pomocníků bylo určitě
ještě více, všechny zde nezmiňuji,
poděkování však zaslouží také.
Osobně mne ale mrzí, že po
skončení akce vyšel v jedněch regionálních novinách článek, který jsem

Víte, že….
• začátkem července provedl OÚ v Domě s chráněnými byty v Nedachlebicích nové silikonové vytmelení
kachličkových spár ve všech koupelnách domu
• v polovině července zorganizovali nedachlebští rybáři
brigádu na rybnících Olšovec I – Olšovec II s cílem
připravit rybářská závody pro děti
• vítězi rybářských závodů mládeže se stali sourozenci
Rousovi (1. místo Jakub a 2. místo jeho sestra Veronika)

Číslo 3/2013

neměl možnost korigovat před vydáním a vyzněl velmi tendenčně a nevyjádřil mé poděkování všem dobrovolným organizátorům, bez nichž by
se taková akce nemohla uskutečnit.
Ještě jednou Vám všem děkuji.
Neodpustím si však jednu malou,
drobnou kritiku. Je s podivem, kolik
lidí se dobrovolně a zadarmo podílelo na této akci, ale je také s podivem,
že ač se jednalo o akci obecního úřadu, se někteří – nebudu je jmenovat
– o takové akce vůbec nestarají, ale
neopomenou se pak bavit a vézt na
vlně.
Po dohodě s o.s. Nedachlebjan
a členy pěveckého sboru Nedachlebjan se další ročník uskuteční až
po pauze několika let. Takže ať žije
II.ročník Nedachlebského džbánku
2015 či 2016.
Pořadatel akce Josef Jandouš

• OÚ vybudoval další kryté posezení s vyhlídkou v části
Holíška
• v srpnu byla sloužena v místním kostele mše svatá za
obyvatele DCHB (domov důchodců)
• v témže měsíci uspořádal OÚ pro občany zábavu z dechovou hudbou VRACOVJÁCI spojenou s množstvím
konzumace jídel a dobrých vín
• 23. a 24. srpna se uskutečnila poslední dvoudenní
prázdninová akce a to „ Pohádkový les“ – jeden den
pro dospěláky, druhý den pro děti s večerními hudeb-
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ními produkcemi
• na přelomu srpna a září připravili místní zahrádkáři
vydařené chutnání a popíjení burčáku, spojené s konzumací dalších dobrot (včetně živé hudby)
• první zářijový víkend vyhrávala v Kulturním zařízení
OÚ na hřišti další dechovka – obecní
hasiči spoluobčanům nechali vyhrávat dechovou hudbu ZÁHOROVJANÉ
• pálenice v Dubovském mlýně je již
v provozu a letošní sezona pálení
ovocných kvasů tak byla zahájena
• obec Nedachlebice reprezentovala na
Slavnostech vína v Uh.Hradišti 32
krojovaných (Nedachlebjánek, Nedachlebjan …) a také stánek s gulášem
• OÚ zabezpečil nastavení topného

systému v DCHB v souvislosti s blížící se topnou sezonou
• úroda brambor v letošním roce 2013 bude celostátně o
jednu čtvrtinu menší než v loňském roce 2012
-VK-

Nedachlebjan a Nedachlebjánek na Slavnostech vína

Zahrádkáři radí a informují
Pranostika na říjen:
Je-li říjen velmi zelený bude za to
leden velmi studený.
Když listí dlouho nepadá
to dlouhá zima se přikrádá.
Pokračujte ve sklizni zimních odrůd jablek. Pro
uskladnění vyberte jen kvalitní plody. Skladovací prostory zimního uskladnění ovoce by měly být vydesinfikovány ( vysířeny).
Teplota při zimním uskladňování by měla 2 - 4 ºC na
jaře 6ºC. Po sklizni ovocné rostliny přihnojte kompostem.
Je hlavní období sklizně košťálové zeleniny. Kořenovou
zeleninu sklízejte za sucha, aby kořeny byly suché. Můžete sázet keřové i stromkové růže. Trvalky přihnojte kompostem.
Pranostika na listopad:
Když svatý Martin se sněhem přiběhl,
tak bude v něm celý měsíc ležet.
Když o všech svatých mrazivo, bude v zimě teplivo,
když déšť, tu je třeba na pec vlézt.
Je čas připravit zahradu k zimnímu spánku. Na záhonech můžete nechat pór, růžičkovou kapustu, kadeřávek
– jsou mrazuvzdorné. Kontrolujte uloženou zeleninu ve
sklepě. Pozor na myši! Je-li třeba vápnit, je teď vhodný
čas. Stonky trvale ořežte a ořezávané zbytky se semeny ze
zahrádky odstraňte.
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Pranostika na prosinec:
Když v prosinci v břízách míza koluje,
tu mírná zima panuje.
Studený prosinec - brzké jaro.
Většina prací na zahrádce je již hotova a blížící se zimu
prozrazuje i některé ptactvo (sýkorky), které stále častěji
nalétávají k lidským obydlím. Od poloviny měsíce se již
mohou řezat rouby pro jarní roubování. Pro vypěstování
nových sazenic révy a pro potřebu roubování odeberte ještě před příchodem mrazů. Všechny záhony mají být zryty
nahrubo, aby mráz hroudy roztrhal.
Zahrádkáři se také starají o kulturu v naší obci. V sobotu 31. srpna uspořádali taneční večer u burčáku a dobrého vína, kde nám vyhrávali manželé Miklovi. Byla taky
připravena bohatá tombola. Večer se vydařil a všichni již
se těší na další ročník.
Co připravujeme ještě do konce roku:
V neděli 20.10.2013 se uskuteční výstava ovoce, zeleniny,květin a domácích ručních prací. Na tuto již tradiční
výstavu jste všichni srdečně zváni.
Blíží se konec roku, proto výbor zahrádkářů Vám všem
i Vašim nejbližším přeje hodně zdraví, spokojenosti, vlídnosti, laskavosti, klidu a pohody.
Za výbor ČSZ vypracoval
Lysoněk Vojtěch
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AGRO St. Město s.r.o.
Prodej vápenatých hnojiv od 1q – VÁPENEC
Objednávky Po 10 – 15 hod.
Pá 8 – 15 hod. tel: 777 691 388
Cena za 1q - 200 Kč včetně DPH.
(Placená inzerce)

E.ON INFORMUJE
Na základě § 25 odst. 4) g zákona č. 458/2000 Sb.
žádáme vlastníky či uživatele nemovitostí (pozemků)
o odstranění, nebo ořez stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečný a spolehlivý provoz elektrického distribučního zařízení.

4) V lesních průsecích jsou vlastníci či uživatelé dotčených
nemovitostí povinni umožnit E.ON Česká republika,
s. r.o., udržování volného pruhu pozemků a šíře 4m
po jedné straně základů podpěrných bodů nadzemního
vedení.

Odstranění nebo ořez stromoví a jiných porostů
musí být proveden ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb. – „
Energetický zákon “ a ČSN EN 50341 a ČSN EN 50423
(PNE 33 3301) a PNE 33 3302 – „ Elektrická venkovní
vedení s napětím …“, dle níže uvedeného výpisu z citovaných předpisů:

Práce, při kterých by mohla být ohrožena bezpečnost
osob, technický stav vedení nebo jeho provoz, může být
prováděna se souhlasem E.ON Česká republika, s. r.o., a
za dozoru osoby jí ustanovené.

1) U vedení nízkého napětí (400/230 V) je předepsaná nejmenší vzdálenost porostu (s uvažováním ročního přírůstku či vychýlení porostu při větru) od
vedení 1 m.
2) U vedení vysokého napětí (22 kV) je předepsaná nejmenší vzdálenost porostu (s uvažováním ročního přírůstku či vychýlení porostu při větru ) od vedení 2m a
dále je nutno respektovat ochranné pásmo, které je vymezeno vzdáleností 7m kolmo od svislé roviny krajního vodiče na obě strany a kde je dovoleno pěstovat
porosty pouze do výše 3m.
3) U vedení velmi vysokého napětí (110 kV) je předepsaná nejmenší vzdálenost porostu (s uvažováním ročního přírůstku či vychýlení porostu při větru) od vedení
3m a dále je nutno respektovat ochranné pásmo, které
je vymezeno vzdáleností 12m kolmo od svislé roviny
krajního vodiče na obě strany a kde je dovoleno pěstovat porosty pouze do výše 3m.

Číslo 3/2013

ODSTRANĚNÍ A OKLEŠTĚNÍ DŘEVIN, PROSÍME, PROVEĎTE V TERMÍNU DO 15. LISTOPADU
TOHOTO ROKU.
Uplyne-li uvedená lhůta marně, oznamujeme tímto,
že zaměstnanci E.ON Česká republika, s .r.o., vstoupí
následně na dotčené nemovitosti (pozemky) a provedou
odstranění a okleštění stromoví a jejich porostů vlastními prostředky. Užitková dřevní hmota bude ponechána na místě k dalšímu využití vlastníkem či uživatelem
nemovitosti (pozemku), vzniklý klest a zbytky po těžbě
budou zlikvidovány E.ON, Česká republika, s. r.o.
Bližší informace Vám poskytneme na telefonním
čísle 840 111 333 – zákaznická linka EON
E.ON Česká republika
Poznámka: Pro kácení stromoví a jiných porostů je
nutno si zajistit dle zákona č. 114/1992 Sb. písemné povolení orgánu ochrany přírody (obec apod.) .
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Vystoupení Nedachlebjánku

Ročník 1943 (sedmdesátníci) slavili v Bílovicích

Plná korba zájemců o adrenalinovou projížďku
terénním autem po Olšovci

Pohádkový les

Všechny sbory na 1.ročníku soutěže o Nedachlebský džbánek

Fotografie:
Pavel Princ, Alois Duda, Michaela Křenková, Ing. František Dostálek, Josef Jandouš,
Tomáš Mikl, Martina Hrušáková
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