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Slovo starosty
Vážení spoluobčané:
Dovolte, abych Vás pozdravil v
posledním vydání našich novin v tomto roce.
V měsíci září jsme dokončili výměnu oken a dveří na obecním
úřadě a hasičské zbrojnici. Celkové
náklady činily 732 000,- Kč. Polovinu
nákladů zaplatila obec ze svého rozpočtu a druhou polovinu finančních
prostředků jsme získali od Krajského
úřadu Zlín z POV.
Konečně se mně podařilo získat
finanční prostředky na opravu mostu u Mateřské školy. Celkové náklady budou činit cca 500 000,- Kč, ale
MMR Praha nám na tuto opravu přispěje částkou 450 000,- Kč. V současné době nám počasí nedovoluje provést tuto opravu, ale ihned v jarních
měsících se tato oprava provede.

Započali jsme s výsadbou parku
uprostřed obce a připravujeme demolici domku č.p. 143. Obec získala od
SZIF 230 000,- Kč. Z toho 150 000,Kč na park a 80 000,- Kč na traktor
určený na mulčování travin.
Obec ze svého letošního rozpočtu uvolnila 50 000,- Kč na vitráže do
našeho kostela sv. Cyrila a Metoděje.
V měsíci říjnu 15 a 16.10 2010
proběhly v naší obci komunální volby do obecního zastupitelstva. Děkuji
Všem spoluobčanům, kteří se zúčastnili voleb a přeji si, aby nové zastupitelstvo pracovalo pro spokojenost
naší obce.
Vážení spoluobčané, blíží se
Vánoce ten nejhezčí čas tohoto roku.
Vánoce jsou časem radosti, veselosti
a vzájemného porozumění.
Tento krásný čas milují nejen naši
nejmenší, ale i dospělí. Vůně vánoč-

ního stromku jsou pro nás nezapomenutelné a tím nás utvrzují v tom,
že se již blíží ten vánoční čas. Vánoce
a štědrovečerní večeře nebo rozdávání dárků je pro nás ta nejhezčí a neopakovatelná atmosféra. Je to čas, kdy
se snažíme setkat s našimi blízkými
nebo v duchu vzdát úctu i našim nejdražším, kteří už nejsou mezi námi.
Dovolte mi proto, milí spoluobčané popřát Vám, aby tyto Vánoční
svátky byly i u Vás naplněny radostí,
štěstím a láskou v kruhu nejbližších.
Taktéž mi dovolte, abych Vám popřál
hodně zdraví, štěstí, osobních i pracovních úspěchů v nadcházejícím
novém roce 2011.
starosta obce
Němeček Vratislav

Krásné prožití vánočních
svátků, bohatou nadílku
a šťastný nový rok 2011
přeje
Obecní úřad
Nedachlebice
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Usnesení
z ustavujícího obecního zastupitelstva v Nedachlebicích,
konaného 12. listopadu 2010 v zasedací místnosti obecního úřadu.
1. Zastupitelstvo obce schvaluje:
- jednání ustavujícího ZO podle stávajícího jednacího
řádu
- složení návrhové komise, zapisovatele a ověřovatele
zápisu
- složení volební komise
- starostu obce jako uvolněnou funkci
- místostarostu obce jako neuvolněnou funkci
- veřejnou volbu do orgánů ZO
- počet členů finanční komise 5 a kontrolní komise 3
9x pro
2. Zastupitelstvo obce zvolilo:
- starostu obce Vratislava Němečka, Nedachlebice 17
8x pro, 1x se zdržel

- místostarostu obce
bice 292

Vojtěcha

Dovrtěla, Nedachle-

5x pro, 4x proti
3. Ukládá starostovi obce:
a) Připravit jednací řád Obce Nedachlebice, upravený na
základě připomínek
nově zvolených členů obecního zastupitelstva, k příštímu
zasedání obecního
zastupitelstva, které se bude konat
17 prosince 2010.
9x pro
b) Navrhnout jmenovitě členy do komise finanční a kontrolní
9x pro

Usnesení
z mimořádného zasedání zastupitelstva Obce Nedachlebice,
konaného 24. listopadu 2010 v kanceláři obecního úřadu.
Přítomno 8 zastupitelů, p. Jandouš se omluvil.

Zastupitelstvo obce schvaluje:
Finanční dar kostelnímu výboru ve výši 50 tisíc Kč,
na pořízení vitráže do oken místního kostela.
8x pro

POZVÁNKA
Obecní úřad v Nedachlebicích zve všechny občany na
veřejné zasedání zastupitelstva obce Nedachlebice,
které se koná
v pátek 17.prosince 2010
v 19 hodin
v zasedací místnosti OÚ.
PROGRAM:
-

zahájení
zpráva starosty obce o činnosti obecního úřadu
rozpočet obce na rok 2011
inventarizace majetku obce
volba komisí finanční, kontrolní a sociální,
životního prostředí kulturní a inventarizační
- diskuse
- usnesení
- závěr
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Vážení občané,
Obecní úřad v Nedachlebicích Vás zve na hudebně
zábavný pořad

Láska brány otevírá,
který se bude konat na hasičské zbrojnici
v sobotu 18.prosince 2010 v 18.30 hodin.
Zpívají a hrají sólisté operety
Slezského divadla v Opavě,
za hudebního doprovodu členů orchestru Slezského
divadla v Opavě.
Vstup zdarma.
Jste srdečně zváni.

Obecní úřad
Nedachlebice
upozorňuje
občany, že
vydal nástěnné
kalendáře pro
rok 2011.
Tyto budou
k prodeji v
úřední dny od
20.12.2010.

2011
Nedachlebice

Společenská kronika
říjen, listopad, prosinec
Sňatek:
30.10.2010

Úmrtí:
26.9.2010
2.10.2010

Veronika Laszczewská,Pavel Šmíd

Nedachlebice č.p. 157

Stanislav Ševčík č.p. 252
Marie Blahová č.p. 209

Občané, kteří se dožívají v měsících červenci, srpnu a září významného životního jubilea:
50 let
75 let
Radomír Křenek č.p. 175
Emílie Šuranská č.p. 87
Vratislav Knot č.p. 243
František Sládek č.p. 201
Jiřina Zlámalíková č.p. 172
80 let
55 let
Anna Vašková č.p. 172
Věra Úšelová č.p. 70
Anna Kopecká č.p. 142
Ing. Miroslava Řezníčková č.p. 233
Josef Kadlčík č.p. 94
60 let
Miloslava Bieschelová č.p. 261
Marie Dostálková č.p. 180

85 let
Vojtěch Dovrtěl č.p. 45

65 let
Irena Jančarová č.p. 108
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Křesťanské okénko

Nejdříve se vraťme o několik týdnů zpátky. Myslivci tradičně oslavili
svátek svého patrona sv. Huberta
slavnou Svatohubertskou mší, spolu
s rybáři, včelaři, chovateli i zahrádkáři. I když se musela konat dříve
než obvykle, už v říjnu, byla to akce
vydařená a zejména všichni naši
hosté i kolegové myslivci z jiných
honiteb byli nadmíru spokojeni.
Minulý rok k nám poprvé přijeli myslivci z Březnice a Bohuslavic
pro zkušenosti a už letos oslavili i
oni svého patrona. Přáli jsme jim,
aby i u nich se Svatohubertská mše
slavila každoročně, a tak se stala
neoddělitelnou součástí společných
podzimních honů.
O poslední listopadové neděli přinesli věřící do našeho kostela adventní věnečky – začala
doba adventní. Po čtyři následující
neděle budou ve svých domovech
na adventním věnci zapalovat další svíci, budou se připravovat na
Vánoce – svátky míru, radosti,
rodinné pohody, na které se nejvíce
těší všechny děti. Svým blízkým jistě uděláme radost i malým dárkem,
když je věnován s upřímným srdcem a s láskou. Pokud takto prožijeme nejkrásnější svátky roku, nemu-
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sí nás na Silvestra překvapit, že čas
letí a jsme zase o rok starší, ani si
nemusíme dávat předsevzetí, která
se mnohdy ukážou těžko splnitelná,
jsou zkrátka nad naše síly.

Ponechejme si i po Vánocích
svá srdce otevřená pro lidi, kteří se
ocitli v nouzi z jakýchkoliv důvodů, zejména pro oběti živelních
pohrom, nemocí, oběti násilí a zločinů, mějme soucit i s lidmi, kteří
svou těžkou životní situaci nejsou
schopni svými silami zvládnout a
čekají na milosrdnou pomoc. Všem
těmto lidem můžeme pomoci svou
štědrostí v Tříkrálové sbírce. V naší
obci se bude konat v pátek v podvečer 7. ledna 2011. Všechny dosavadní Tříkrálové sbírky byly úspěšné. Letos Vás koledníci pozvou na
koncert vynikajících muzikantů
– Jiřího Pavlice a jeho přátel. Koncert se bude konat v našem kostele
sv. Cyrila a Metoděje, vstup bude
volný a věříme, že upřímné pozvání koledníků přijmete jako malou
odměnu za Vaše peněžní dary ve
všech minulých i budoucích letech.
Ing. František Dostálek
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Vážení občané,
dovolte mi abych se ještě jednou
vrátila ke Slavnostem vína. V letošním roce u příležitosti Slavností byla
vydána publikace dr. Romany Habartové a kol. s názvem „Na paletě krojů“Mnozí z vás si tuto knihu zakoupili - ať už přímo na Slavnostech, nebo
později ve Slováckém muzeu v Uh.
Hradišti. Řada z vás upozorňovala,
že v knize je špatná fotografie našeho
staršího práva. Rozhodla jsem se proto p. dr. Habartové napsat a požádat o
vysvětlení.
Tímto jí děkuji za opravdu okamžitou odpověď a také souhlas se
zveřejněním vysvětlení v našich obecních novinách.
Dobrý den paní doktorko,
dovolte mi, abych Vás požádala o vysvětlení nepřesnosti, která je
publikovaná v knize „Na paletě krojů“. V loňském roce se zástupci naší
obce zúčastnili Slováckých slavností
vína a následně i nedělní přehlídky
Hodových práv. V knize je fotografie mladších stárků včetně mladšího
práva. Ale co zarazilo spoustu našich
občanů, kteří si knihu koupili - to je
fotografie ze strany 124. Stárek a ani
starší hodové právo není z Nedachlebic - je to právo z Topolné.
V příloze tohoto mailu Vám posílám fotografie - 1. foto je od Obchodní
akademie, kde se fotili všichni stárci
a stárky, 2 foto - jsou naši stárci před
hotelem Slunce a na zbylých fotografiích - tam jsou naši stárci a stárkovský pár z Topolné. V Nedachlebicích
je na starším právu hlava panenky, už
více než 40 let místo jablka.
Mluvila jsem s mnoha lidmi, kteří
si knihu koupili - ať už při Slavnostech, nebo přímo v muzeu. Každý
se ptá, proč je uvedena špatná fotka,
proto jsem si dovolila se na Vás obrátit. Byli bychom rádi, pokud vyjde
další vydání knihy - aby byla fotografie vyměněna za správnou. Možná by
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nebylo na škodu, pokud by v některém z deníků, které na našem okrese vychází, byla oprava zveřejněna.
Tato chyba se netýká jen naší obce,
ale i obce Topolná. Některé z našich
občanů dokonce odradila natolik, že
si knihu nekoupili.
Věřím, že pochopíte naše zklamání z této jinak pěkné publikace.
Děkuji Vám za Vaši odpověď.
Blanka Sládková
Nedachlebice
Vážená paní Sládková,
moc Vás zdravím ze Slováckého
muzea v Uherském Hradišti.
O chybě, o které mluvíte, vím, a
moc mě to mrzí. Vysvětlit, jak se to
stalo, je velmi těžké, prostě chyby
děláme, jsme přece jen lidé. Při rychlosti, s jakou kniha vyšla a při získávání informací od 75 obcí, to opravdu nebylo lehké a všichni, kdo knihu
procházeli před odevzdáním do tisku,
si tohoto detailu nevšimli. Ani já, která jsem za celou knihu zodpovědná.
Mohu se opravdu jen omluvit, což
ráda činím.
Navíc na přelomu července a srpna, kdy byla kniha nachystána do
tisku, byly formou e-mail doručeny
všechny tyto zásadní dvojstránky
k rukám každého starosty nebo ke
kompetentním osobám na radnici,
kteří se vyjadřovali ke snímkům a k
popiskám, především také potvrzovali, že jsou na fotografii správné páry
se správnými jmény. Z Nedachlebic se
ke snímku nikdo nevyjádřil negativně
a byla potvrzena správnost dat.
Kniha však také není o stárcích a
o právech, knihu o hodech vydala v
roce 2008 dr. Tarcalová.
Pro knihu byly vybírány snímky v maximální kvalitě, páry, které
se nepřišly fotografovat do ateliéru
v roce 2009, musely být doplňovány
výřezem snímků z přehlídky hodů
u Obchodní akademie v roce 2009.
Hodovými právy se kniha nezabývá,
předmětem zájmu a hlavním téma-

tem je slavnostní oděv reprezentující
jednotlivé obce.
Paní Sládková,
škoda, že píšete až dnes, v pátek
šel druhý výtisk knihy do tisku, kniha
je již rozebraná, i přesto, že si ji zklamaní obyvatelé Nedachlebic a Topolné záměrně nekoupili. Což mě také
mrzí.
Mohu vám však udělat alespoň
malou radost. V novém vydání knihy jsem opravovala cca 20 stránek,
především ty, na které upozornili
lidé z obcí. Podobně jako vy si všimli
nepřesností, které však měli zástupci radnic k náhledu a na chybu sami
nepřišli.
V novém vydání, které bude na
pultech cca za 14 dní, už právo z
Topolné na str. 124 nebude.
Přeji hezké dny a věřím, že Vám
toto vysvětlení bude stačit a že obyvatelům Nedachlebic a Topolné bude
malou omluvou oprava v druhém
vydání knihy.
S pozdravem a s úctou
Romana Habartová
etnografka Slováckého muzea v
Uh. Hradišti
Tolik k publikaci „Na paletě krojů“.
Hlavní náplní činnosti OS
Nedachlebjan v období od minulého
vydání Obecních novin byla samozřejmě příprava Martinských hodů.
Chasa mezi sebou nenašla stárky,
proto nám „vypomohli“ stárci z Kostelan – Barbora a Tomáš Travencovi.
Nejsou ale v Nedachlebicích zase tak
moc cizí, maminka Pavla (Dovrtělová) tu stárkovala před 25 lety.
Na hodovou zábavu jsme museli
jako obvykle do Zlámance. K tanci
nám hrála opět Staroměstská kapela
a poprvé – a doufáme, že ne naposled
– cimbálová muzika Mladý Včelaran.
Věříme, že se všichni, kteří přijeli na
hodovou zábavu, dobře pobavili.
Chtěla bych tady poděkovat všem,
bez nichž by Martinské hody nemoh-
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ly být: Chase za to, že chtějí zachovat
krásné lidové tradice, rodičům za přípravu krojů, za trpělivost při nácviku tanečků pí. Ludmile Šuranské a
pí. Evě Šuranské, pí. Janě Šubardové
za vázání šátků, pí. Adéle Koňaříkové za krásně nazdobená práva a dalším našim členům, kteří se jakkoliv
podíleli na zdárném průběhu hodů.
Děkujeme také všem sponzorům,
kteří přispěli ať už finančním obnosem, nebo darem do tomboly. Naším
hlavním sponzorem byla Nadace Děti
– kultura – sport, dále Obecní úřad
Nedachlebice, firma HPR Kámen p.
Hubáček, myslivecké sdružení, honební společenstvo, tělovýchovná jednota,
zahrádkáři, … Vyjmenovat zde všech-

ny není bohužel možné, přesto doufáme, že nám velcí i menší sponzoři
zachovají přízeň i v dalších letech.
Občanské sdružení Nedachlebjan
se snaží zmapovat historii Martinských hodů v Nedachlebicích. Podařilo se nám vytvořit seznam stárků od
roku 1950, zatím však není kompletní. Dovoluji si proto oslovit všechny,
kteří by byli ochotní nám pomoct
seznam doplnit. Sbíráme také fotodokumentaci stárků. Za zapůjčení fotografií bychom byli velmi vděční.
Blíží se období nejkrásnějších
svátků v roce, Vánoc. V loňském roce
jsme byli poprvé zpívat u vánočního
stromu. Letos bychom vás znovu rádi
pozvali na Vánoční zpívání, které se

uskuteční v neděli 26. prosince 2010.
Začátek bude v 16.00 hodin v altánku
za Domem s chráněnými byty. Budeme se těšit na vaši účast a určitě vás
zahřejeme nejen zpěvem, ale i něčím
horkým – hrníčky vezměte s sebou.
Začátkem příštího roku si vás
dovolíme pozvat na 2. krojový ples,
který se bude konat v sobotu 19. 2.
2011 opět ve Zlámanci. Hrát nám
bude Staroměstská kapela a Mladý
Včelaran.
Na závěr mi dovolte, abych vám
všem jménem OS Nedachlebjan
popřála krásné vánoční svátky a do
nového roku zdraví, štěstí a pohodu.
Blanka Sládková,
OS Nedachlebjan

Stárci hodů v Nedachlebicích
rok
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
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mladší stárci
Jarka Křenová, Josef Solík
Marie Hubáčková, Karel Šuranský
Anna Blahová, František Šuranský
Libuše Šuranská, František Duda

starší stárci
Milada Janošková, Josef Kadlčík
Dana Kužílková, Jaroslav Nedvěd
Bohumila Juřenová, Alois Minařík
Růžena Hubáčková, Alois Řezníček

Ludmila Bartasová, Jaroslav Kundera
Vlasta Sovová, František Jančara
Zdeňka Macenauerová, Jan Jančara
Marta Šuranská, Miroslav Ondra

Bohumila Hladišová, Josef Škráček
Marie Šuranská, Stanislav Hubáček
Marie Šuranská, František Hanáček
Ludmila Janošková, Vojtěch Minařík

Jarmila Pravdíková, Alois Kužílek

Drahomíra Blahová, Jaroslav Krejčiřík

Božena Hubáčková
Vlasta Hrubošová, František Bartas
Jana Kaňová, Stanislav Šubarda

Ludmila Dudová, Josef Hubáček

Marcela Jankůjová, Miroslav Vavruša
Marie Hrubošová, Josef Bartoš
Marie Vránová, Mirolsav Hubáček
Anna Kubova, Jaroslav Němeček
Jarmila Dovrtělová, Lubomír Sklenář
Anna Jakšíková, Oldřich Němeček
Věra Hrabcová, Vladimír Strýček
Marie Dovrtělová, Josef Kaňa
Josef Fusek
Jana Gajdůšková, Jaroslav Řešétka
Marie Petříková, Milan Hanáček
Jarmila Kohoutová, Josef Melichárek
Františka Gabrielová, Josef Řezníček

Marie Tomková, Zdeněk Jakšík
Libuše Vavrušová, Josef Bartoš
Anna Fusková, Jaroslav Šuranský
Ludmila Gajdůšková, Vojtěch Hubáček
František Bartoš, Jana Škráčková
Marie Hrabcová, František Kuba
Jana Javorová, Ota Řezníček
Jana Smolková, Vítězslav Andrýsek
Božena Hubáčková, Vladimír Knot
Marie Tomaštíková, Ludvík Dovrtěl
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1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

hody o týden posunuty, pouze chasa
Jana Jánošová, Milan Roupec

Ivona Belantová, Antonín Juřena

Pavla Dovrtělová, Jaromír Vašek
Helena Jánošová, Milan Dvořák

Monika Bieschelová, Jan Tomaštík
Dušana Kůrová, Jaroslav Andrýsek

hody se nekonaly
Monika Juřičková, Zdeněk Dvořák
Miroslava Vránová, Luděk Bischel
mladší stárci nebyli Libor Skoupil,

Dagmar Marášková, Pavel Hanáček
Zdeněk Kuběna, Jana Lukášíková
Ivana Kůrová

Markéta Strýčková, Pavel Kužílek
mladší stárci nebyli
mladší stárci nebyli
mladší stárci nebyli
mladší stárci nebyli
Tomáš Janků, Petra Jurčová

Magdalena Šuranská, Michal Gajdošík
Božena Lukášíková, Patrik Gottwald
Dominika Úšelová, Tomáš Nádeníček
Radmila Dostálková, Petr Skoupil
Stanislav Dostálek, Markéta Řešétková
Gabriela Gottwaldová, Petr Malina

mladší stárci nebyli
mladší stárci nebyli
pouze chasa
mladší stárci nebyli
hody se nekonaly
mladší stárci nebyli
pouze chasa
mladší stárci nebyli
mladší stárci nebyli

Zuzana Harkabuzíková, Ivo Vlčnovský
Eva Hnilicová, Tomáš Harkabuzík
Marie Kalužová, Josef Šuranský
Eva Sládková, Jan Stašek
Lucie Jančarová, Karel Kaňovský
Barbora Travencová, Tomáš Travenec

U nás ve školce
Školní rok je v plném proudu.Letní prázdniny jsou dávnou minulostí.
Občas se ozve zvonek u našich dveří
a v nich se objeví loňští předškoláci s
novými aktovkami na zádech.Právem
se nám pak chlubí pracovními sešity
s jedničkami,ze kterých máme ,stejně
jako oni ,i my velkou radost.Jejich místo v mateřské škole vyplnilinoví předškoláci a v průběhu září naše prořídlé
řady doplnili noví malí kamarádi.
Pomalu jsme si navzájem na sebe
zvykli a dá se říct, že už víme,co
můžeme jeden od druhého očekávat.
V říjnu naši školku navštívilo divadélko Radost. Dětem pohádka ,,Krtek
a princezna“, obohacená o zvuková a
vizuální efekty,opravdu radost udělala.
Na hudební představení ,,Hrajeme si s
pohádkou“ jsme si vyjeli do UH. Hra-

Číslo 4/2010

diště. Protože jsme seděli v první řadě,
měli jsme všechno jako na dlani.Děti
domů odjížděly naplněny nejen dojmy
s představení, ale také z prohlídky města.Neboť přiznejme si, kdo z nás rodičů
má čas procházet se jen tak po městě
a pozorovat při tom budovy, výkladní
skříně a městský ruch.
S radostí pozorujeme, že starší děti
se v našem okresním městě už dokáží
i trochu orientovat a sami najít cestu ke
Klubu Kultury, ví ,kde je Stará radnice,
kde hlavní náměstí s kostelem a kudy
se jde na druhé náměstí s morovým
sloupem. Těší nás, že naše děti jsou ,,
na cestách“ samostatné a nebojácné, ale
také ukázněné a respektují domluvená
pravidla. Dvojnásob nás pak těší chvála, že máme šikovné a hodné děti…
Velkou událostí v měsíci listopadu

byla návštěva čtyřnohého kamaráda
Áji. Byla to vlastně psí slečna, speciálně vycvičena pro canisterapii. Je to už
známa metoda, která pomáhá dětem
při různých postiženích.
U nás ve školce předváděla Ája
se svojí cvičitelkou zábavnou formou – jak se chovat ke psům. Co je
správné a co se naopak nesmí a také,
jak se mají děti zachovat, v případě
nebezpečí nebo útoku, při setkání s
neznámým psem.Děti byli nadšené z
kousků, které Ája předvedla, ale také
pozorné a nebáli se podělit s cvičitelkou o vlastní zážitky s pejsky.
Učení dětí prožitkovou formou je
nejúčinnější, a myslím, že tentokrát
si všechny odnesly hodně a budou si
nové poznatky opravdu pamatovat.
Začal Advent – pro naše děti jed-
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no z nejhezčích období v roce, pro
nás velké spíše období spojené se
spoustou práce a starostí.
Také my ve školce máme hodně
práce a aby se nám to všechno nepopletlo, musíme pěkně po pořádku:
- Nejdřív napečeme perníčky
na uvítání Mikulášské družiny – na
Mikuláše s andělem se těšíme, čerta se
trochu bojíme, ale nadílka stojí za to!
- Po Mikuláši začneme připravovat vystoupení pro naše rodiče a

nepřestaneme až do vánoční besídky.
- Odměnou za naše úsilí budou
hned dvě pohádky: loutková v kinosále v Bílovicích a velké divadlo ,, O
Aničce a skřítkovi“, v Redutě. Těšíme
se také na prohlídku vánočního města a obrázků Josefa Lady v Galerii.
- Přitom všem ještě musíme stihnout vyzdobit naši školku, vyrobit
dárečky a přáníčka a nazdobit stromeček. Potom už budeme čekat na
zzzvonění…. A úplně nejvíce se těší-

me na nadílku nových hraček
( Ježíšku,určitě budeme hodní!!!).
Sami uznáte, že i my malí toho
máme na práci dost, ale přesto si
nenecháme ujít vánoční kouzlo a velké těšení a vždycky si uděláme čas na
něco hezkého.
A to všechno přejeme i Vám – hodně pohodových a radostných chvilek
– nejen o Vánocích, ale i v celém dalším roce.
Vaše děti (i všichni dospělí) z MŠ

NEDACHLEBSKÝ
NEDACHLEBSKÝ KLUBÍK
KLUBÍK
V říjnu 2010 začal po delších prázdninách zase fungovat Klubík
pro maminky s dětmi. Scházíme se opět každé úterý v 9,30 v zasedací
místnosti na Obecním úřadu. Překvapením je, že se schází pravidelně
kolem 10 maminek, což je vzhledem k velikosti Nedachlebic a počtu
malých dětí docela pěkné číslo. Ale přece jen, rádi přivítáme každého dalšího kamaráda, aby si s námi přišel zatančit, zazpívat, naučit se
básničku, pohrát si s dětmi a maminka si užila chvilku u čaje, kávy
a maminkovského povídání  Před Vánocemi si jistě vyrobíme nějakou
vánoční ozdůbku a ochutnáme dobroty, které maminky doma napečou. A když bude počasí přát, vyrazíme sáňkovat na některý kopec.
Přejeme Vám krásné Vánoce, klidný adventní čas a v novém roce
2011 zdraví, štěstí a pohodu.
Za všechny maminky Lenka a Vojta
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Ohlédnutí za uplynulým rokem
Vážení občané,
dovolte prosím malé ohlédnutí za
uplynulým rokem, který se za několik
dní stane historií. Nebyl to rok lehký, mohu říci, že přímo hektický na
události ve všech oblastech života.
Ve společenském a kulturním životě
obce byl velmi rozmanitý. Nemohu
nevzpomenout přelom roku 2009
a 2010, kdy jsme v naší obci poprvé
slyšeli vánoční koledy pod Vánočním stromem v podání našich žen
a mužů z nově vzniklého souboru
Nedachlebjan. Byl to pro nás všechny velký zážitek. Věřím, že se i v naší
obci stane tradicí. Dále pak kulturní
akce pro děti v našem areálu na hřišti, jako jsou Dětský den, Rozloučení
s prázdninami, Pohádkový les a další.
Akce pro dospělé, společenské zábavy
a plesy. Také oslavy 801 výročí založení
obce. Vždyť letošní ohňostroj předčil
i ten v loňském jubilejním roce, kdy
jsme slavili 800 let od založení obce.
Mnozí občané ani nevědí, že tento
rok oslav jsme přivítali s 800sty obyvateli. Je to velká historická událost,
souhra náhod, která se nestává tak
často a my se jí můžeme pochlubit.
Na hřišti jsme byli rovněž svědky
sportovních zápasů ve fotbalu a jiných
sportovních utkání. Naši fotbalisté
dobře reprezentují naši obec. Přejme
jim hodně golů v síti soupeře. Ať se
jim daří tak, jak v letošním roce.
Byla to i další kulturní akce - Slavnosti vína v Uh. Hradišti, kdy rovněž
60 občanů v krojích reprezentovalo
naši obec. Bylo i první vystoupení
souboru Nedachlebjan ve Smetanových sadech. Svatohubertská mše
v našem kostele sv. Cyrila a Metoděje. Naposled Martinské hody ukázaly,
že i mladá generace dokáže udržovat
starobylé tradice.
I počasí bylo v tomto roce rozmanité, tuhá dlouhá zima, neúroda
ovoce, zeleniny, okopanin a dalších
plodin poznamenala letošní sklizeň.
Jistě vzpomínáte na vichřici, která se
přehnala našim regionem, povodní,

Číslo 4/2010

která zasáhla i naši obec. Jistě si také
pamatujete obrázky z televize z Libereckého a Ústeckého kraje, kdy voda
brala všechno domovy, mosty, silnice
i lidské životy. I ve světě jsme prožívali tragedie. Zemětřesení na Haiti,
výbuchy sopek na Islandu, v Indonésii. Velké stoleté povodně v Pákistánu a celé Jihovýchodní Asii. Požáry
v Rusku, které ohrozily úrodu pšenice
na celém světě.
I politická situace byla bouřlivá. Hospodářská krize stále trvá,
pociťujeme finanční hroucení trhů
v Evropské unii, u nás zdražování cen
potravin,energií a pod.
Byl to rok i supervolební. Konaly

se volby do Parlamentu ČR i do Senátu a konaly se i volby komunální. I v
naší obci jsme se připravovali na tyto
volby. Teprve potřetí v naší novodobé
historii obce byly postaveny tři kandidátky. Volby v říjnu dopadly tak,jak
dopadly. Je třeba poděkovat odcházejícím zastupitelům za jejich práci pro
naši obec. Těm nově zvoleným popřát
mnoho úsilí, elánu, dobré nervy a
hlavně zdraví, aby se jim těžké úkoly
v dalším volebním období podařilo
splnit. Nejen jim, ale všem občanům,
aby ten příští rok 2011, který začíná
druhou dekádu tohoto milénia byl
pro ně úspěšný.
Ondrová Zdenka, kronikářka.
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TJ tabulky
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Plán akcí TJ Nedachlebice pro rok 2011
XII.Ples sportovců
sobota 29.1.2011 - Zlámanec
hraje Madison
Velký dětský den
sobota 4/11.6..2011 - areál TJ
soutěže, ukázky psů, rc modelů, tance, večerní zábava
a tombola

(mimo pravidelná utkání mužstev)

VIII.JUMP Rally
sobota 31.7.2010 – areál TJ
rally rádiem řízených modelů aut 1:10 – Zlínský šampionát Intercup
Absolutní mistr České republiky pro rok 2010 v RC Rally
Petr Pavlát na tratích VII.JUMP Rally Nedachlebice
Vyhlášení nejlepšího dorostence na plese sportovců v lednu 2010.

Pouliční turnaj
sobota 28.6..2011 - areál TJ
Horní konec – Esmeraldy – Holýška – Babetky - Podbůdí
Mistrovství České republiky v RC rally 1:10
neděle 10.7.2011 – areál TJ
Ti nejlepší z ČR za volanty RC modelů aut na asfaltových tratích v Nedachlebicích.

Fotbalový podzim
Jako každoročně, i letos skočila podzimní sezóna předehrávkou prvního jarního kola. Díky tomu začnou naši hráči
na jaře až 3.dubna 2011 utkáním se zlínským mužstvem Příluky a dorostenci s Bojkovicemi. V podzimní části nám
největší radost dělalo „A“ mužstvo pod vedením trenéra Petr Jurníka a vedoucího mužstva Milana Hanáčka s jedinou
prohrou a třemi remízami je na druhém místě s 33 body a stíhá vedoucí Boršice. Dorostenci po generační obměně
začali soutěž pozvolna, ale postupně se sehráli a pod vedením trenéra Radka Fojtíka a vedoucího mužstva ing. Jaroslava Šuranského si zajistili pro zimu klidný střed tabulky s aktivním skóre 36:34. Žákovské mužstvo po reorganizaci
okresní soutěže nastoupilo jen k osmi utkáním. Po letním odchodu posil se do mužstva zapracovávali noví hráči a tým je
s devíti body na pěkném šestém místě. Žáky dlouhodobě skvěle vedou trenér Radek Balajka a vedoucí mužstva
Stanik Šubarda.
Všem fotbalistům za podzimní výkony děkujeme a do jarní sezóny jim přejeme hodně dalších sportovních úspěchů a hlavně pevné zdraví !
Poděkování patří také všem naším sponzorům společnostem Dura-Line, Stolářství VKN, Steelmart, BD sensors,
Kamex, Agro, Baťa,Mansat, Plastprofil, RP Max a především obci zastoupené starostou panem Vratislavem Němečkem.
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Vánoční a novoroční přání
Odměřovat život pouze poločasy,
utkáními nebo sezónami není správné. Čas ten si pro většinu z nás běží po
svém, někomu mnohdy rychleji, jinému opačně. Už tady zase máme Vánoce
a po nich přichází i nový rok. Mohl bych
Vám poděkovat za přízeň v roce 2010
a popřát do nastupujícího roku slovy jaká se pro tyto příležitosti běžně
používají. Dovolte mi to však tentokrát trochu jinak.
Na to co fotbalisté letos pro Vás
a pro dědinu udělali, se už dovede-

me dívat s nadhledem a skromností,
protože moc dobře víme co se nám
nepovedlo. Ale myslíme si, že jsme
udělali i věci na které můžeme být
pyšní. Zůstala nám spousta příznivců a přátel, kteří si nás váží a kteří
nás mají i rádi. A ti všichni se přece
nemůžou mýlit.
V souhlase se slovy Jana Wericha,
že všichni dobří lidé stojí za přípitek!
Připíjím si s Vámi k vánocům na to,
abychom všichni poznali, že nejcennější není to co v život máme, ale

koho máme a že nikoho nemůžeme
donutit, aby nás měl rád, že mu to
můžeme jen dovolit. A do nového
roku si připíjím s Vámi na zdraví, štěstí
a srdečný smích. Ten, kdo se prý
směje, je vždycky lepší. A tak neprožijte v roce 2011 ani den, v němž
byste se nezasmáli a neusrkli si doušek vína. Byl by to den prožitý zcela
zbytečně...........
Všechno dobré přeje za výbor TJ
a fotbalisty
Jaroslav Šuranský

Vážení občané:
Přejeme Vám příjemné prožití vánočních svátků
a v roce 2011 hodně zdraví a spokojenosti z bohaté úrody.
A mějte na paměti při zpracování Vaší úrody,
že ne každé zkvašené ovoce je na škodu!
Zahrádkáři.

Zima
Dědinka ještě tiše dříme –
tichounce vločky padají.
To jistě všichni andílkové
dnes do peřin si foukají !
Všude je bílo – krásně sněží !
Na kopečku je vesele.
„Kde máme sáně ?“ Drobotina
vybíhá rychle z postele !
„Jen hodně padej snížku bílý,
ať jsou i stráně zaváté !
Budem se klouzat do setmění,
domů půjdem - až o páté.“
Stařenka v šátek zabalená,
smutně se dívá ze dveří.
Cestička k brance zafoukaná !
A stále padá – stále sněží !
Ludmila Javorová-Kostelníková
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Hubertská mše

Hubertská mše - dary

Vyhlášení nejlepšího dorostence na Plese

Nedachlebjan u stromečku v Topolné

Rozsvícení stromečku s Mikulášem

Tvrdé souboje „A“ mužstva TJ Nedachlebice
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