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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vás pozdravil
na stránkách našich obecních novin v
tomto roce posledních. Úvodem bych
Vás chtěl v krátkosti informovat o událostech a činnostech v obci v průběhu
roku 2011.
V měsíci květnu byla provedena
oprava mostu přes Lipinský potok u
mateřské školy. Podařilo se vyměnit
stará světla ve veřejném osvětlení za
nová, úspornější a výkonnější. Byla
realizována výsadba stromů podél
Zlámaneckého a Lipinského potoka,
oprava a rekonstrukce kříže v prostoru prostranství vedle obecního úřadu,
v lokalitě Pastvisko jsme vysázeli 80
ks ovocných stromů. Jde především
o staré odrůdy, kterým se v našich
podmínkách historicky daří, ale znač-
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ně jich ubylo (třešně, hrušky, jablka
panenská, kožuchy, jaderničky). Za
asistence lesního odborníka p. Aloise
Kohouta došlo k protiokusovým nátěrovým opatřením u obecního lesa. Při
výsadbách pomohli i naši myslivci, kterým za jejich pomoc děkuji.
Opravili jsme vozovku před domem
paní Anny Dostálové č.p. 15, opravili jsme i tok Lipinského potoka (sesuv
kamení), opravy se dočkal i vstup do
obecního úřadu, stihla se i nová fasáda
obecního kulturního zařízení na hřišti.
Do konce roku bude v knihovně vybudována nová podlaha.
V měsíci říjnu byl proveden výlov
obecních rybníků OLŠOVEC I a
OLŠOVEC II.
Celkem bylo vyloveno 30q ryb,
což svědčí o dobrém hospodaření

nedachlebických rybářů. V rybníku
Olšovec I bylo ponecháno 15q ryb a
obec proto nemusí další ryby kupovat,
čímž ušetří cca 50 000Kč. Z druhého
rybníku byla voda přepuštěna do prvního, tudíž Olšovec II je nyní vypuštěný a čeká se přes zimní a jarní období na jeho napuštění. Pak tam budou
vysazeny nové ryby - z našich obecních
osádek. Vypuštění Olšovce II využili
rybáři ke zpevnění hrází a břehů, které
jsou silně poškozeny od bobrů. Bylo
použito cca 40 m3 kameniva z kamenolomu Žlutavy (30 000Kč). Opravy
provedli brigádně rybáři z Nedachlebice. Obec vykoupila domek č.p. 143
od pana Karla Biče k demolici. Vzniklý
pozemek se stane součástí parku, který v prostoru od Elkomu až po most
Pokračování na straně 2
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Pokračování ze strany 1
jistě zkrášlí naši obec. V tomto roce
podalo vedení obce žádost o dotace
na zateplení OÚ a hasičské zbrojnice
(cca 1 400 000Kč) a zbudování kompostárny (1 200 000Kč). V měsíci prosinci se dozvíme, jestli nám prostředky
na tyto akce byly přiděleny.
Vážení občané, stěžejní úkoly nás
čekají v příštích letech.
Jde o realizaci kanalizace v naší
obci a výstavbu multifunkčního domu.
Začít by se mělo v roce 2012. Důvodem je nesouhlas některých našich
spoluobčanů s trasou kanalizace přes
jejich pozemek, což mělo za následek
přepracování projektu a tím i oddálení
stavby.
Nový projekt ke stavebnímu povolení je zpracován a následně teprve pak
budou uvolněny finanční prostředky
na tyto akce.
Prodejem rybářských povolenek a
pronájmem 33 obecních bytů vydělá
obec ročně přes 1 000 000Kč.

Kulturní život v naší obci se rozvijí. Z jeho dění připomínám Ples
sportovců, Krojový ples Nedachlebjanu, hasičský fašank, hasičskou zábavu a rozloučení s prázdninami, pálení čarodějnic Nedachlebjanu, oslavu
Svátku matek ( sociální komise OÚ),
otevírání rybníků ( OÚ a rybáři), velký dětský den sportovců, zahrádkářské
akce Besedu u burčáku a výstavu ovoce a zeleniny, kostelní výbor připravil
besedu s věřícími a donátory nových
vitráží a Hubertskou mši, velkolepá
akce sportovců k 65. výročí založení
TJ (Slavoj Houslice), memoriál Karla
Lasczcewského, výlet obyvatel Domu s
chráněnými byty se starostou, zdárně
se rozvíjející činnost turistického spolku Divočáci, rybářské speciality, Mistrovství České republiky v RC rallye
(sportovci a p. J. Jandouš), myslivecký
košt slivovice a mše, záslušné Setkání stárků, Martinské hody a Mikulášská nadílka s rozsvěcením vánočního
stromu (Nedachlebjan) atd. Sociální

a kulturní komise OÚ se stará o vítání občánků, návštěvy našich občanů v
různých domovech a ústavech. Z uvedeného vyplývá, že kulturních život v
naší obci je na dobré úrovni.
Dovolte mně, abych všem vyjmenovaným složkám a organizátorům i
těm neuvedeným srdečně poděkoval
a jsem přesvědčen, že na této úrovni budou pokračovat i v letech příštích.
Chtěl bych na závěr roku poděkovat těm členům obecního zastupitelstva, kteří svůj mandát dávají
plně do služeb a potřeb rozvoje naší
obce. Děkuji za vykonávanou práci i
zaměstnancům OÚ a všem občanům,
kterým úroveň života v naší obci není
lhostejná.
Vážení spoluobčané, přeji Vám příjemné prožití vánočních svátků, mnoho zdraví, štěstí a spokojenosti v roce
2012.
Vratislav Němeček, starosta obce

POZVÁNKA
Obecní úřad v Nedachlebicích zve všechny občany na veřejné
zasedání zastupitelstva obce Nedachlebice,
které se koná
v pátek 16. prosince 2011
v 18,30 hodin
v zasedací místnosti OÚ

-

PROGRAM:
zpráva starosty obce o činnosti obecního úřadu
rozpočet obce na rok 2012
inventarizace a složení komisí
diskuse
usnesení

Usnesení
ze zasedání zastupitelstva obce Nedachlebice konaného 23. září 2011.
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. Úpravu rozpočtu č. 3/2011, kdy je rozpočet obce
Nedachlebice po 3. úpravě zvýšen v příjmech i výdajích
o částku 296.000,- Kč.
9x PRO
2. Vypracování projektové dokumentace Zateplení OÚ
Nedachlebice , pro stavební řízení za 42 tisíc Kč. 9x PRO
3. S přijetím provozního úvěru od GE Money Bank, a.s.
ve výši 500.000,-Kč a s jeho zajištěním bankosměnkou
vystavenou obcí Nedachlebice.
9x PRO

ní parcely za 100.000,- Kč pro výstavbu parku ve středu
obce.
9x PRO
5. Navýšení cen obědů od 1. 9. 2011 ze 45,- Kč na 50,- Kč
z důvodu rostoucích cen vstupních produktů a energie.
9x PRO
6. Kanalizační řád obce Nedachlebice.
9x PRO
7. Vypracování projektové dokumentace – Prodloužení
chodníku – až po mostek u Kohoutového, při hlavní silnici ve směru na Částkov.
9x PRO

4. Odkoupení rodinného domku č.p. 143 včetně staveb-
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Usnesení
zasedání zastupitelstva obce Nedachlebice konaného 20. října 2011.
Zastupitelstvo obce schvaluje:
Výsledek výběrového řízení – Veřejné zakázky
Nedachlebice – kanalizace a rozhodnutí zadavatele (Obec Nedachlebice) o výběru nejvhodnější nabídky
podle § 81 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách.

Zadavatel rozhodl o výběru uchazeče Vodohospodářské stavby Javorník-CZ s.r.o., který byl navržen hodnotící
komisí. Hodnotící komise vybrala tohoto uchazeče, neboť
předložil komplexní nabídku s ekonomicky nejvýhodnější
cenou.

Společenská kronika
červenec,srpen,září
Narození
12.11.2011 Jan Váňa

55 let
Gottwald František, č.p. 127

70 let
Ondrašíková Marie, č.p. 283

Sňatek
1.10.2011 Marie Kalužová
Miroslav Huňka

60 let
Dostálek Josef, č.p. 15
Šuranská Ilona, č.p. 260
Blaha Josef,
č.p. 264
Kovářová Anna, č.p. 280

75 let
Vašková Jarmila, č.p. 24
Dvořáková Anna, č.p. 98

19.11.2011 Radek Plavčík
Světlana Mozgová

65 let
Kadlčíková Libuše, č.p. 94
Občané, kteří se dožívají v měsících Solíková Marie, č.p. 227
červenci, srpnu a září významného Ing. Dostálek František, č.p. 180
životního jubilea:
Šubardová Jana, č.p. 267
Stanišová Marie, č.p. 177
50 let
Jurča Jaroslav, č.p. 259
Dovrtěl Ludvík, č.p. 83
Fučíková Libuše, č.p. 159
Juřena Antonín, č.p. 216

80 let
Bočková Marie, č.p. 86
Marášková Ludmila, č.p. 182
Knot Jaroslav, č.p. 243
90 let
Jakšík Vladimír, č.p. 185

Vzpomínka na nedachlebické Vánoce
Vánoce byly vždycky to nejkrásnější,
na co ráda vzpomínám. Už na svatého
Martina napadl první sníh a na Vánoce ho bývalo až po okenice. Tatínek ho
vždycky odmetal a sestra sypávala na
stříšku mák a různé dobroty pro ptáčky. Já jsem si hned první den prázdnin donesla z místní knihovny kopu
knížek. Vylezla jsem na pec , četla a
ostatní svět pro mě neexistoval. Na peci
bývalo krásně teplo, protože před Štědrým dnem v ní maminka pekla chléb,
povidlové a hruškové vdolky na svátky.
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Už časně ráno maminka zpívala
vždycky stejnou píseň „ Z nebe posel
vychází“ . Starší sestry strojily stromeček, který otec přinesl z lesa. Cukroví
nebylo všechno bylo na lístky, na příděl.
Do krepového papíru se balily kousky cukru, věšely se na stromek různé
vystřihovánky a hlavně větvičky šípků
a smrkové šišky. Celý den se držel půst,
přesto jsme tajně kradly vdolky. Nejmladší sestřička dávala pozor, až vyjde
první hvězda, aby se zasedlo k večeři.
Všichni svátečně ustrojeni, také na sto-

le byl jediný náš ubrus, k tomu účelu
uchovávaný po celý rok. Po společné
modlitbě ( tatínek ještě děkoval za vše
Bohu) jsme se pustili s chutí do jídla.
Polévka bývala ze sušených hub s
dlouhými nudlemi a strašně dobrá.
Následovala krupičná kaše s medem a
„šlížky“ nebo také někde říkali „vrany“. To byly malé buchtičky s povidly,
spařené mlékem a sypané mákem. Tato
veliká dobrota nahrazovala všechno
cukroví. Místo kompotů nás ve veliké míse lákalo uvařené sušené ovoce,
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švestky, hrušky a jablka. Kdo měl ještě
chuť, dojedl se výbornými vdolky.
Čerstvá jablíčka bývala uložena na
půdě v obilí a v komoře ve velkém hlíněném hrnci bylo našlapané kyselé zelí,
zdroj vitamínů po celý rok.
Po večeři sestry házely střevícem,
zvědavé, zda už půjdou z domu. Také
lily olovo a na dvoře třásly mladým
stromem, říkajíc : Třesu,třesu bez, ozvi
se mi pes, kde je moje štěstí dnes! Každé z nich se ozval jiný pes, jedině mně
se pokaždé ozvala sousedova Nora.
Sestry se mně smály, že tomu Frantíkovi „neujdu“ a přeci jsem „ušla!“
Pak se šlo ještě koledovat po sousedech a známých. To chodily všechny
děti, ode všech dveří se ozývaly koledy.
Do uzlíčku se dávalo ovoce, vdolky a
ořechy. Peníze nebyly nikdy!
Na půlnoční mši do bílovského
kostela chodila celá dědina. S lucerničkami, ženy ve vlňácích, muži v ovčích
„kožůškách“, brodili se všichni sněhem

– hodinu cesty!
Když jsem byla menší, nosil mě tatínek na zádech. V kostele bývalo jako v
lese, všude plno smrčků, vůně, krásně
světlo a teplo. Na kůru zpívali zpěváci
slavnou Vánoční mši od J.J. Ryby, pod
vedením varhaníka p. Nemáše. Já, stulená v lavici, jsem ke konci vždy usnula.

Domů jsme se dostali ke druhé hodině
ranní a rychle na kutě!
Ráno se šlo opět na „ hrubou mši“,
vždyť byly Vánoce! Tento den se nechodilo ani po návštěvách. Na svátek svatého Štěpána chodila děvčata podávat
chlapcům boty, zpívajíc píseň: „Svatý
Štěpán nařizuje a všem panenkám přikazuje, aby boty pucovaly a mládencům
je podávaly. Pojďme rychle do světnice,
kde majů zelené okenice, u sůsedů, tam
jich majů aj mládence k milováňů“.
Na Nový rok zas jim opláceli chlapci. Chodili děvčata umývat sněhem a
při tom zpívali:
„Tluču, tluču, otevřete, dostal jsem
klobůček od děvčete. Dívča spalo, já
také spal, někdo mně klobůček z hlavěnky vzál“.
Takové bývaly svátky a mě se zdá, že
byly krásnější než dnes! Sice skromnější, ale bylo v nich více lásky a porozumění, také méně závisti, než dnes!
Ludmila Kostelníková

JAG SVATÝ PETR STVOŘÍL SLIVOVICU
Dyž eště chodíl Kristus Pán po zemi, tož přišél aj ze svatým Petrem na Slovácko. Tož tam býl teprú zbožný lud. Dřél
v potu tváře. Motykama, rýlama a pluhem enom sa v zemi rýpal, až býl celý zedřený jag nigde na světě.
Ale přitom Pána Boha chválíl také jag nigkde na světě. Víc než na celéj ostatní Moravě. Svatý Petr povídá: Tož takový
pobožný a pracovitý lud néni myslím na celém světě. Tento lud mosíme odměnit věcéj než fšecky ostatní. Zapichl palicu
do zemňe, Kristus Pán í požehnál a hneď vyrústla trnka a na ní ovocé atož svatý Petr aj hneď naučíl ludi ze Slovácka slivovicu pálit. To býl ten najlepší nápoj na světě. Ale čert sa potichu přikradl a už tam chťél ten svůj ocas strčit aby to nebeské
dílo pokazíl, ale svatý Petr už věďél co čert za něma dělá,vypoščál si od Krista Pána čagan a jag sa čert k slivovici přiblížil
smýk ho tým čaganem přes řit až čert zabékl a leknutím prdl a z hrozným smradem zmizél. Tož tak ostala slivovica jediným rajským nápojem, kerý dodneška oblažuje udřený slovácký lud. Ale čert nespál a přeca enom hleďél nejak to svaté
dílo pokazit. Tož sa promňéníl ve finanční úřad, druhé poschodí, dveřa číslo 52 a ten finanční úřad navalíl na pálení
slivovice takové daně, že tom, gdo ju z láskú a zbožnosťú pije, dycky jaksi zahořkne v hubě…
( FOKLORISTICKÝ PRŮZKUM – VLČ – 1960- SP) – VK-

Z historie naší obce
Vážení občané,
dovolte mě opět se vrátit v této
předvánoční době, do nedávné historie naší obce. Tentokrát do roku
1980. Byl to rok 35. výročí osvobození
Nedachlebic. Rok 1980 byl posledním
rokem VI. pětiletky. V jejím průběhu
zásluhou obětavé práce našich pracujících vzrostl národní důchod téměř o
pětinu, průmyslová výroba o čtvrtinu
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a zemědělská produkce o 10%.
Byl to rok, kdy se konaly Zimní
olympijské hry v Lake Placid a letní v
Moskvě.
Byl to rok i 5. celostátní spartakiády
v Praze, které se zúčastnili desetitisíce
cvičenců a cvičenek, které předcházely
okrskové, okresní a krajská kola. I pro
naši obec to byla velká událost a sláva.
Konala se zde poprvé tato spartakiá-

da. Zasloužily se o to naše ženy, které
cvičily pod vedením p. Hanky Maráškové - skladbu žen. Tato cvičení nejen
úspěšně dokončily a předvedly nejen
doma, na spartakiádním vystoupení
na našem hřišti, ale i v dalších obcích
v Topolné, v Bílovicích, v Jalubí a ve
Starém Městě. Rovněž se zúčastnilo
pět cvičenek okresní spartakiády v Uh.
Hradišti a dvě i celostátní spartakiády
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v Praze. Byla to p. Alena Šuranská a
Jarmila Strýčková.
Na MNV byl předsedou p. František Dvořák, uvolněným tajemníkem
p. Karel Hrňák. Obec se připravovala
na integraci obce se sousedním Částkovem.
Další velká událost se konala
3.5.1980 byla otevřena nová Mateřská
škola. Slavnostní projev přednesl p.
František Dvořák, za účasti delegace
ONV UH. Hradiště v čele s MUDr. Janem Šimoníkem.
Hodnota díla byla 1.594.000 Kč.,
odpracováno bylo celkem 10.715 brigádnických hodin.
Nejvíce se na tom podíleli myslivci,
sportovci, požárníci a svaz žen.
První ředitelkou byla p. Dohnalová
z Topolné, učitelkou p. Hubáčková ze
Svárova. Kuchařkou byla p. Bohumila
Řezníčková.
Život v obci neměnil. Občané
pokračovali ve výstavbě a opravě
svých domů. Zvyky a obyčeje v obci
prý upadají, co to prý kdysi bývalo,
píše už nový kronikář pan Dostálek.
Jen tradiční Martinské hody se
konaly pod vedením požárníků. Stárci
nejsou uvedení.
V letních měsících několik tanečních zábav v Dolině, hlavně pro mladou generaci.
V JZD byl předsedou p. Pavel
Široký, místopředseda a vedoucí živé
výroby p. Josef Bartas, vedoucí agro-

nom Jiří Kavka, mechanizátor Ing. p.
Ladislav Kropáček, hlavní ekonom p.
Božena Magdálková.
JZD hospodařilo na výměře 1.465
ha půdy. Na 208 pracovníků z toho
102 stálých průměrný výdělek v roce
1980 – činil 2.730 Kčs.
Průměrné hektarové výnosy:
pšenice ozimá
- 50 q
ječmen
- 49,9 q
hrách
- 34,5 q
bob
- 22,2 q
řepa krmná
- 61,8
kukuřice na siláž - 27,47
oves na zeleno
- 30,6
vojtěška
- 6,4
Do státního výkupu odevzdalo JZD
900 tun obilovin a 240 tun luštěnin.
Užitkovost v živočišné výrobě:
dojivost na krávu ………. 3.111 l mléka přírůstek u jalovic ……… 58 dkg/
kus/den
přírůstek u prasat ……….
45
dkg/ kus/den.
V obci působily dvě politické strany. KSČ - 76 členů (20 stálých a 56
registrovaných.)
Předsedou byl p. Vladimír Strýček.
Druhou stranou byla ČSL, jejíž
předsedkyní byla p. Marie Blažková.
Počet členů neuveden.
Svaz mládeže stagnoval. Koncem
t.r. odstoupil Knot Jaroslav a novým
předsedou se stal p. Vojtěch Dovrtěl.
ČSČK měla 106 členů, předsedkyní byla Hrubešová – Bartlová.

Myslivci pracovali ve 43 členech.
Tento kolektiv řídil 7 členný výbor
v čele s panem Jaromírem Vranou z
Bílovic.
Jednou z nejaktivnějších složek
tehdejší NF byla ZO ČSŽ. Měla 56 členek v čele s p. Zdenkou Ondrovou.
TJ Družstevník, jehož cílem této
organizace byl ,,Rozvoj tělovýchovy
a sportu“. v naší obci řídil 11 členný
výbor v čele s p. Ladislavem Ondrou.
V roce 1980 bylo na matrice
Nedachlebice uzavřeno 10 sňatků,
narozených dětí 10, zemřelo 15 občanů, 39 se odstěhovalo a 24 občanů se
přistěhovalo.
Koncem roku žilo v obci 976 občanů, z toho 516 žen. Ekonomicky aktivních osob bylo 525 z toho 249 žen.
Průměrný důchod činil 900 Kčs.
Vážení občané, to jsou jen některá
fakta a čísla a život před 31 lety v naší
obci.
Jistě se ještě někdy příště opět vrátím na stránkách našich Obecních
novin k dalším událostem ze života
naší obce.
V závěru bych Vám chtěla popřát
pěkný předvánoční čas, klidné prožití
vánoc a do nového roku 2012 popřát
mnoho pohody, úspěchů a hlavně
hodně zdraví, abychom mohli zvládnout to, co na nás příští rok čeká.
Ondrová Zdenka, kronikářka

NÁŠ RODÁK
V zasedací místnosti Obecního úřadu Nedachlebice je umístěn obraz, který
jeho autor, takřka osmdesátiletý Alois Minařík, věnoval své rodné obci.
Alois Minařík ukončil Střední průmyslovou školu v Uherském Hradišti v
roce 1954. Studoval tehdy nově vzniklý obor „ navrhování výrobků z plastických
hmot“. Na zkušenou jezdil po různých plastikářských závodech, působil sedmnáct
let jako návrhář – designér ve Fatře v Napajedlích a v roce 1975 zakotvil ve Vrbně
pod Pradědem, kde dodnes s rodinou žije.
Proslavil se nejvíce jako autor a tvůrce plastových dětských saní Kamzík, lidově zvaných „boby“, s nimiž prožívalo
zimní radovánky nejedno dítě i v naší obci, aniž by tušilo i se svými rodiči, že „ to vymyslél Lojza Minaříkůj“.
V září a říjnu tohoto roku se uskutečnila ve Středisku kultury a vzdělávání STŘECHA ve Vrbně pod Pradědem
výstava maleb a plastik Aloise Minaříka. Při této příležitosti se svěřil, že malovat ani jinak tvořit už nehodlá. Podle jeho
slov tvořil nejen pro vlastní radost, ale hlavně pro radost druhým.
„ Každý by si měl najít nějakou zálibu, aby ho bavila a aby přinášela radost jemu i jeho okolí, a já myslím, že takto
by byl každý spokojený…“ vyznal se Alois Minařík z Nedachlebic.
- VK-
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DOMOV SENIORŮ
Dům s chráněnými byty v
Nedachlebicích poskytuje v současné době domov 23 seniorům. Je to
15 žen a 8 mužů. Nejstarší obyvatelkou je paní Anna Ševčíková, která v
dubnu 2012 oslaví 94. narozeniny.
V letošním roce zemřeli tři obyvatelé
domova. Sociální služby v domově
poskytuje Oblastní charita Uherské
Hradiště, která v září 2011 oslavila 20.
výročí svého trvání. Přibližně 160
zaměstnanců této neziskové organizace poskytuje ve 48 městech a
obcích služby v oblastech sociálních,
zdravotních a humanitárních. Pečuje o osoby staré a nemocné, pomáhá osobám bez přístřeší, zdravotně
postiženým, pořádá sbírky a charitativní akce na pomoc potřebným.
Zaměstnankyněmi Oblastní charity v Uherském Hradišti jsou i pečovatelky v nedachlebickém domově.
Poskytují jeho obyvatelům a obyvatelkám řadu služeb (úklid, praní, obstarávání nákupů a pochůzek, procházky
s doprovodem, podávání léků, pro-

vádění osobní hygieny, rozdělování
stravy apod.). Senioři v domově jsou s
jejich prací spokojeni. Spokojeni jsou
i s novým dodavatelem obědů - Topolskou hospodou, která nahradila na
základě jejich nespokojenosti před-

chozího dodavatele jídla. S blížícími se
Vánocemi se obyvatelé Domu s chráněnými byty v Nedachlebicích těší na
dávky, které jim pod stromeček nadělí
obecní úřad.
- VK-

V domově se o nás vzorně starají

Křesťanské okénko
Poslední listopadovou nedělí začal
nový církevní rok, doba adventní. Slovo advent znamená příchod, křesťané
se připravují na svátky narození Ježíše Krista. Pro všechny je pak vánoční
doba symbolem míru, pokoje, jsou to
svátky rodiny a zejména malých dětí.
Nejprve se ale ohlédněme několik
týdnů zpět a připomeňme si některé
společně prožité události.
V září pořádala bílovská farnost
zájezd. V Olomouci jsme navštívili
katedrálu sv. Václava a arcibiskupský
palác, potom jsme si v Brodku u Přerova prohlédli zvonařskou dílnu, ve
které nám paní Laetitie Dytrichová
v roce 1981 ulila náš nejstarší zvon
sv. Barbory a sv. Cyrila a Metoděje.
Všichni jsme byli zaskočeni poznáním, v jak jednoduchých podmínkách a za použití tradičních postupů
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vzniká krásně znějící a bohatě umělecky zkrášlený zvon. Nakonec nás
v Dubu nad Moravou přivítal pan
farář P. Jan Kornek, poskytl nám také
obsáhlý výklad a provedl poutním
chrámem Očišťování Panny Marie,
farními budovami, nezapomněl se ani
pochlubit svou sbírkou mysliveckých
trofejí. Založil zde tradici Evropských
mysliveckých poutí sv. Huberta, letos
5. listopadu byla už čtvrtá. Za uspořádání zájezdu ještě dodatečně děkujeme našemu faráři P. Josefu Říhovi.
Začátek listopadu patří myslivcům. Vedle toho, že jim začíná hlavní
lovecká sezóna, tak nezapomínají ani
na duchovní stránku své činnosti, za
staletí obohacenou o krásné tradice.
Opět troubilo Vésčanské halali a zpíval mužský pěvecký soubor ze Vnorov. Právě oni, snad i po našich zkuše-

nostech, letos v září uspořádali doma
svou první Hubertskou mši svatou.
U nás byla Svatohubertská mše
už po desáté. Nejprve myslivci uctili
památku svých kolegů, kteří nás předešli na věčnost položením kytice a
zapálením svíce u kříže na místním
hřbitově.
Všichni jste se mohli přesvědčit,
že je tato vrcholná myslivecká akce
stále známější, zájem o pozvání projevuje stále více našich mysliveckých
kolegů z jiných honiteb i ostatních
našich hostů. Letos, vedle jiných hostů, přijal naše pozvání i pan Tomio
Okamura. Neskrýval svoji spokojenost jak s obohacením mše svaté, přinášenými obětními dary, tak i s podaným občerstvením na myslivně, které
připravil správce Stanislav Šubarda,
to jsme ostatně ocenili všichni; stej-
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ně tak poděkování patří každému,
kdo svým dílem k této akci jakkoliv
přispěl, a to i našim rybářům, zahrádkářům, včelařům, chovatelům a všem
ostatním.
Na letošní Vánoce je opět připraven bohatý program. Nejprve se v
Nedachlebicích sejdeme na půlnoční
mši svaté na Štědrý den v 21.00 hodin.
Po loňské premiéře opět v našem kostele vystoupí soubor Nedachlebjan, a
to na první svátek vánoční. Tento den,
25. prosinec, chápeme jako vrchol
Vánoc, proto i zpívání u vánočního
stromu a uctění narozeného Ježíška bude důstojnou a vrcholnou jak
duchovní, tak kulturní událostí.
Na sv. Jana evangelisty bude ve
farním kostele žehnání vína. Protože
letošní rok byl jak pro vinnou révu,
tak i pro švestky mimořádně příznivý,
můžeme očekávat jak špičková vína,
tak i slivovici. A tedy ještě jednou
můžeme při obřadu žehnání poděkovat za všechny dary, které spolu s
naší prací náš život obohacují a činí
příjemnějším.
Kdo nechce být doma, může ve
středu 28. prosince vyrazit na pěší
pouť po jesličkách farnosti, vycházíme z Bílovic, předposlední zastávka je
u nás, kde už unavení poutníci vděčně přijmou malé občerstvení před
závěrečnou etapou.
Na Silvestra vyrazí myslivci na
svou loveckou vycházku. Při této příležitosti jim pan farář P. Josef Říha
požehná památník svatého Huberta, který stojí v Olšovci. Základ tvoří
balvan, který byl nedaleko vykopán

při stavbě horního rybníka, dřevo je
místní, práci udělali naši myslivci.
A to už budeme v novém roce. V
pátek 6. ledna v podvečer nás navštíví
Tříkráloví koledníci s prosbou o příspěvek pro lidi v nouzi a ohrožení,
u nás i ve světě. Jistě pěkně poděkují a zazpívají i nějakou sloku koledy.
Celou akci organizuje Charita.
V sobotu 7. ledna, na konci vánoční doby přijďte zase do kostela sv.
Cyrila a Metoděje. Vystoupí cimbálo-

vá muzika Cifra s primášem Petrem
Číhalem, už se na ně těšíme. Koncert
je otevřen pro všechny štědré dárce
Tříkrálové sbírky, vstup je zdarma.
Kostelní rada přeje všem našim
spoluobčanům radostné prožití
vánočních svátků, ve všech dnech
nového roku Boží lásku a požehnání,
také hodně zdraví, rodinné pohody a
všechno dobré.
Ing. František Dostálek

Zapálení svíce o druhé adventní neděli

Naši i pozvaní myslivci a ostatní hosté po mši svaté

Tomio Okamura přijímá od honebního starosty malý dárek

... a svou vděčnost každému vyslovil při loučení na myslivně.

…
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Nedachlebjan
Poslední letošní číslo Obecních novin, které máme před sebou,
znamená bilancování celého roku
v naší obci. Každý čtvrtrok se OS
Nedachlebjan snažilo připravit nejen
pro své členy akce, které by vycházely
z tradic předešlých generací.
Na podzim jsou jednou z největších takových akci Martinské hody.
S velkou pomoci mladé krojové
chasy – a také jejich rodičů – se 12.
listopadu mohl vydat průvod 14 párů
pod vedením stárků Davida Mikulky
a Barbory Travencové k obecnímu
úřadu, aby požádal starostu o povolení pořádat hody.
Po několika dlouhých letech, kdy
krásu krojů skrývaly pláštěnky a deštníky, nám konečně přálo i počasí. V
průvodu se objevilo plno malých dětí
a také několik „ženáčů“. Velké díky
mladým maminkám, které snad ve
svých ratolestech už tímto podporují a
vychovávají budoucí hodovou chasu!
Krojovaní ukázali před obecním
úřadem několik tanečků, které potom
večer na sále předvedli v plné parádě.
A bylo se opravdu na co dívat!

Děkujeme všem, kteří jakkoli
podpořili krásnou hodovou tradici, a
snad můžeme říct „hody byly, hody
budú!“ i příští rok.
Adventní čas jsme zahájili opět
vánočním zpíváním. Spolu s dětmi z
Nedachlebjánku jsme zazpívali, přivítali Mikuláše, který měl pro děti
připravených pár sladkostí. Velké
vánoční zpívání jsme připravili na
neděli 25. 12. 2011 do kostela Sv.
Cyrila a Metoděje. Tímto všechny
srdečně zveme.

Na únor chystáme 3. Krojový ples.
Bude se konat v sobotu 25. 2. 2012
opět ve Zlámanci. Přijďte si zatančit
– ať už u písniček Staroměstské kapely či u CM Mladý Včelaran. Všichni
jste srdečně zváni – a pro krojované
tanečníky budeme mít připraveno
malé překvapení.
Na závěr mi dovolte jménem
OS Nedachlebjan popřát vám všem
krásné prožití vánočních svátků a
do nového roku 2012 zdraví, štěstí a
pohodu.
Blanka Sládková

Chasa při povolení práv starostou

Tanečky chasy před obcí

Nedachlebjan & Nedachlebjánek

KNIHOVNA
Otevírací doba – vždy liché úterý od 16.00 – 17,30 hod
- v knihovně jsou nyní opět nové knihy z výměnného fondu z knihovny BBB Uh. Hradišti
- byly nakoupeny zcela nové knihy za peníze od Obecního úřadu Nedachlebice (Javořická, Monyová, Steel, dětské
knihy), za celý rok 2011 v celkové výši cca 5 tis Kč
- v měsíci prosinci či lednu 2012 bude v knihovně vyměněna už nevyhovující podlaha a bude vymalováno
- v opravě je počítač, ale brzy budeme zase on-line
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Klubík
Schůzky Klubíku probíhají pravidelně každé úterý od 9,30 hod až do té doby než musí jít maminky vařit oběd….
Schází se nás čím dál víc, což je bezvadné a většinou i dost živé a veselé. Každý týden děláme krátké pásmo známých či
méně známých dětských říkadel, básniček s ukazováním, písniček a děti jsou čím dál šikovnější.
V říjnu jsme spolu s mateřskou školkou vyrazili na velký fáborkový závod, v jehož cíli získaly všechny děti diplom
a sladkou, doma pečenou odměnu. Všem maminkám ještě jednou děkuji za velkou pomoc. Před Vánoci si jistě vyrobíme nějaké ozdůbky a ochutnáme, co se komu podařilo upéct. Kdo máte chuť a chcete se k nám s vaší ratolestí přidat,
přijď te, těšíme se na vás.
Rádi bychom poděkovali panu starostovi a pracovníkům OÚ Nedachlebice za finanční podporu (máme nový hrací
koberec), skvělé zázemí a shovívavost, i když jsme někdy rušní nepořádníci.
Krásné Vánoce a v novém roce 2012 spoustu zdraví, štěstí a lásky
přejí maminky a děti z Klubíku a také Lenka Závodná

Už je tady zas ten vánoční čas....
Na Vánoce se těší všichni bez rozdílu věku – malí i ti velcí. Ti naši malí v
mateřské školce se na ně těší obzvláště. Nejsou zatíženy žádnými předsudky a starostmi jako my dospělí. Jejich
příjemné očekávání nahlodává jediná
obava, aby ten Ježíšek naložil všechny
dárky, které si vysnily, a na nic nezapomněl. A protože zatím ještě neumí
psát, kreslí svá tajná přání Ježíškovi
na papír a ten pak spolu vystavíme na
nástěnku v šatně školky. To aby měl
Ježíšek (rodiče) tu správnou motivaci. V naší školce učíme děti nejen dárky přijímat, ale také aby samy uměly
udělat radost jiným, zejména svým
blízkým. Proto chystáme vánoční
překvapení – připravujeme pro ně
posezení u stromečku s předáním

malého dárku.
Kromě těchto milých povinností
se děti stačily také kulturně vyžívat.
Navštívily v měsíci listopadu divadelní představení v Klubu kultury v
Uherském Hradišti. Jejich návštěva
se pro nás stává malým výletem za
poznáním. Děti během něho blíže
poznávají naše okresní město – všímáme si dopravního ruchu, budov,
a jejich architektonického řešení a
teď před svátky hlavně pozorujeme
výkladní skříně. Jejich pečlivým prohlížením děti nabírají inspiraci pro
své vánoční dárky. Pro děti vybíráme divadelní představení s kvalitním
hereckým obsazením. Setkáváme se tu
s herci, jejichž jména jsou často velmi
známá (nedávno to byl Jan Přeučil a

Eva Hrušková). Proto i pohádky jimi
zahrané mají úroveň a zanechávají v
dětech hluboký citový zážitek. Naše
děti dovedou prožívat takové společné chvíle, a tak se jim je snažíme podle možností nabídnout co nejvíce.
Přestože děti Vánoce ještě více vnímají přes obdržené dárky, my dospělí
si s věkem stále více uvědomujeme,
co slovo Vánoce znamená. Většina z
nás od nich očekává společná setkání
s milými lidmi, pohodu, klid a samozřejmě rozzářené dětské oči.
Přejeme Vám, abyste Vánoce prožili podle svých představ s těmi, koho
máte nejraději a aby se splnila Vaše
nejtajnější přání.
Děti, paní učitelky a tety z mateřské školy

ČZS
Zahrádkáři děkují obecnímu úřadu za spolupráci, všem sponzorům za podporu při akcích
a všem občanům za účast na našich podnicích, které jsme v roce 2011 pořádali.
Do roku 2012 přejeme všem občanům hodně zdraví, štěstí a bohatou úrodu.

Vánoční rozjímání
Pojďme se společně v této hektické době na chvíli zastavit a vydejme
se proti proudu času do doby, která
neznala shon a stres a lidé žili ve větší
sounáležitosti s přírodou a více ctili
její zákonitosti a vážili si více jeden
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druhého. Do doby, kdy Josef Lada
maloval své dnes už zlidovělé obrázky, ze kterých na nás dodnes vyzařuje ona kouzelná atmosféra té minulé
doby.
V té době, kdy moje babička a
děda byli ještě malými dětmi bylo
období kolem vánočních svátků více

spjato s dodržováním zvyků, slavností štědrovečerní večeře, v žádné
domácnosti nesměl chybět o Vánocích betlém, ať už vyřezávaný ze dřeva
nebo vyrobený z papíru, slámy, šustí,
těsta atp., zpívaly se koledy a všichni
se pak společně odebrali na půlnoční
mši. Většina dnešních dětí je v této
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uspěchané době o tuto atmosféru
již ochuzena. Ve většině současných
rodin probíhá štědrý den ve znamení
obrovského zmatku a vyžaduje si pevné nervy. Ze známých zvyků se dnes
dodržuje snad jen krájení jablíčka,
možná ještě někde pouštění ořechových skořápek po vodě. Štědrovečerní večeře se zpravidla rychle odbude
za zvuků koled znějících z CD nebo
rádia. Celý večer směřuje k jednomu

bodu, a tím je rozdávání dárků. To
pak po celodenním shonu při rozbalování dárků najednou zjistíme, že se
našim ratolestem dárky, kterými jsme
je obdarovali stejně nelíbí a dají nám
to patřičně najevo a celý tento krásný
den se v nejedné domácnosti zdá být
promarněným.
Zkuste o těch letošních Vánocích
své děti a vnoučata více zapojit do
dění, např. při zdobení vánočního

stromečku, naučte je některou koledu
a zahrajte si třeba nějakou hru, zkuste
navodit klidnou a sváteční atmosféru,
vždyť Vánoce nejsou jen o dárcích,
měli by mít jinou hodnotu než tu
materiální a ekonomickou. Vždyť víc
by přece mělo jít o to, že se společně
rodina sejde u svátečně prostřeného
stolu, o klid a jakousi vnitřní harmonii. Vždyť na co budou za pár let
dnešní děti vzpomínat?

Malá ukázka toho jak vypadal štědrovečerní večer na Slovácku před sto lety:
„Vlastní dobou štědrovečerní je ovšem večer. Všechna práce po domě je skončena, světnice jsou upraveny a čistý, hospodyně má vše připraveno, aby nemusela vstávati při večeři od stolu. Stůl je zamknut, tj. obtočen řetězem, aby se zamkla
huba vlkům, aby nedávili ovcí. Někde dávají pod stůl slaměnku se všemi druhy obilí. Je víra, že z toho stavení vyjde toho
roku oheň, kde na Štědrý den nejdříve rozsvítili. Proto se se světlem otálí nebo čeká, až vyjde první hvězda nebo až odzvoní
klekání. Večeře se snese na stůl všechna najednou, aby hospodyně nemusela vstávati, špatně by jí drůbež seděla.
Před jídlem se všichni s hospodářem pomodlí. Napřed pojídají oplatky s medem. Vlastní večeře bývá velmi hojná,
polévka hrachová nebo houbová, rozmanité kaše, krupice, koláče, ovoce syrové nebo sušené. Ryb nebylo.
Na štědrý den postí se nejenom lidé, ale částečně i dobytek; dostává jen ráno a potom až večer. Namnoze se mu přimíchávají zbytky od večeře. Zbytky od večeře se házejí do ohně, aby jim nikdo nemohl škoditi.
Štědrý den je také odhadování budoucnosti jednotlivcovy. Hned ráno mají pozor, kdo první z cizích vejde do stavení,
je-li to muž, bude míti kobyla hřebečka; je-li to žena, bude to kobylka. Jsou-li na Štědrý den hvězdy, bude míti hospodyně
toho roku hodně vajec. Na Štědrý den uváže hospodář na nůž kousek chleba a dá za trám, zrezaví-li bude neúroda.
Není-li u stolu při večeři počet sudý, hádají, že toho roku někdo zemře. Po večeři nabere děvče do náručí polínek; je-li
počet sudý, vdá se; jinde znamená sudý počet svobodného, lichý vdovce.
Děti si připraví tři hrnky: pod jeden dají hlínu, pod druhý peníz a pod třetí chleba. Sáhne-li pak, ovšem nevědouc, pod
kterým hrnkem je, po hrnku s hlínou, zemře, sáhne-li po hrnku s penízkem, bude bohato, sáhne-li po hrnku s chlebem,
bude žebrákem.“(Úryvek z knihy L. Niederleho, Národopis lidu československého, díl - Moravské Slovensko z r. 1922).
V tento den po večeři nastával čas pro koledníky a dříve pro pastýře, kteří obcházeli stavení a za zpěvu koled přáli
blízkým a sousedům, třeba zrovna takto:
1. „Došli jsme k vám na koledu,
milí přátelé,
pro jablíčka, pro oříšky, trnek věrtele,
dáte-li aj grošík, vezneme,
lebo vdolků košík prímeme,
srco z medu, šak jsme došli
k vám na koledu

2.

„Došli jsme k vám na
jak ten Kristus král,
zazpíváme, zadudáme,
brinknem na cimbál,
dudli dudli, cin cin, tydli dom,
srco z medu, šak sme došli
k vám na koledu.“
(J. Pajer, Ten vánoční čas – sto koled z Moravy)

A z moudrosti předků pramení i staré pranostiky, připomeňme si jich pár:
-

Začne-li zima až s adventem, potrvá deset týdnů.
Veliké sněhy působí na osení škody.
Mrazy co prosinec zaseje, až leden a únor sklidí.
Zima, kterou konec roku nese, dlouho s námi ještě třese.
Není-li v zimě sněhu, nebude v létě hub.
Jsou-li dlouho šišky na stromě, zima stálá nebude.
Zima měkká a deštivá nemoci jen rozsívá.
Jak vysoko v zimě leží sníh, tak vysoko tráva poroste.
Nepromrzne-li půda, úrody dá poskrovnu.
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A na závěr Vám prozradím 3 recepty na vánoční cukroví z kuchařky, tak jak je vlastnoručně před bezmála 80 lety
sepsala moje babička Marie v plném a neupravovaném znění:

Linecké měsíčky:

Medvědí pracičky:
„25 dkg másla, 25 dkg mletého cukru, 12 dkg strouhaných mandlí, 35 dkg mouky, za 1 kč skořice, vše se dohromady prohněte, pak se dá do formiček upéci při mírném
ohni.“

„Na vál připraví se 28 dkg mouky, 14 dkg másla a přidají se 4 žloutky. Vypracované těsto rozvalí se na stéblo silně
a formičkou vykrajují se měsíčky. Každý potře se vajíčkem
a v prudké troubě pekou. Upečené slepují se zavařeninou
a sypou cukrem.“

Zázvorky:
„1/2 kg mouky, ½ kg cukru, 3 vajíčka s tím cukrem
promíchat až to zhustne, pak kousek zázvoru postrouhat,
těsto nechat chvilku odpočat, pak na desce vyválej a vypíchej formičkami.

Příspěvek za ČZS Nedachlebice sepsala a všem čtenářům obecních novin přeje prožití letošních Vánoc v kruhu svých nejbližších v pohodě a ve zdraví a do roku 2012
šťastné vykročení všem
Libuše Malinová

Turistický oddíl – Divočáci Nedachlebice
Jen ve zkratce bychom Vám rádi
zrekapitulovali podzim v našem oddílu. Počasí mám opravdu celou dobu
velmi přálo, což nám vyhovovalo k
pořádání našich pochodů.
1.10.2011 jsme uspořádali třetí
závěrečnou část pochodu po hranicích Nedachlebic. Sešlo se nás čtyřicetpět a několik pejsků, které též s
sebou na naše výpravy bereme. V cíli
opět nechybělo opékání a překvapení,
které pro děti přichystal Petr Nádeníček a povozil děti ve vojenském
náklaďáku. Byla to jedna nejpovedenějších akcí podzimu a samozřejmě
opět velký dík patří manželům Dostálkovým.
Na našich týdenních schůzkách
hráváme různé hry a plánujeme další
výpravy. Během podzimu jsme nezaháleli a chodili sbírat žaludy, které
budeme nosit během zimy do lesa.
V nejbližší době budeme mít
za sebou návštěvu aquaparku v
Uh.Hradišti. Dále se chystáme na
vánoční juchandu, kde oslavíme
Vánoce u vánočního stromečku, předáme si malé dárky a to hlavní co nás
čeká, bude procházka, která se uskuteční na Štědrý den. Procházka bude
spojena s krmením lesních zvířátek.
Na závěr bude zajištěno občerstvení
k naladění té správné vánoční atmosféry. Tímto Vás všechny zvu, jak

Číslo 4/2011

naše členy, jejich rodiny, kamarády
a všechny, kteří mají alespoň trošku
rádi přírodu.
Poslední letošní akcí bude Předsilvestrovský výstup na Brdo.
Naše pořádané akce můžete sle-

dovat na nástěnce nebo na webových
stránkách obce Nedachlebice.
Za turistický oddíl přejeme všem
krásné prožití svátků vánočních,
hodně zdraví, štěstí, lásky a pohody
do nového roku .
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TJ Nedachlebice
Vánoční poděkování
Vážení a milí spoluobčané, fanoušci, sportovci a sponzoři, děkujeme Vám za přízeň a mimořádně úspěšnou spolupráci v letošním roce.
Všem Vám, i Vašim blízkým, přejeme šťastné a veselé Vánoce a do nového roku 2012 mnoho zdraví, spokojenosti,
radostí a úspěchů.
Bohatého Ježíška a bujarý Silvestr přeje za TJ Nedachlebice výbor

Fotbalový podzim
Jako každoročně, i letos skočila podzimní sezóna předehrávkou prvního jarního kola. Díky tomu začnou naši
hráči na jaře až v půli dubna. V letošním podzimu nám
opět největší radost dělalo „A“ mužstvo pod vedením
trenéra Petr Jurníka a vedoucího mužstva Radka Urbana, které na třetím místě s 25 body stíhá vedoucí tandem
Chropyně a Kněžpole. Dorostenci si pod vedením trenéra Radka Fojtíka zajistili pro zimu klidný střed tabulky
avšak s pasivním skóre 38:41. Na jejich výsledcích se projevily především nevyrovnané výkony z některých zápasů. Žákovské mužstvo po velké změně na pozici trenéra –
nově trénuje Marek Šuranský, a výměně klíčových hráčů
– přešli do dorostu, se teprve hledá. Průběžné zlepšování
a nejlépe odehraný poslední zápas však svědčí o správně
nastolené cestě výchovy těch nejmladších.
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Pozvánka na
3.krojový ples 2012
v sobotu 25. 2. 2012
ve Zlámanci.
Přijďte si zatančit
hraje Staroměstská kapela
a CM Mladý Včelaran.

Plán akcí TJ Nedachlebice
pro rok 2012
(mimo pravidelná utkání mužstev)

XIII.Ples Sportovců
sobota 4.2.2012 - Zlámanec
hraje Madison

Velký dětský den
sobota 2/9.6..2012 - areál TJ
soutěže, ukázky psů, rc modelů, tance, večerní zábava a
tombola

Pouliční turnaj
sobota 30.6.2012 - areál TJ
Horní konec – Esmeraldy – Holíška – Babetky - Podbůdí

VIII.JUMP Rally
sobota 28.7.2012 – areál TJ
rally rádiem řízených modelů aut 1:10 – Zlínský šampionát Intercup

XIII.
Ples sportovců
sobota 4.února 2012
od 20.00 hod.
reprezentační ples TJ Nedachlebice spojený s
vyhlášením nejlepších za rok 2011
sál Zlámanec
autobus bude přistaven na zastávce v 19.30 hod.
k tanci i poslechu hraje MADISON
bohatá tombola
slosovatelné vstupenky o hlavní cenu
občerstvení
zvou pořadatelé

Číslo 4/2011
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Martinské hody – chasa po mši

TO Divočáci na výletě

Děkování myslivcům za obětní dary

Mikuláš naděluje

Momentka z domova seniorů

autoři fotografií: ing. František Dostálek, Josef Jandouš, Martina Hrušáková, Vojtěch Dovrtěl, Adélka Koňaříková
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