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Vážení spoluobčané
Vážení spoluobčané,
ještě ani neodezněly dojmy z krásného, ale suchého podzimu a zima už
se přihlásila o slovo. Je začátek prosince a Vy si čtete poslední letošní Obecní noviny. A po přečtení se všichni připravíme na Vánoce a konec roku 2018.
Je tedy načase bilancovat.
Převzal jsem obec od Roberta
Křenka finančně stabilizovanou, za
což mu patří velký dík. Také napravení předešlých chyb se dařilo posunout
o podstatný kus kupředu. Ale ještě nás
čeká hodně práce. Díky momentálnímu ekonomickému vzestupu jsme
v novém rozpočtu mohli počítat s navýšením peněz, které z různých zdrojů
přijdou do obce. A tak doufáme, že
konečně dojde i na úpravu centrálního „parku“ ve středu obce včetně zastávek. Na postupnou opravu všech
chodníků, rekonstrukci další části
kanalizace, pokračování v úpravách
areálu sportovního hřiště a výměnu

veřejného osvětlení. Sami dobře víte,
že je potřeba opravovat i obecní majetek, který stárne a který není zase až
tak vidět. I v této oblasti rekonstrukcí
tedy budeme vynakládat nemalé prostředky na zlepšení současného stavu.
Zároveň se ale musíme připravit na to,
že doba ekonomické hojnosti velmi
brzy skočí a rozpočty v dalších letech
mohou být chudší. Pro tyto roky je třeba pokračovat v tvorbě finanční rezervy, se kterou už začal můj předchůdce,
a nerozpouštět ji hned bezmyšlenkovitě v okamžitých investicích a splácet
stávající dluhy. Proto i rozpočet naší
obce pro rok 2019 je připraven jako
mírně přebytkový s tím, že velká část
rozpočtu je určena k financování, tedy
úhradě splátek půjčky, a část i k tvorbě
rezervy, ze které se v budoucnu počítá
pro větší a finančně náročnější investice.
Nechci Vás ale nudit čísly a prací
a raději se před koncem roku podívej-

me, co se podařilo. I na podzim složky
v obci organizovaly kulturní, sportovní či jiné společenské a významné
akce. Hubertská mše s posezením myslivců, Martinské hody, dozvuky i právě proběhnuvší jarmark si zasloužily
naši pozornost. A jejich pořadatelé
poděkování. Jen mě mrzí nízká účast
na letošní novince, dozvucích, které si
organizovala chasa týden po hodech.
Vždyť pořadatelé pořádají akce pro
Vás, nejen pro sebe. Pro příští rok je
v plánu mnoho akcí, které započnou
hned trojicí plesů. Tak doufám, že se
na některém z nich s Vámi všemi uvidím.
Závěrem mi dovolte, abych Vám
jménem svým a jménem členů obecního zastupitelstva popřál krásné
a klidné prožití vánočních svátků,
hodně zdraví a štěstí v novém roce,
tak abychom i rok 2019 mohli všichni
považovat za úspěšný.
Josef Jandouš, starosta obce

Pozvánka na
Vánoční veřejné zasedání zastupitelstva Obce Nedachlebice,
které se uskuteční v souladu se zákonem o obcích č. 128/ 2000 Sb.

Datum konání: 17. prosince 2018, v 18.30 hod
Místo konání: zasedací místnost OÚ Nedachlebice
Podrobný program bude elektronicky a na vývěsní desce zvěřejněn dle zákona o obcích č.
128/ 2000 Sb. nejpozději 7 dní před veřejným zasedáním.
Všechny spoluobčany zve
Josef Jandouš, starosta obce Nedachlebice
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Společenská kronika
říjen, listopad, prosinec 2018
Narození: 14.9.2018

Sňatek:

Šimčíková Adriana

24.11.2018

Hubáček Jakub

8.9.2018

Netuková Michaela
Janků Tomáš
Dvořáková Blanka
Hujík Vlastimil
Machová Veronika
Řezníček Zdeněk
Ševčíková Tereza
Pinos Martin
Motyčková Veronika
Kaňovský Jiří
Lukšíková Simona
Bischel Patrik
Bilavčíková Štěpánka
Beránek Tomáš
Rychlíková Petra
Jurča Ondřej

22.9.2018
22.9.2018
22.9.2018
29.9.2018
6.10.2018
6.10.2018
1.12.2018

Úmrtí:

† 18. 9. 2018
† 30. 9. 2018
† 14. 11. 2018
† 19. 11. 2018

Gregůrková Ludmila
Tomšej Václav
Cvrčková Bohumila
Steinecker Ján

rodiče: Šimčíková Marika
Šimčík Petr
rodiče: Hubáčková Veronika
Hubáček Aleš

Nedachlebice č.p. 206
Nedachlebice č.p. 277

Nedachlebice č.p. 303
Nedachlebice č.p. 257

Nedachlebice č.p. 233
Nedachlebice č.p. 291

Nedachlebice
Nedachlebice
Nedachlebice
Nedachlebice
Nedachlebice

č.p. 103
č.p. 295
č.p. 184
č.p. 23
č.p. 23

Nedachlebice č.p. 293
Nedachlebice
Nedachlebice
Nedachlebice
Nedachlebice

č.p.
č.p.
č.p.
č.p.

86
134
86
100

Občané, kteří se v měsících říjen, listopad a prosinec dožívají významného životního jubilea:
50 let
Tomková Agáta

č.p. 86

55 let
Duda Zdeněk
Vrána Pavel
Jurčová Vladimíra
Hanáčková Marta
Holák Zdeněk
Řešetková Eva

č.p. 188
č.p. 210
č.p. 293
č.p. 280
č.p. 242
č.p. 234
34

60 let
Hrabec Libor
Řešetka Jaroslav
Píža Vladimír
Holáková Zdenka
Čevelová Ludmila
65 let
Svitko Milan
Tomšejová Marie
T
Šuranská Alena

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

č.p. 86
č.p. 134
č.p. 146

70 let
Knichalová Marie
Kocourková Libuše
Hubáček Lubomír

č.p. 48
č.p. 81
č.p. 269

75 let
Hrňák Karel
Bartas František

č.p. 135
č.p. 126

80 let
Jánoš Antonín

č.p. 208

90 let
Turečková Bohumila č.p. 86
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Obec Nedachlebice a složky Vás zvou
aneb
pozvánka na už známé akce roku 2019
12.ledna

Ples sportovců

TJ Nedachlebice

26.ledna

Krojový ples

Nedachlebjan

9.února

Farní ples

Farní úřad

březen

Jarní Obecní noviny

22.března

POKÁČ – jarní tour – koncert

Obec Nedachlebice

24.března

Začátek jara–Nedachlebice vs. Napajedla

TJ Nedachlebice

13.dubna

Setkání důchodců I

Obec Nedachlebice

12.května

Den matek

Obec Nedachlebice

červen

Letní Obecní noviny

8.června

Den dětí – a přijde i kouzelník !

TJ Nedachlebice

15.června

Reflexy

TJ Nedachlebice

13.července

O pohár starosty – sportovní turnaj

TJ Nedachlebice

26.-27.července

JUMP Rally

Josef Jandouš ml.

3.srpna

810 let obce Nedachlebice

Obec Nedachlebice

23.-24.srpna

Pohádková stezka

Obec Nedachlebice

31.srpna

Ochutnávka burčáku

Zahrádkáři

září

Podzimní Obecní noviny, Slavnosti vína

19.října

Setkání důchodců II

Obec Nedachlebice

27.října

Zahrádkářská výstava

Zahrádkáři

2.listopadu

Hubertská mše

Myslivci

9.-10.listopadu

Martinské hody

Chasa a Nedachlebjan

16.listopadu

Dozvuky

Chasa

prosinec

Zimní Obecní noviny

1.prosince

Vánoční jarmark

Obec Nedachlebice

Termíny i pořadatelé se mohou ještě v průběhu roku drobně změnit.

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Na prvním jednání Zastupitelstva
od komunálních voleb, ve středu 31.
října, nově zvolení zastupitelé složili
slib zastupitele a začalo jejich funkční
období. Děkujeme přítomným občanům, že prožili tento okamžik s námi!
A ještě jednou děkujeme i všem voličům, že k volbám přišli a svými hlasy
rozhodli o složení nového Zastupitel-
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stva obce Nedachlebice.
Na dalším veřejném zasedání,
ve středu 14. listopadu, již došlo na
hlasování a rozhodování. Ze všech
projednávaných bodů zde chceme
přiblížit ty, které se bezprostředně
týkají všech obyvatel Nedachlebic.
Že novým starostou byl zvolen Josef Jandouš a místostarostou Martin

Kaňovský, je dostatečně známo. Dále
bylo nutno ustanovit výbory, které
ukládá zákon, zvolit jejich předsedy a členy. Předsedkyní finančního
výboru se stala Ing. Eva Batůšková,
kontrolní výbor povede Ing. Jiří Kaňovský a ve vedení kulturní komise
bude pokračovat Martina Hrušáková. Další komise zastupitelstvo pro-
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zatím nepovažuje za potřebné. O
Obecní noviny se bude starat Mgr.
Lenka Závodná.
Ze Slováckého muzea přišla do
naší obce žádost o souhlas se zapsáním tradičních hodů s právem na
Slovácku na seznam nemateriálních
statků ČR. Podobnou obdržely i další
obce. K odsouhlasení takové žádosti
nemělo nové zastupitelstvo sebemenší
výhrady.
Projednávalo se též mírné navýšení
ceny svozu odpadu ze strany TS Zlínsko pro rok 2019. Přestože obec každoročně doplácí k poplatkům vybraným
od obyvatel cca 200 000,- Kč, rozhodli
se zastupitelé cenu pro obyvatele prozatím nezvyšovat. Spíše budou do budoucna zkoumat možnost přechodu
na jiný systém vypočítávání poplatku
za svoz odpadu pro obyvatele.
Zastupitelstvo se ve svém funkčním
období bude muset zabývat vytvořením nového územního plánu obce, či
alespoň jeho přípravou. Zastupitelem
zodpovědným za oblast územního plá-

nování byl zvolen Martin Kaňovský.
Všichni jsme v Nedachlebicích hrdí
na nový Kulturní dům a máme z něj
radost. Budou ho využívat pouze
občané Nedachlebic, či umožníme
pronájem i subjektům, které nejsou
z naší obce? Zájem přespolních o pořádání akcí v našem KD se stává reálným a do budoucna lze očekávat, že
takových zájemců přibude. Proto se
zastupitelé zabývali i touto otázkou
a přiklonili se k možnosti pronajímat
KD v Nedachlebicích i jednotlivcům
a firmám, které nejsou z naší obce,
ovšem za jiných finančních podmínek a podle pravidel, která zastupitelstvo vypracuje. Tak, aby zájem
místních obyvatel o využití obecního
kulturního domu byl na prvním místě. Teprve v druhé řadě budou moci
prostory „našeho“ KD využít i zájemci odjinud.
Mnoha obyvatel Nedachlebic se
bude bezprostředně dotýkat chystaná
změna jízdních řádů, kterou iniciuje
Krajský úřad. Jízdní řády jsou již na-

vrženy, výběrové řízení na firmy, které budou dopravní obslužnost v kraji
zajišťovat, teprve proběhne. Jisté je, že
by se měl zvýšit počet spojů na trase
Zlín – Uherské Hradiště a k nim mají
přijíždět ve větší míře přípoje z obcí,
ležících poblíž. Pro nedachlebické
cestující to bude znamenat více spojů do Bílovic (i o víkendu), avšak tam
nutnost přestupů oběma směry – do
UH i do Zlína. V nejbližších měsících
se nic měnit nebude, očekávat změny
v jízdních řádech můžeme až koncem
roku 2019.
Zastupitelstvo jednalo i o dalších
bodech. Vybrali jsme z nich ty, které se
dotýkají celé obce. Chcete-li znát více,
ptejte se svých zastupitelů nebo přijďte
na kterékoliv veřejné jednání zastupitelstva. To příští, předvánoční, tím pádem slavnostní, se uskuteční v pondělí
17. prosince v 18.30 hodin v zasedací
místnosti Obecního úřadu. Připraveno bude i malé pohoštění. Těšíme se
na vás.
Pavel Hromádka

Lesk baňky versus rozzářené (nejen dětské) oči
Milí spoluobčané, sousedé a přátelé,
ptal jsem se dětí, co by si (kromě hmotných dárků) přály od Ježíška – pro sebe nebo pro druhé, o co by Ježíškovi napsaly. Odpovědi byly moc hezké. Děti říkaly, že by si
přály, aby lidé na sebe byli hodní, aby si pomáhali, aby se
na sebe usmívali a byli pozitivní, aby přáli dobro, protože
potom bude všude lépe, aby byl mír atd. Vzpomněl jsem
si přitom na větu, kterou řekl Ježíš a která je zaznamenaná
v Matoušově evangeliu: „Jestliže se neobrátíte a nebudete
jako děti, nevejdete do království nebeského.“
Myslím, že o Vánocích této větě rozumíme možná nejlépe.
Jistě nejde o to, abychom byli naivní, nezkušení nebo nerozumní. Jde spíš o jejich pohled na svět. Pohled, který je schopen vidět mnohdy spíše to pěkné, i když je to obyčejné. Mnozí
říkají, že nejkrásnější Vánoce jsou s malými dětmi – vidět jejich rozzářené oči, netrpělivé očekávání, nefalšovanou radost.
A co my dospělí? Co lidé, jejichž děti už vyrostly a šly
svou cestou? Co staří a osamocení? Přál bych nám letos,
abychom se dokázali podívat na svět dětskýma očima –
očima, které jsou čisté a zalité touhou po dobru a kráse.
Takové oči rozzáří nejen šedivý svět, ale i srdce každého,
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s kým se o letošních Vánocích potkáme. Toto světlo se podobá betlémské hvězdě daleko více, jak nejkrásnější a nejlesklejší baňka. Ta vždy zůstane tak trochu umělou.
A s tím přichází mé druhé přání – přání k prožití adventu. Ať je tento čas pro nás výzvou, abychom zapracovali na oněch rozzářených očí kolem nás. Je jedno, jestli
jsou to oči dětí nebo starých rodičů či osamělých sousedů. Takto prožívaný advent přinese opravdové Vánoce.
Lesklé baňky nechme na stromeček – do srdcí vlejme
lásku. O Vánocích totiž nepřijde na kontrolu hygiena, ale
přijde na návštěvu Ježíš, který rozzářil celý svět v zářivé
noci, kdy poprvé zaznělo a již dva tisíce let zaznívá: „Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem dobré vůle!“
Rádi bychom přispěli k rozzářeným očím jako farní rodina působící v naší obci. Proto vás srdečně zvu k adventním
i vánočním bohoslužbám, koncertům a dalším příležitostem k setkání. Podrobný program najdete v našich Vánočních listech, na webových stránkách farnosti i na nástěnkách u kostelů. Těším se na setkání s vámi.
Za všechny členy farní rodiny vám ze srdce žehná
P. Pavel
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Křesťanské okénko
Tak máme za sebou nejen horké
léto, ale i velmi suchý rok. V našich rybnících v Olšovci klesla voda o více než
o 55 cm. Přesto se naši myslivci postarali, aby jak v Olšovci, tak v Chaťaboře
měla zvěř co pít. Proč tuto tak triviální
věc připomínám?
Mnoho lidí by chtělo pomáhat přírodě, zvěři, ptactvu, ale kdo to opravdu
dělá? Někteří tak jen v zimě na krmítkách malým ptáčkům. To však nestačí!
Myslivci určitě, a to i v těch letech,
kdy kvůli nízkým stavům zvěře lovit
nemohou, a přesto bažantům, zajícům,
srncům i ostatním pomáhají! A věřte,
že je to stojí i hodně peněz.
Letos jsme se zvláště těšili na Hubertskou mši svatou. A byli jsme i překvapeni, že se po 11 letech rozhodli
v křesťanské TV NOE z našeho kostela
sv. Cyrila a Metoděje odvysílat tuto vrcholnou celoroční událost jak myslivců, tak i včelařů, zahrádkářů, chovatelů
a také rybářů v přímém přenosu. Když
je něco v přímém přenosu, tak organizátorům takové akce není co závidět.
Kdyby něco zanedbali, to se potom před
kamerami ukáže jako nepřipravené?
Nejdříve jsme uctili na hřbitově památku našich zemřelých kolegů – myslivců, a hned po modlitbě za ně přešli
do kostela na mši svatou.
Nyní můžeme být opravdu spokojeni, celá mše svatá proběhla důstojně,
náš pan farář P. Pavel Macura pronesl
promluvu, která byla podnětem i pro

ty, kteří tak často do kostela nechodí.
Také trubači pod vedením Ing. Vlastimila Skály a mužský sbor z Vnorov své
umění předvedli ve vrcholném provedení. A také nám a všem posluchačům
zazpívala naše schola a pak i celý kostel
– všichni účastníci bohoslužby.
Nakonec jsme se sešli v sále kulturního domu, za to patří poděkování zastupitelstvu naší obce. Opravdu účastníků bylo tolik, že bychom se už na naši
myslivnu nevešli. Než však byl dokončen kulturní dům, i za myslivnu jsme
byli rádi a všem myslivcům vděčni.
A nyní je před námi advent. To
je doba ztišení před narozením dítěte v jeslích v Betlémě, a jak se pak pro
všechny ukázalo, i našeho Spasitele.
Na první adventní neděli byly požehnány adventní věnce, které si věřící
odnášeli do svých domovů. A děti se na
ní dočkaly i svatého Mikuláše, a že byl
štědrý a bez čertů, to všechny šťastně
ocenily.
Před kostelem sv. Cyrila a Metoděje
bude po celý advent zářit velký adventní věnec, děti budou chodit na roráty
a pak po snídani, kterou jim připraví
naše obětavé maminky a babičky, se
rychle přemístí do školy.
Co nás čeká v nadcházejících týdnech?
Po Štědrém dnu to pak bude žehnání vína na svátek sv. Jana Evangelisty
s ochutnávkou ve farním sklepě, potom pouť po jesličkách farnosti s po-

Všechny dary včelařů, zahrádkářů, houbařů, chovatelů, rybářů a myslivců
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vinnou zastávkou na hranicích našeho
svrchovaného nedachlebského území
na Holýškách a poté s občerstvením
v kostele.
Hned po Novém roce budou naší
obcí chodit do vašich domovů tříkráloví koledníčci. Zazpívají koledu
a hlavně poprosí o dárek na pomoc lidem v nouzi, nemocným a strádajícím
u nás i ve světě. Nenechme se odradit
zprávami o zneužití finančních darů,
jak to můžeme občas číst v novinách či
na sociálních sítích. Tříkrálovou sbírku
organizuje Charita, instituce naprosto
věrohodná, to je ta, která každou darovanou korunu poskytne jen opravdu
potřebným. Všichni obdarovaní jsou za
to, i když dostanou málo, ze srdce vděčni.
Co bude dále v lednu po Novém
roce?
Tak třeba to bude farní zabijačka na
faře v Bílovicích.
A na závěr si nechám největší událost!
Farní ples bude letos v Nedachlebicích! Berme to jako ocenění obětavé práce našich farníků ve prospěch
celé farnosti, ale zejména jako uznání
minulému vedení obce Nedachlebice a zejména panu starostovi Robertu
Křenkovi. Oni i za složitých finančních
podmínek kladených na hospodárné
vynakládání veřejných prostředků dokázali vytvořit opravdu důstojné společenské centrum pro všechny naše spoluobčany.
Kostelní rada v Nedachlebicích na
své poslední schůzi poděkovala všem
farníkům, zvláště těm, kteří se hlavně
v uplynulých dvou letech postarali jak
o náš kostel jako o stavbu – Boží dům,
tak i o veškeré práce věnované k jeho
zkrášlení uvnitř i v okolí kostela.
Do nového roku Vám přeje kostelní
rada hodně zdraví, spokojenost v každém dnu po celý rok 2019, zejména
však Boží požehnání a ochranu P. Marie a také ochranu od našich věrozvěstů
sv. Cyrila a sv. Metoděje.
František Dostálek
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Přehlídka schol - Cecilka 2018
Neděle 18. listopadu - kostel svatých Cyrila a Metoděje
Nedachlebice, 14.00 hod.
Kostel je našlapaný, někteří lidé musí stát, všichni lehce v očekávání.
Koná se Cecilka, přehlídka schol farnosti Bílovice
a Březolupy.
Svatá Cecilie (cca 200, Řím – 22. listopadu 230?, Řím),
mučednice a svatá katolické i pravoslavné církve, patronka
duchovní hudby, muzikantů (varhaníků), zpěváků, básníků, řemeslníků zhotovujících hudební nástroje a slepců.
Je skvělé, kolik lidí je ochotno se i v dnešní přerychlé době věnovat duchovní hudbě. A zejména je skvělé, že
ve scholách naší farnosti se setkáte s dětmi předškolního
věku i s dospělými.
Přehlídka schol probíhala v řádném abecedním pořádku - tedy Bílovská babyscholička, schola z Březolup,
Kněžpole, Mistřic a Topolné. Jako poslední pak vystoupi-

la schola pořadatele - tedy Kotel z Nedachlebic.
Slyšeli jsme mnoho krásných písní určených k liturgii nebo jen k běžnému poslechu. Úžasné je, že všechny
scholy svůj zpěv pestře doprovázely nástroji (klavír, flétny,
kytara, housle), všichni byli výborně sezpívaní a společné
závěrečné písničky zněly jako dokonalý sbor. Však si také
zpěváci vysloužili obrovský potlesk. A také něco navíc.
Zatímco obyčejní posluchači domů odcházeli občerstveni na duši, pak všichni zpěváci a hráči byli občerstveni
i na těle - o výborné pohoštění se postaraly ochotné ženy,
maminky, babičky a tety z Nedachlebic.
Děkujeme Otci Janovi za požehnání hudebních nástrojů a milé slovo.
Průvodci celého odpoledne pak byli paní Gabriela Běhůnková a pan Jan Kaluža, také jim patří velké poděkování.
Lenka Závodná

Balíček pro Ukrajinu
Na podnět sv. Otce Františka, jehož přáním je, aby se říjen 2019 stal
Mimořádným misijním měsícem
s roční přípravou, se společenství farníků z Nedachlebic rozhodlo zapojit
do charitní akce ,,Balíček pro Ukrajinu“. Ve spolupráci s Charitou Zlín byli
vybráni dva chlapci, desetiletý Pavel
a dvanáctiletý Ivan (v našem jazyce
Jan), kupodivu jmenovci našich kně-

Náš dárek pro sirotky na Ukrajině

Číslo 4/2018

ží. Oba jsou ze sirotčince ve městě
Lopatyn. Se štědrým přispěním návštěvníků bohoslužeb v kostele sv. Cyrila a Metoděje v Nedachlebicích jsme
mohli přibrat ještě jedno dítko. Celkem se totiž vybralo 3800 Kč, přičemž
doporučená hodnota jednoho balíčku
je 1200 Kč. Za tento obnos byly zakoupeny bundy, mikiny, kalhoty, boty, termoprádlo, dostali jsme dokonce nový

batoh. Naše děti pro chlapce připravily
vánoční přáníčka s texty v angličtině.
Dárky byly vystaveny v kostele v neděli před odesláním a následně předány
v pondělí 3. 12. paní Noele Frolkové,
pastorační asistentce Charity Zlín.
Více o akci na www. charitazlin.cz, kde
můžete zhlédnout fotografie z předávání balíčků.
Gabriela Běhůnková

Scholy zpívají společně
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Ohlédnutí za podzimem v mateřské škole
Letošní podzim nás skutečně překvapil. Dlouhé babí léto
a velmi teplé slunečné počasí nám umožnilo trávit s dětmi
hodně času venku. Na školní zahradě děti pomáhaly s vyhrabáváním a úklidem spadaného listí, bavily se hledáním
a sběrem napadaných oříšků, chystáním krmítka pro ptáčky
v zimě a zazimováním zahrady.
Ale zejména zajímavých poznávacích vycházek do okolní
přírody, do lesa, polí, luk a zahrad jsme si s dětmi letos na
podzim náležitě užili! Zdolávání někdy nerovného a náročnějšího přírodního terénu a větších vzdáleností zvládaly i ty
nejmladší děti bez řečí a snažily se dohonit a vyrovnat rychlejším a obratnějším předškolákům.
Cestou se děti učily přirozeně a citlivě vnímat a objevovat
změny, které přináší podzimní období. Poznávaly charakteristické znaky podzimu a společně jsme obdivovali krásu
a barevnost zralých plodů a přírodnin. Barevnost podzimní
přírody se přenesla z lesa do šatny a tříd, kde vznikla nejen
výstavka darů podzimní přírody, ale celá řada zdařilých výtvarných prací, koláží a výtvorů našich tvořivých dětí. Rozmanité nasbírané podzimní plody a přírodniny jako kaštany,
žaludy, listy, šišky, bukvice, šípky nebo větvičky se staly vděčnými materiály ke kreativním hrám a tvoření. Děti přírodniny rozlišovaly a poznávaly všemi smysly, skládaly, třídily,
navlékaly nebo si je jen tak řadily a tvořily z nich nejrůzněj-

ší obrazce podle své fantazie a představivosti. Manipulací
s nimi si rozvíjely manuální zručnost a jemnou motoriku.
Originální podzimní dekorace, velké množství skřítků
,,Podzimníčků“ a také úžasná dýňová strašidýlka vznikly
jednoho říjnového odpoledne při společném tvoření rodičů s dětmi v mateřské škole. Vše se odvíjelo od jejich vlastní
fantazie a zručnosti, ale také pracovního zapálení a aktivního
přístupu. Překrásné výrobky nám zdobily interiér třídy, šatny
i blízkého okolí školky až do prvních mrazíků. Tvořivé odpoledne se vydařilo. Bylo opravdu hezké pozorovat usměvavé
tváře dětí a rodičů a jejich spokojenost nám byla odměnou!
Nasbírané plody, které nám ještě zůstaly v košíku na zahradě,
společně odneseme v zimním období zvířátkům do krmelce.
Koncem listopadu už nastává adventní čas a to je doba,
kdy děti i dospělí cítí kouzlo blížících se Vánoc. U nás v mateřské škole i my zachováváme vánoční tradice, předáváme je
dětem a umožňujeme jim zapojit se do všech předvánočních
příprav. Děti čekají na malá i velká překvapení a teď již odpočítávají, kolik dní zbývá do Vánoc. Opět se ve školce těšíme
na společné setkání rodičů a dětí u stromečku, výrobu dárků
a přáníček, zpěv koled a vánoční atmosféru.
Všichni si popřejeme krásné Vánoce a šťastné vykročení
do nového roku!
Andrea Krhovská, ředitelka MŠ

Pěvecký sbor Nedachlebjanky Vám přeje krásné Vánoce a můžete
se s námi naučit slova naší nedachlebské
Slovácké koledy:
dach
Večer, když usíná slovácká dědina,
vánoční ticho sa nad ňú snášá,
v izbečce do kola, sedí kolem stola
při černéj hodince chasa naša.
Koleda ozve sa, izbečků nese sa,
nad stolem bělá sa nitka tenká
a na ní zlehúčka, točí sa bělučká,
ze dřeva řezaná holuběnka.
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Ta chrání rodinu, slovácků dědinu
a všechen náš dobrý, poctivý lid.
Stichúčka padá sníh,
hlas zvonů vánočních,
hlásá po dědině pokoj a klid.
Šťastné a veselé Vánoce !!!
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Nedachlebjan
Hody byly, hody budů… Ano,
letošní Martinské hody jsou za námi
a příští rok – snad zase budou. Určitě
si většina z nás přeje, aby tato krásná
tradice byla zachována.
Pojďme se ohlédnout za letošními
Martinskými hody. Je dobře, že se našli
dva odvážní, kteří se postavili do čela
hodové chasy jako stárci. I když byl
stárek „vypůjčený“ ze Svárova, téměř
všichni už ho v Nedachlebicích znají.
Ríša Bednařík tu nebyl v kroji poprvé. Spolu s Eliškou Koňaříkovou tvoří
jeden ze stabilních párů hodové chasy
už několikátý rok. Chasa byla pilná,
nacvičila letos dokonce dvě pásma
tanečků – jedny za doprovodu Staroměstské kapely, při druhém pásmu je
doprovodila cimbálová muzika Mladé
včely. Obě pásma předvedli na sále,
ubránili hodové právo, pobavili se na
hodové zábavě a jako vždy se všichni
zúčastnili i hodové mše svaté v neděli.
Myslím, že chase za Martinské hody
patří poděkování. Ale nejen chase, poděkovat bychom chtěli jménem pořadatelů i obecními úřadu za podporu,

rodičům za pomoc při přípravě krojů
pro chasu, ale také pro malé děti, které se zúčastnily sobotního krojového
průvodu.
Chasa si letos chtěla vyzkoušet
pořádání hodových dozvuků. Záštitu
nad dozvuky jsme převzali my, protože
v dnešní době pořádat jakoukoliv akci
není vůbec jednoduché. Bohužel, dozvuky dopadly tak, jak dopadly. Je to
škoda, chasa se znovu oblékla do krojů, zajistila hudbu, při které se mohli
návštěvníci pobavit. Ale ti návštěvníci chyběli. Je smutné, že je nepřišlo
podpořit víc lidí. Necelé tři desítky
hostů si snad ale nestěžovaly, pobavili
se dobře. Chasa byla ráda, že si na ni
udělal čas i nový pan starosta, který se
musel z hodové zábavy omluvit. Sólo
pro starostu tak přece jen odtancoval,
i když o týden později.
Chasa ale není aktivní jen při hodech a dozvucích. Letos znovu připraví pro děti návštěvu mikulášské družiny – Mikuláš, anděl i čerti nahlédnou
do mnoha domů a věřím, že potěší
děti i jejich rodiče.

A co připravuje Nedachlebjan dál?
Už za pár dnů - přesně 12. prosince se
opět připojíme k celorepublikové akci
„Česko zpívá koledy“. Přijďte si zazpívat s námi, přineste si dobrou předvánoční náladu a také hrníček na horký
čaj či svařák, ať se nám líp zpívá. Začínat budeme opět v 18 hodin u Domu
s chráněnými byty.
V příštím roce v lednu vás všechny pozveme na 10. krojový ples.
Konat se bude 26. ledna 2019, hrát
bude tradičně Staroměstská kapela,
ve sklepních prostorách CM Mladé
včely. Určitě bude připravena tombola, občerstvení. Přijďte se pobavit,
zatančit si, zazpívat – prostě pojďte se
spolu setkávat . Budeme se na všechny těšit.
Blíží se vánoční svátky, jedny z nejhezčích svátků v roce. Prožijte je v klidu, v kruhu lidí vám nejbližších a nejmilejších. A co popřát do nového roku
2019? Nic víc a nic míň, než zdraví,
štěstí, pohodu.
Za Nedachlebjan, z.s.
Blanka Sládková

Hody
“Vážený pane starosto, nových krom dechové hudby i s doprovodem
členů do chasy nám dorostlo...” tak cimbálové muziky. Podařilo se nám
zněla úvodní věta při povolování ochránit i právo a měli jsme také prvhodů u pana starosty, o jejíž pravdě ně veřejné hodové dozvuky s malou
se mohl přesvědčit pan starosta, ale dechovou hudbou Madet. I přesto, že
i ostatní občané Nedachlebic. Do ho- byla velmi malá účast, jsme si to moc
dové chasy jsme přijali nové členy, užili.
nejen z Nedachlebic, ale
i z okolních obcí. Letos
tančilo 12 párů, se kterými jsme se scházeli od září
na hasičárně, kde jsme se
učili tančit i zpívat.
Z pohledu stárky hodnotím hody velmi kladně.
Po dlouhé době nám vyšlo
krásné počasí, nové taneční pásmo se nám podle
mého názoru také povedHodová chasa
lo a nově jsme si zatančili

Číslo 4/2018

Na závěr bych chtěla jménem
všech hodařů poděkovat za veškerou
organizaci hodů a také všem zúčastněným!
Dále se na vás budeme těšit na krojovém plese.
Eliška Koňaříková
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Rybníky sužuje sucho
Sucho, které nás trápí již několik let v řadě, přišlo ještě
dříve než vloni. Nedostatek vody byl znát všude, a o to
více v rybnících. S obavami jsme sledovali, jak klesá hladina, která se dostala na historické minimum. V srpnu
chyběla na spodním rybníku již téměř polovina objemu
vody a situace začínala být kritická. V tomto období jsme
prováděli nezbytná preventivní opatření. Každý den byla
sledována kvalita vody, především obsah kyslíku, a bylo
nasazováno hasičské plovoucí čerpadlo. Stále však chybělo to nejdůležitější – voda. Situace se naštěstí postupně
zlepšovala, k úhynu ryb v podstatě nedošlo, a tak jsme
mohli pokračovat v pravidelném zarybňování. V říjnu

byla obsádka spodního rybníka doplněna vysazením cca
130 ks kapra a odrostlou násadou amura.
V listopadu nás rybáře zaskočila smutná zpráva - navždy z našich řad odešel pan Ján Steinecker. Byl to člověk
přátelský, slušný a nekonfliktní, se kterým jsme se vždy
rádi setkávali. Budete nám chybět, pane!
Zamrzající rybníky připomínají, že rok se chýlí ke
konci, a tak bych chtěl poděkovat všem, kdo pečovali
o naše rybníky, a zároveň jménem rybářů popřát všem
občanům hezké Vánoce a hodně štěstí a spokojenosti
v novém roce.
Radek Křenek

TJ Nedachlebice
Další fotbalový podzim je za námi
Letos skončila podzimní sezóna
našich mužstev dohrávkou 1. kola zápasem se zraněními oslabeným mužstvem Ořechova. Potěšil nás nejen
výsledek, ale i předvedená hra a poopravené skóre. Protože se nepředehrávalo první jarní kolo, začnou naši
hráči sezónu na jaře už 24. března
2019, a to doma s TJ Fatra Napajedla. V letošní podzimní sezóně se
nám dařilo, jak se říká střídavě oblačno. Naše I. mužstvo se pod vedením
trenéra Petra Poláška a vedoucího
mužstva Cyrila Řezníčka umístilo na
7. místě a toto postavení v tabulce je
spravedlivým odrazem současné kvality předváděné hry a nucených obměn hráčského kolektivu především
ze zdravotních důvodů.
Také našich šest statečných dorostenců (Hubáček, Kuběna, Hoferek,
Kolek, Šik a Kafka) přiřazených do
sdruženého týmu Kněžpole, Mistřic
a Nedachlebic válčí úspěšně. Takto
složené mužstvo po četných hráčských změnách po polovině sezóny
v krajské soutěži obsazuje 12. místo.
Práce našich kluků v týmu si přesto
zaslouží pochvalu.
Radost nejen mně dělají naši nejmenší. Těch se v současné době na
hřišti schází stále víc. Díky především
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Michalovi Váňovi jsou kvalitní tréninkové jednotky pro ně přitažlivé a zábavné. Starší hrají okresní soutěž žáků
a po podzimu jsou na pěkném 8. místě. Znovu opakuji, jsem upřímně rád,

že se nám vrací na hřiště naši nejmenší
a že jim svůj čas věnují pánové Michal
Váňa, Jaromír Šuranský, ale i někteří
z rodičů. V této generaci je budoucnost nedachlebské kopané.

A mužstvo

Mužstvo žáků

Číslo 4/2018
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S podzimem se už všechna mužstva rozloučila. Starší už tradičně zabijačkou na Myslivně.
Moje poděkování na konci dalšího
roku patří všem hráčům, trenérům,
vedoucím mužstev, hospodářům a v
neposlední řadě všem členům výboru
tělovýchovné jednoty za odvedenou
práci v tomto roce. Za podporu děkuji
také všem našim věrným fanouškům,
ale především hlavním sponzorům,
především obecnímu zastupitelstvu,
společnostem Steelmart, Kamex,
Klasických zabijaček se dnes už moc nevidí. A mužstvo a výbor na myslivně
Mansat i řadě dalších menších sponzorů. Vážíme si této pomoci, bez níž
bychom nastoupenou kvalitu a úroveň nedachlebského
fotbalu neudrželi.
Co říci na závěr? My sportovci jsme už zazimovali. Je
po hodech, nastupuje znovu čas tradičních zimních rituálů, jakými jsou pálení slivovice a stále řidších zabijaček.
Sněhu u nás zatím moc nenapadalo, ale vánoční shon
už běží v obchodech a sdělovacích prostředcích na plný
plyn. Nepodléhejme mu. Je čas se naopak zklidnit a soustředit se na pohodové a duchovně prožité největší svátky
roku a ty Vám všem za celý výbor Tělovýchovné jednoty
Nedachlebice ze srdce přeji.

Číslo 4/2018
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Plán společenských akcí TJ Nedachlebice v roce 2019
(mimo pravidelná utkání našich mužstev)
XIX. ples sportovců
Už teď bychom Vás rádi pozvali na XIX. ples sportovců, který se uskuteční v sobotu 12. ledna 2019. Jako vždy bude
spojený s vyhlášením nejlepších hráčů všech věkových kategorií za rok 2018. K tanci a poslechu bude hrát skupina Ogaři.
Akce se bude konat v sále Kulturního domu v Nedachlebicích. Hodnotná tombola i občerstvení budou zajištěny.
Velký dětský den
- sobota 8.června 2019, areál TJ Nedachlebice, tentokrát přijde i kouzelník, soutěže,
RC modely, dětská vystoupení, bohatá tombola aj.
Červnová noc
- sobota 15.června 2019, areál TJ Nedachlebice, k tanci a poslechu bude hrát populární skupina REFLEX.
Sportovní hry o pohár starosty obce
- sobota 20.července 2019, areál TJ Nedachlebice - týmové soutěže 6členných mužstev ve fotbale, volejbale a hokejbale

Novoroční přání
Všem Vám i Vašim blízkým přeji šťastné a hlavně pohodové Vánoce a do nového roku 2019 hodně zdraví, štěstí,
spokojenosti i radosti ze společných výsledků
za výbor TJ Nedachlebice, z.s
Ing. Jaroslav Šuranský, CSc. MBA
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Čerti

Nedachlebjanky na jarmarku

Číslo 4/2018
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