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Slovo starosty
ny tyto akce jsou finančně zajištěny.
V příštích týdnech bude rozšířen
obecní les v Kolébkách o 0,8 hektaru
výsadbou 3000 ks lip malolistých, 3000
ks dubu letního a zimního a s ohledem
na potřeby zvěře bude vysazeno 100 ks
planých hrušek a 100 ks planých jablek.
Vzhledem k blížícímu se dni dětí
uvolnil OÚ 5000,- Kč na pronájem skákacího hradu.
K jaru neodmyslitelně patří jarní úklid. Nejen před domy, ale i v zahrádkách, předzahrádkách a humnech.
Apeluji proto důrazně na občany, aby

Vážení spoluobčané,
kalendářem potvrzený nástup jara
je sice zatím nesmělý, ale doufejme,
že brzy nastane to pravé jaro a přinese
nám všem lepší náladu a změny k lepšímu nejen v celospolečenském měřítku, ale i v životě naší obce.
V zatím uplynulých třech měsících
roku 2013 realizoval OÚ osvětlení kříže u Kůrového, osvětlení autobusové
zastávky v centru obce, vymalování
hasičské zbrojnice, rekonstrukci kříže
u odbočky do pálenice (probíhá) a v
současné době probíhá rozšíření sběrného dvora o ohraničenou plochu
určenou ke skladování bioodpadu
(větve, listí...).
Podle harmonogramu probíhají
práce na kanalizaci, běží výběrová
řízení na pořízení linky k likvidaci
bioodpadu (traktor, čelní nakladač,
drtič do průměru 15cm) a na zateplení oú a hasičské zbrojnice (1,5
mil.), vrcholí před stavební příprava
stavby polyfunkčního domu. Všech-

respektovali zákaz vypalování trávy na
pozemcích. Likvidaci vyhrabaného a
ořezaného biomateriálu řeší právě rozšíření sběrného dvora.
S jarem souvisejí i touhy našich
zvířecích kamarádů. Důrazně upozorňuji na zabezpečení psů v takové míře,
která by zamezila jejich volné pobíhání v katastru obce.
V uplynulých třech měsících proběhla i řada kulturních akcí, o nichž se
píše v těchto novinách na jiném místě.
Přesto bych chtěl poděkovat Nedachlebjanu a sportovcům za uspořádání plesů a stejně tak i ostatním složkám a
jednotlivců za udržování a rozvíjení
místních tradic. Sportovcům přeji
postup do vyšší třídy.
Vážení spoluobčané,
přeji Vám všem společně, aby
pod vlivem jarního sluníčka pookřála nejen příroda, ale i vztahy mezi
lidmi žijícími v naší Krásné vesničce.
Vratislav Němeček,
starosta obce

Společenská kronika
leden, únor, březen 2013
Narození
2.1.2013 Hanáčková Liliana
matka: Hanáčková Barbora
otec: Hanáček David

Úmrtí
† 23.1.2013 Kuběna Zdeněk
† 9.3.2013 Ševčíková Anna
† 11.3.2013 Ševčíková Anna
† 21.3.2013 Kadlčíková Libuše
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č.p. 132
č.p. 86
č.p. 86
č.p. 94

Občané, kteří se dožívají v měsících
lednu, únoru a březnu významného životního jubilea:

Tomšej Václav
Řezníček Josef

č.p. 134
č.p. 205

50 let
Sládková Blanka
Polášek Jaroslav
Škráčková Alena
Kaňovská Františka

70 let
Běhůnková Anežka
Řezníčková Marie
Jurča Vlastimil
Šuranský Jaroslav

č.p. 150
č.p. 156
č.p. 33
č.p. 142

č.p. 02
č.p. 21
č.p. 107
č.p. 103

55 let
Knotová Ludmila
Fojtách Josef

č.p. 18
č.p. 142

60 let
Dostálková Anna
Lysoněk Josef
Strýček Vladimír
Šuranský Jaromír

č.p. 41
č.p. 102
č.p. 262
č.p. 146

65 let

80 let
Hrabcová Anna
č.p. 70

90 let
Duda Oldřich

č.p. 91

Číslo 1/2013

Obecní noviny Nedachlebice
Firma Europrojekt Staré Město nabízí vypracování projektové dokumentace na přípojky kanalizace vč.
vyřízení územního souhlasu. Cena projektu 2.000,- Kč
vč. DPH
Europrojekt
Velehradská 1905
686 03 Staré Město
Tel. 603 824 241
Tel. 52 541 242
b.krhovsky@tiscali.cz
www.europrojekt-krhovsky.cz

Vzpomínání

Volba prezidenta
I. kolo - počet platných hlasů
Č. kandidáta Jméno a příjmení
1.
Zuzana Roithová
2.
Jan Fischer
3.
Jana Bobošíková
4.
Taťána Fischerová
5.
Přemysl Sobotka
6.
Miloš Zeman
7.
Vladimír Franz
8.
Jiří Dienstbier
9.
Karel Schwarzenberg
II. kolo - počet platných hlasů
Miloš Zeman
Karel Schwarzenberg

438
Počet hlasů
63
62
17
9
7
144
25
53
58
421
265
156
-VK-

(Mozaika ze střípků mojí paměti)

Stál jsem, asi šestiletý, se svou maminkou u okna v naší staré jizbě a dívali jsme se na oblohu směrem k Napajedlům. Bylo brzy ráno, skoro ještě noc a nebe ozařovaly pruhy podivných světel.Vyskakovaly a zase zanikaly.
Sledovali jsme zvláštní úkaz – polární záři. Tatínek už nebyl doma, odjížděl vždy už před pátou autobusem do
práce. Mladší bratr a sestřička ještě spali. Stáli jsme skoro mlčky.
Za chvíli maminka pronesla: „Bude válka.“ To se stalo v Nedachlebicích, v našem rodném domě č. 28 asi v roce 1938.
Škola v Nedachlebicích měla jen tři třídy, v každé třídě
jen dva ročníky.Byl začátek války, Československá republika zanikla a vznikl Protektorát Čechy a Morava. Vzpomínám si, že jsme museli z učebnic vytrhávat list s fotografií
prezidenta Masaryka a pod dohledem učitelů zaškrtávat
v textu všechny zmínky o existenci Československé republiky. Prostě všechno, co se protektorátním úředníkům
nehodilo, muselo zmizet. A měnily se i osnovy. Ve čtvrté
třídě začala povinná výuka němčiny a také vysvědčení
(Školní zpráva) bylo dvojjazyčné: německo – české.
Do Měšťanské školy v Bílovicích jsem přešel v roce 1942.
Nevím už, na základě čeho jsem byl spolu s jinými vybrán
do této školy. Můj mladší bratr ani sestra tuto možnost
nedostali. Bílovická „ měšťanka“ se přejmenovala na základě nařízení úřadů na „Hlavní školu“. Do Bílovic vzdálených asi tři kilometry jsme všichni chodili pěšky, žádné
spojení nebylo a šlo se v zimě, v létě, za každého počasí.
Když pršelo , byly deštníky. Jestli jsme měli možnost usušit
si někde během vyučování promočené boty, si nevzpomínám.
Ale měl bych se ještě vrátit do doby mého raného mládí.
Byly jsme přece děti a také jsme si musely hrát. Našim hřištěm byl Jarolímův žleb ( J.Knot), cesta za stodolami, ale
hlavně ulice.Ulice je prostor mezi dvěma řadami domů,
jejímž středem vede silnice od Bílovic do Zálesí. Tehdy byla
silnice prašná, sypaná drobným kamením, po obou stra-

Číslo 1/2013

nách příkopy. Hřiště nebylo. Travnaté plochy před domy se
neudržovaly. Patřily husám, slepicím a také dětem. Hlavně
my, kluci, jsme tam hrávali fotbal s míči vyrobenými z vycpaných punčoch. Majitelé domů nás vyháněli, ať si jdeme
hrát jinam a ať nekřičíme. Silnici používaly převážně selské
povozy, chodci a cyklisté. Když projíždělo auto, byla to pro
nás událost. V té době také začala létat letadla a my jsme na
ně volali: „Baťo, hoď nám papuč!“
Na co jsme si hráli? Na honěnou, schovávačku, na četníky a zloděje, lezli po stromech a někdy i přes ploty na něčí
dozrávající ovoce. My z „našeho konca“ jsme byli jedna parta děcek asi od Grublové hospody po konec dědiny. S ostatními spolužáky z jiných částí jsme se setkávali při hrách jenom výjimečně.
Bylo to i praktické. Naše mamičky nebo stařenky nás
mohly snadněji kontrolovat, co vyvádíme. Okna z kuchyní
a jizeb byla umístěna v čelní stěně domů a tak jsme byli
pod dohledem. Stačilo zavolat : „Poď dom!“ a doma čekala
nějaká práce.
Ale nebyly to jen hry, které vyplňovaly náš volný čas po
napsání domácích úloh. Byly to i povinnosti zadané našimi
rodiči. Skoro každá rodina měla nějaké hospodářství. Rodiče na všechno nestačili a tak děti dostávaly nějaké úkoly: nasést trávu králíkům, naštípat dříví, přijít za rodiči na
pole, nařezat sečky. Elektřina v obci nebyla, každý měl svou
pumpu na vodu, topilo se v kamnech na dřevo nebo uhlí.
Rodiče vždycky nějakou práci pro nás dovedli najít.
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Kdy zavedli do obce elektřinu přesně nevím, ale my jsme
doma ještě dlouho svítili petrolejovou lampou. První rádio
jsme si pořídili mnohem později, to už jsem byl skoro dospělý.
Do obvodu bílovické školy náleželi žáci ze všech okolních dědin: z Javorovce, Mistřic, Včelar, Kněžpole, Topolné,
Nedachlebice, Částkova i Kelníků a samozřejmě z Bílovic.
Pouze Březolupjané, Šarovjáci a Svarovjané patřili pod
Březolupy, což byla pobočka školy bílovické. Třídy v Bílovicích byly přeplněné, tak došlo k reorganizaci. Kdesi nahoře
rozhodli, že žáci z některých obcí přejdou v příštím školním
roce do školy v Březolupech. Dotklo se to jenom chlapců, a
to z Nedachlebice, Částkova, Kelníků a Topolné. Děvčata
zůstala ve škole v Bílovicích.
Pro nás kluky to byla změna, ale nepříjemná. Do Březolup jsme museli také pěšky a bylo to asi o pět minut dál než
do Bílovic, ale museli jsme navíc přes kopec ( Holíška) kde
je jenom úvozová cesta a dále jenom chodníčky a meze až
do Březolup. A když pršelo? Šlo se. A když pršelo moc nebo
v zimě byla silná fujavice a mráz, tak se nešlo. Ve špatném
počasí jsme se nemohli vyhnout blátu. To jsem pak poctivě musel umývat moje kožené boty v potoku, jinak by nás
školník do budovy nepustil.

Však jsme také měli potom na vysvědčení hodně zameškaných hodin. Ale také nám často vyučování odpadlo, když
nebylo ve škole čím topit a byly nařízené uhelné prázdniny. Byla přece válka a zásobování fronty bylo přednější než
starost o školy. Učitelé byli v Březolupech přísní a nároční.
Hodně nás naučili a byli stateční. Velmi jsme oceňovali,
když nám jeden v určitou chvíli sdělil: „ Nezapomínejte, že
jsme Češi!“ Kdyby to někdo vyzradil, mohlo ho to stát krk
nebo alespoň místo.
Byla přece válka. Protektorátní režim a německá moc nikoho nelitovaly. Dospělí a hlavně rodiče se snažili uchránit
nás děti zpráv, které se nesměly šířit. Každý se bál. V hospodách visely tabulky: „Děkujeme, že nemluvíte o politice.“
Bylo nařízeno, že všechna okna musí být zatemněna,
aby v noci neproniklo ven žádné světlo. Taneční zábavy byly
úředně zakázány. Bylo povoleno jenom kino. Chodili jsme
do Bílovic, v Nedachlebicích kino nebylo. Před filmem dávali „Týdeník“ ( nebo se to jmenovalo jinak?). Tam byly zprávy,
jak se německá vojska tvrdě vypořádají s nepříteli. Ale to už
Němci na východní frontě dávno ustupovali.
Alois Minařík

Křesťanské okénko
Naše ohlédnutí za uplynulými událostmi bude spíše krátké. Jen stručně
si připomeneme vánoční mír a pokoj, náš dobrý úmysl vstupovat do
nastávajícího roku s odhodláním být
ke svým spoluobčanům, sousedům,
příbuzným a nakonec i všem lidem
dobrým příkladem i našim vnitřním
závazkem jim pomáhat.
Vánoční strom, překrásnou jedli, věnovala rodina Sklenaříkova ze
Včelar, upřímně děkujeme. Celý vánoční program byl bohatý, a to svou
uměleckou i duchovní úrovní. Vděčně
vzpomínáme na vánoční pásmo dětí o

Pouť
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narození Ježíška, jistě jim to dalo hodně úsilí se představení naučit a také
bylo zapotřebí hodně trpělivosti jejich
rodičů i vedoucích, kteří jim obětavě
věnují svůj čas.
Poslední den roku byl nezvykle
slunečný. Naši myslivci se vydali na
mysliveckou vycházku, mezi honci
byli i naši oba kněží, zakončili jsme
ji mší svatou u Huberta v Olšovci, na
kterou přišli i další věřící. Poté se myslivci přesunuli na myslivnu a v dobré
pohodě povzpomínali na vše krásné,
co v přírodě za celý rok prožívali.
Kromě duchovních a kulturních

akcí, jejichž pasívními účastníky jsme
byli v našem kostele, jsme mohli potrápit i svá těla třeba pěší poutí po jesličkách. Tu letošní v závěru pochodu
obohatil přednáškou o svých putováních po evropských poutních cestách
P. Jan Peňáz, kněz z farnosti Křtiny.
Možná mnohé účastníky povzbudil
k účasti na letošních pěších poutích,
jednou z nich bude i výprava na Velehrad letos v srpnu. Doufáme, že nás
bude mnoho, vždyť připravovaná cesta není dlouhá a je navíc vedena po
nejhezčích místech naší překrásné Zahrady Moravy.

Ukončení honu
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Vánoční období jsme zakončili
Tříkrálovou sbírkou – darovali jste
pro aktivity Charity ve prospěch lidí v
nouzi dosud nejvyšší částku – 29 522
Kč. Ještě jednou Vám všem upřímné
Pán Bůh zaplať za Vaše štědré srdce!
Takže i koncert na poděkování
všem dárcům v podání Tria Ars Laetificans měl být působivou tečkou za
dobou vánoční. Ale nebyl. Tím byl zájezd do Horní Lidče, kde jsme si mohli prohlédnout umělecky hodnotný
betlém, který vytvořil kolektiv našich
a slovenských umělců. Jsou zde k vidění naše nejznámější moravská poutní
místa, pochopitelně nechybí Velehrad
ani všechna ostatní. Betlém je otevřen
po celý rok, vřele doporučujeme i Vám
si tam zajet, zas tak daleko to není.
A už jsme v přítomnosti. Pozorně
jsme v našem kostele vyslechli přednášku ředitele křesťanského radia Proglas P. Martina Holíka. Když budete
číst tyto řádky, budeme už mít za sebou přednášku prof. Miloslava Pojsla
z Cyrilometodějské fakulty v Olomouci o kulturním přínosu věrozvěstů sv.
Cyrila a Metoděje.
Pak se už soustředíme na nejvýznamnější křesťanské svátky - na Velikonoce.
Na květen se určitě těší děti – přijedou se do našeho kostela představit
manželé Radovi z Prahy i se svými dětmi a svým kulturně duchovním programem. Pro naše vedoucí dětských
katechezí to bude dalším zdrojem inspirací, jak naše milé děti zaujmout a
poskytnout jim nevšední zážitky.
Velkou akcí bude v kostele sv. Cyrila a Metoděje Noc kostelů. Je to celoevropská akce, koná se v jeden den, a
to v pátek 24. května. Už nyní si udělejte čas, program bude skutečně velmi bohatý, v něm si každý určitě najde
něco zajímavého.
Za další dva dny bude v našem
kostele jiná významná událost – úplně poprvé zde děti přistoupí ke svému
prvnímu svatému přijímání v neděli
26. května.
Poutní mše svatá bude tradičně 4.
července a opět tradičně k nám přije-
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de kněz z litoměřické diecéze P. Rudolf
Repka. Na besedě s ním budou po 15
letech od posvěcení kostela zase pozváni všichni obětaví budovatelé a donátoři této nové dominanty naší obce.
Když píšu tyto řádky, musím ještě
zmínit jednu návštěvu u nás. V sobotu
jsme mohli přivítat dva bratry dominikány z kláštera z Olomouce. Když
přijeli, byli připraveni jen na zdvo-

řilostní prohlídku nového kostela,
ale postupně jejich zájem rostl, o vše
projevovali až nadšený zájem a nakonec je uchvátil náš hřbitov – oceňovali
příkladně řešený celý prostor, bohatou
zeleň, péči rodin o hroby svých předků
a vyjádřili i obdiv, že takové dílo byla
Obec Nedachlebice ochotna vybudovat velmi brzy po dokončení nového
kostela.
Ing. František Dostálek

Vánoční pásmo

Program Noci kostelů:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Celostátní zahájení Noci kostelů vyzváněním zvonů v 17.50 hodin
Mše svatá v 18.00 hodin
Zahájení hned po mši svaté - P. Josef Říha
Vystoupení scholy a malé scholy
Přednáška o historii budování kostela
Krátká přestávka
Přednáška o našich zvonech a výstup do věže ke zvonům a do špice věže k
rozhlédnutí po krajině
8. Matriky – představení pana Pavla Krystýna, můžete nahlédnout do svých
záznamů a záznamů své rodiny (narození, křest, biřmování, svatby, úmrtí a
pohřby)
9. Varhanní koncert – od 21.45 hodin
10. Vzpomínání a beseda o budovatelích kostela a závěr ve 23.00 hodin
Po celou dobu budete mít možnost ještě vidět:
fotografie a dokumenty ze stavby kostela
fotografie z akcí od posvěcení kostela dosud
kroniku kostela – zápisy našich hostů
pamětní list biskupské konference v r. 1998 a ostatní zajímavé originální
listiny
- fotografie a videa promítané v učebně kostela
- prezentace dětí z nedělní školičky
- jiné fotografie a doklady ze všedního života farnosti, včetně pracovních aktivit
- fotografie a doklady o naší pomoci litoměřické diecézi
- fotografie a videa z ostatních celofarních aktivit (zájezdy, koncerty a představení, farní dny, Hubertské mše aj.)

-
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Centrum denních služeb pro seniory
Trávíte rádi svůj volný čas ve společnosti svých vrstevníků? Nechcete nebo nemůžete být sami celý den
doma? Anebo máte ve své domácnosti staré rodiče či prarodiče a nevíte,
jak skloubit zaměstnání s péčí o ně?
Potřebujete zajistit dopravu pro člena
rodiny z domácího prostředí do našeho zařízení ? Pokud jste si odpověděli
alespoň na jednu otázku ano, tak naše
sociální zařízení Centrum denních
služeb pro seniory je tu pro Vás.
Centrum denních služeb pro seniory poskytuje ambulantní službu
seniorům od 60 let se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického
onemocnění nebo zdravotního znevýhodnění, jejichž situace vyžaduje
pomoc jiné fyzické osoby a kteří mají
zájem se zapojovat do nabízených
aktivit, které centrum nabízí. Ke každému uživateli služby přistupujeme

Knihovna
informuje

- od března je knihovna otevřena každou středu od 16 do 18
hod
- v pátek 5.4. 2013 v rámci akce
„Noc s Andersenem“ proběhne v
místní knihovně ve spolupráci s
Nedachlebjánkem od 17 hod program pro děti. Pro děti bude připravena spousta zajímavostí, her
a soutěží. Vzhledem k prostorovým možnostem knihovny se část
programu uskuteční v knihovně
a pak se přesuneme na hasičárnu. Všechny děti jsou zvány, tak
přijďte, ať si uděláme hezký páteční podvečer.
M. Křenková
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důstojně a individuálně. Zajištˇujeme
mu poradenství, spolupráci s rodinou, motivujeme ho, jsme flexibilní,
co nejvíce uživatele zapojujeme do
dění.
Služby, které centrum nabízí jsou
placené a mezi základní poskytované
činnosti patří pomoc při převlékání a
přemístˇování se v prostorách centra,
podávání a příprava stravy, dodržování pitného režimu, pomoc při osobní
hygieně, výchovně-vzdělávací a aktivizační programy (např. procvičování
jemné, hrubé motoriky, luštění křížovek, jednoduchá kondiční a dechové cvičení, trénink paměti a mnoho
dalších aktivit), sociálně-terapeutické
činnosti (např. návštěvy divadla, vernisáže, akce pro seniory atd.). Dále
centrum nabízí placené fakultativní
činnosti a mezi ně patří DOPRAVA
z domácího prostředí do zařízení a

zpět, doprovod při procházkách, výletech, obědy, snídaně, svačiny.
Denní centrum, kde uživatelé mohou trávit svůj volný čas OD
PONDĚLÍ DO PÁTKU OD 7:00 do
15:30 hod. naleznete v UHERSKÉM
HRADIŠTI v části zvané Rybárny,
Moravní nábřeží 81 a v BORŠICÍCH
U BUCHLOVIC v ulici Stoprounská 274. OBĚ STŘEDISKA JSOU
BEZBARIÉROVÁ. Bližší informace
naleznete na internetových stránkách www.uhradiste.charita.cz nebo
na emailu cds@uhradiste.charita.cz
či na tel.č. v Centru denních služeb
pro seniory v Uherském Hradišti 572
151 454, 725 520 983 a v Boršicích na
tel.č. 724 943 792.
Pokud chcete, aby Vaši blízcí neměli čas myslet na přibývající léta –
přijďte se za námi podívat. Budeme se
těšit na Vaši návštěvu.

Bydlení a jména v Nedachlebicích
Vážení občané, dovolte mě , abych se opět vrátila do minulosti naší obce.
A to do doby před 50 lety, kdy jsem do této vesnice poprvé nastoupila jako
vedoucí pošty a pak tu zůstala jako občanka. Je to opravdu půl století. Tehdy jsem přišla do zaostalé obce „ Luhačovického zálesí“, kde žilo přes 1 100
obyvatel ve 252 domech. Ani jeden dům nebyl neobydlen. V každém čísle
popisném žilo společně několik generací.
Dnes v naší obci žije 801 obyvatel, 338 mužů, 351 žen a 112 dětí. Žijí
a bydlí ve 297 domech, ale dnes je 34 domů neobydlených a 14 zbořených.
Je to asi necelých 15 %
z těchto přidělených čísel popisných. 9 čísel je přiděleno organizacím, v 7
domech jsou chalupáři. Ve 32 domech bydlí pouze 1 člen domácnosti.
V současné době žije v obci 39 vdov a 13 vdovců. Dál zde žije 25 svobodných mužů nad 35 let a 9 svobodných žen nad 35 let.
Teď bych Vás seznámila se jmény lidí, kteří tehdy před padesáti lety v naší
obci žili – nejvíce jich u nás žilo s příjmením:
18 Šuranských
15 Hubáček
10 Duda
6 Knot
8 Juřena
5 Hanáček
5 Dostálek
4 Němeček
4 Ondra
4 Dovrtěl

3 Vavruša
3 Janků
3 Bartoš
3 Marášek
3 Zlámalík
3 Kadlčík
3 Solík
3 Řezníček
3 Lapčík
4 Blaha

3 Pavelka
3 Minařík
3 Sklenář
3 Vašek
3 Javora
3 Hruboš
3 Kavka
3 Budík
4 Vrána
2 Pravdík
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2 Ondrašík
2 Bartas
2 Kaňovský
2 Melichárek
2 Kužílek
2 Lysoněk
2 Píža
2 Zajíc
1 Řešétka
1 Petřík
1 Kundera
1 Ševčík
1 Šnajdara
1 Novotný
1 Říha
1 Řiháček
1 Zlatník
1 Chaloupka
To jsou původní nedachlebská jména.

2 Jurča
2 Hrabec
2 Hrňák
2 Žižka
1 Chmelina
1 Škráček
1 Koníček
1 Strýček
1 Cigánek

Další jména ze sousedních obcí: Andrýsek, Sládek, Čevela, Kuběna, Štěpáník, Vašíček, Belant, Bilavčík, Kohout, Jánoš, Kůra, Smolka, Malina.
Ze vzdálenějších míst: Janča, Macenauer, Martykán, Krčmář, Tomaštík, Přikryl, Kubičík, Švancara, Roupec, Dvořák, Vosmanský, Gabriel, Běhůnek, Hoferek.
Později se v naší obci objevují jména Čumíček, Konečný, Tomek, Lukšík, Úšela, Kníchal, Hnilica, Perútka, Minář, Balajka, Zemánek, Vlčnovský,
Kocáb, Nádeníček, Stašek, Staniš, Soukup, Kolek, Horák, Křenek, Tomšej,
Skoupil, Polášek, Mikulka, Gottwald, Mancl, Krůček, Hoferek, Doležel, Gregůrek, Braun, Vyklický, Juřička, Koňařík,Bieschel
Slovensko: Harkabuzík, Stainecker, Pekár
Polsko: Laszczewski
Dnes v naší obci žije mnoho lidí s příjmením, které ani možná neznáte,
chtěla bych Vám je tím připomenout: Lišaník, Baný, Hvízdová, Kadlček, Jandouš, Urban, Šik, Hrušák, Kaluža, Horňák, Kocourková, Soldán, Uruba, Crla,

Šišák, Ličmanová, Omelka, Hlavica,
Štaubert, Červinka, Valuch, Hučík,
Beránek, Vehovský, Tureček, Kruková, Schuska, Patka, Plevač, Závodný,
Rous, Váňa, Chmelík, Vaněk, Šášek,
Hromádka, Hořínek.
Mezi obyvateli „Penzionu“ mimo
Ševčíkové, Podlasa, Němečka, Dudy,
Cvrčkové, Zlatníkové, Laszczewského, žijí obyvatelé se jmény Vavříková, Trněná, Gregůrková, Horenská,
Podlasová, Turečková, Melimonkovi,
Němčická, Pilát, Kelíšková, Straková,
Zemčíková.
V současné době u nás žije nejvíce:
9 Šuranských
6 Šubardů
6 Hubáčků
6 Knotů
6 Marášků
6 Dostálků
5 Dudů
5 Juřenů.
Zdenka Ondrová,
kronikářka

OD MASOPUSTU PO VELIKONOCE
Fašanky,fašanky
s červenými fúsy,
aj ten čert bachratý
tancovat musí
Masopust není církevním svátkem, ale byl zařazen do
církevního kalendáře, takže jeho termín se určuje podle
Velikonoc. A protože Velikonoce jsou pohyblivým svátkem, může být masopustní neděle různá. Velikonoce
začínají v pátek po prvním jarním úplňku, tedy po 21.
březnu. Od pondělka toho týdne, ve kterém jsou Velikonoce, odečteme 40 dní a máme datum Popeleční středy.
Masopust trvá od Tří králů – tj.6.ledna – do úterý, které
předchází Popeleční středu. Díky pohyblivosti Velikonoc
tak může být mezi 1. únorem až 7. březnem.
Oslavu masopustu nutno hledat již ve starořeckých a
římských bakchanáliích – oslavách boha Dionýsa. Časem
však nabyly oslavy masopustu jiného smyslu a podoby,
charakteristické rysy se však dochovaly až do dneška. Písemné zprávy o prvních masopustních oslavách jsou již
ze 13. stol. I naši předkové, včetně panovníků, si neodpírali bujaré masopustní radovánky, což bývalo mnohdy
církvi trnem v oku. Tehdy ovšem býval masopust poněkud hlučnější a rozpustilejší nežli dnes.
Nejdůležitější dny Masopustu byly tučný čtvrtek, masopustní neděle, pondělí a úterý. O tučném čtvrtku bý-
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vala k obědu vepřová pečeně se zelím a knedlíky. Také se
nesmělo hledět na nějaký ten džbánek piva. Každý si mohl
dopřát piva a mastného jídla, co hrdlo ráčí. Pátek a sobota
utekly jako voda a už tu byla dlouho toužebně očekávaná
masopustní neděle. Říkalo se jí také neděle taneční. Hned
po obědě vyhrávali muzikanti na návsi a zvali tak k muzice do hospody. Hned jak dohráli, začaly se otevírat vrata
statků a dveře chalup a muži i ženy mířili k hospodě, kde
už čekali muzikanti. Pivo teklo proudem, tanečním párům
se kouřilo od bot a veselého křiku neubývalo ani v časných
ranních hodinách. Druhý den, na masopustní pondělí, se
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pokračovalo v tanci tzv. „mužovským bálem“, na nějž neměla svobodná chasa přístup a musela se spokojit s přihlížením. V kole bylo vidět jen samé ženáče a vdané. Muzikanti pilně vyhrávali, protože furiantští sedláci na nějakou
tu zlatku nehleděli. Konečně nadešlo tolik očekávané masopustní úterý. Byl to den maškar, jichž bylo všude plno.
Čím byla maska pitvornější, tím budila větší pozornost.
Hlavní postavou byl šašek, medvědář s medvědem nebo
ženich s nevěstou. Maškarám bylo při obchůzce leccos
dovoleno a předem odpuštěno. Mohly nás např. pomazat
sazemi či honit ve sněhu. U každého stavení hudba zahrála
2 až 3 kousky, maškary byly odměňovány koblihami, vejci, uzeným masem, slaninou, ale i obilím a penězi. Pekla
se spousta různých druhů pečiva, především smažené z
kynutého i nekynutého těsta. Kromě koblih to byly šišky,
věnce, vrkoče, koláče, vdolky a boží milosti. K masopustu se váže spousta říkadel, písniček, pranostik, přísloví a
také obyčejů a zvyků, např. ukončení přástek, draní peří či
mlácení obilí. Všude se ale toto období uzavíralo taneční
zábavou, spojenou s „ pochováváním basy“, šlo o parodii
na pohřeb zemřelého marnotratníka. Do necek, na desku

nebo na prostřený stůl či máry se položila basa pokrytá
plachtou. Následoval vlastní pohřební obřad s upozorněním na domnělé prohřešky basy v čase masopustních zábav a za tklivého nářku byla slavnostně vynesena ven ze
sálu a „pohřbena“. Masopust končil v noci před Popeleční
středou, kdy ponocný zatroubil na roh a rychtář všechny
vyzval k rozchodu. Sousedé si po půlnoci na rozloučenou
zazpívali postní píseň a rozešli se domů. Na Popeleční
středu se naposledy konzumovaly mastné rohlíky s kávou nebo mlékem, dopoledne ještě byla povolena kořalka.
Oběd však už byl přísně postní, což většinou bývala čočka
s vajíčkem, sýr, chléb, vařená krupice, pečené brambory.
Masopust skončil a život se vrátil do klidných kolejí. Začínaly týdny předvelikonočního odříkání.
Masopustní pranostiky
Masopust na slunci – pomlázka u kamen.
Konec masopustu jasný – len krásný.
Jaké jest masopustní úterý, taková bude Veliká noc.
Suchý půst – úrodný rok.
Jana Minářová

Občanské sdružení Nedachlebjan
Vážení přátelé,
máme tu jaro – i když zatím jen
podle kalendáře - a s ním první číslo
Obecních novin v roce 2013. Dovolte
mi pár slov o činnosti OS Nedachlebjan od začátku tohoto roku. V lednu jsme uspořádali 4. krojový ples.
I když zimní počasí o sobě dávalo
hodně vědět, chřipková sezona byla
zrovna na svém vrcholu, tancechtivé
návštěvníky nic neodradilo.
Je potěšující, že každým rokem
přibývá na plese krojovaných nejen z
Nedachlebic, ale i z okolních obcí. Letos se nám nepodařilo dotáhnout do
konce nácvik České besedy.
Tu nám předvedli naší přátelé z
Nedakonic. Na příštím – 5. krojovém
plese, bychom si chtěli opět zatančit
Moravskou besedu. Věříme, že se najdou odvážné páry, až začneme po
hodech nacvičovat.
Pravidelně se setkává pěvecký
sbor Nedachlebjan a také pracuje dětský Nedachlebjánek. Dospělí
se připravují na vystoupení v rámci
„Noci kostelů“, a o prázdninách na
soutěžní setkání pěveckých sborů –
Nedachlebský džbánek. Naší malí
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budou v neděli 24.3. 2013 vítat jaro.
Dále mají v plánu se zúčastnit přehlídky pódiových skladeb, která bude
v měsíci dubnu ve Zlámanci.
A to nejlepší nakonec – zástupci
Nedachlebic z řady dětí se zúčastnili prvního kola pěvecké soutěže Za-

zpívej slavíčku v Uh. Hradišti. A do
veřejného finále v nejmladší kategorii
postoupil David Čumíček. Přejeme
mu hodně štěstí ve finále a už teď
děkujeme za reprezentaci obce a Nedachlebjánku.
Blanka Sládková
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DĚTI Z NEDACHLEBJÁNKU SOUTĚŽILI VE ZPĚVU
Na Slovácku se stále rodí mnoho šikovných zpěváčků. Dokázaly to svými výkony i děti, které se ve čtvrtek 14.3.2013
v Uh. Brodě a v pátek 15.3.2013 v Uh. Hradišti zúčastnily výběrového kola 39. ročníku regionální soutěže v interpretaci lidových písní „ Zazpívej Slavíčku 2013“. I my jsme měli svá želízka v ohni - Dětský folklorní soubor Nedachlebjánek. Svou obec výborně reprezentovali Alžbětka Závodná a Petra a David Čumíčkovi. V kategorii mateřských škol
David Čumíček postoupil do regionálního kola, které se uskuteční 14.dubna
2013 v Uh. Hradišti.
Všem zpěváčkům blahopřejeme a Davídkovi držíme palce, tentokrát už
bude zpívat „ naostro“ za doprovodu cimbálové muziky.
A pokud byste měli chuť, můžete se k nám přidat každý čtvrtek od 16:00
na hasičárně. Rádi mezi sebou přivítáme všechny kluky a holky od 3 let, ale
samozřejmě jsou vítáni i ti „starší“ (školou povinní) do 15 let.
Jana Minářová
za DFS Nedachlebjánek

KlubkulturyvUh.HradištivespoluprácisDomemkulturyvUh.BrodĢaDomemdĢtíamládežeŠikulaUH


poƎádá

vnedĢli14.dubna2013
regionálníkolo

39.roēníkusoutĢževinterpretacilidovýchpísní

ZAZPÍVEJSLAVÍKU2013


VelkýsálKlubukulturyvUh.Hradišti
Zaēátek15:00
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Kultura v obci
(tradiční i netradiční akce pořádané v obci
organizacemi a příznivci)

30.4. Stavění máje
19.5. Den matek
24.5. Den kostelů v Nedachlebicích
31.5. Kácení máje
1.6. Dětský den
22.6. Pouliční turnaj v kopané
29.6. LASO Cup – fotbalový turnaj
13.7. Červencová noc - Reflexy
20.7. Soukromá akce
27.7. Nedachlebický džbánek - setkání pěveckých
chh ssborů
borů
2.-3.8. X. Jump rally – RC rally modelů
10.8. Pivní slavnosti
17.8. Hudební večer
23.8. Strašidelné stezka
24.8. IV. Pohádkový les
31.8. Ochutnávka burčáku
28.9. Drakiáda
19.10. Výstava zahrádkářů
26.10. Lampionový průvod
23.11. Odpoledne s deskovými hrami
1.12. Rozsvěcení vánočního stromu
13.12. Výstava perníků
28.12. Turnaj v Člověče, nezlob se
(Případná doplnění zašlete p. Jandoušovi
na jandous@gmail.com)

Zahrádkáři
Březen: Představuje pro zahrádkáře zvýšenou aktivitu. Ovšem velké
množství sněhu a někdy i velké mrazy nám oddálí práci na zahrádkách
i mimo ně. Jakmile to dovolí zem a
oschne, můžeme začít s výsadbou
těch ovocných stromků, které nebylo
možno zasadit na podzim. Začínáme
rybízem a angreštem, neboť nejdříve
raší. Je třeba zkontrolovat stav rybízu,
zvětšené pupeny napadené vlnovníkem rybízovým olamujte a spalte. U
jádrovin se doporučuje zkracování
letorostů, zvláště u mladých rostlin. V
druhé polovině měsíce se začínají přeroubovávat jádroviny. Nezapomeňte
se věnovat rovněž angreštu, u kterého
se minulou vegetaci vyskytlo americké
padlí. Taky v druhé polovině měsíce se
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sází ředkvičky, špenát a kopr.
Duben: V tomto měsíci se den
výrazně prodlužuje a vzhled zahrádky
se zvláště v jeho druhé polovině mění
každým dnem. Dokončujeme výsadbu
ovocných stromků. Broskvoně, které
sázíme výhradně na jaře, je dobré sázet do teplejší sluncem prohřáté půdy.
Vysazujeme ranou zeleninu, hlávkový
salát, rané zelí, květák a kapustu. Cibuli
a naklíčenou sadbu brambor sadíme po
polovině dubna.
Pro pozdní sklizeň můžeme vysít
karotku, kopr, ředkvičky a červenou
řepu, pažitku a hrášek. Do foliovníků
koncem měsíce vysazujeme předpěstované sazenice rajčat, paprik a okurek.
Květen: Je měsíc, kdy ovocné stromy mají dostatek mízy a proto zahrádkáři ze zimních nenarašených roubů
peckoviny a jádroviny přeroubovávají

technikou za kůru. Po období ledových
mužů můžeme na záhony vysazovat
sazenice teplomilných zelenin. Do
truhlíků na okno můžeme vysévat některé letničky. Hlízy jiřin se vysazují na
dobře vyhnojené záhony. Akutní jsou
i ochranné zákroky proti slimáčkům,
kteří ohrožují vyseté vysázené zeleniny.
Červen: Přináší první čerstvé ovoce. Již začátkem měsíce je možno sklízet
některé nejranější jahody. Potom nám
již dozrávají rané odrůdy rybízu a koncem měsíce i první maliny. Jako čerstvá
zelenina se začíná sklízet zelený hrášek,
rané brambory, ředkvička a salát. Po
sklizni můžeme na připravenou půdu
zasít kopr,hrách,mrkev a hlávkový salát.
Okurky zaléváme přímo k rostlinám,
aby voda nepřišla na list. Na záhonech
zaléváme až na večer, kdy je dodaná
vláha lépe využita. Po sklizni zeleniny
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všechny rostlinné části využijeme na kompostování.
Trpělivost, bohatou úrodu a radost z dosažených výsledků práce na vašich zahrádkách Vám přejí zahrádkáři.
Komu se nelení,tomu se zelení.
výbor ČZS soněk Vojtěch

Turistický oddíl Divočáci
Ráda bych se s Vámi podělila o pár postřehů z naší
poslední akce, která se konala 19.1.2013 v Ostravě, kde
proběhla soutěž Uzlařská regata 2013.
Velmi mile mě překvapilo, že do Ostravy jsme se vydali v opravdu velké skupině. Jelo nás 10, takže jsme měli
obsazenost ve většině věkových kategoriích. Všichni měli
velmi dobré časy a dlouho to vypadalo na samé medaile, ale nakonec jsme přivezli pouze jednu, ale zato zlatou.
Nikola se nám probojovala do superfinále, kde následně
získala 3. místo s nejlepším časem mezi všemi soutěžícími. Musím ale pochválit všechny, za jejich pečlivou přípravu a hlavně chuť jet a zúčastnit se soutěže.
Nikola Hrušáková
1. místo
Veronika Rousová
4.místo
Tomáš Hrušák
5.místo
Jakub Rous
6.místo
Adéla Lišaníková
7.místo
Martina Hrušáková
7.místo
Karolína Hrňáková
9.místo
Alžběta Lišaníková
12.místo
Robert Hubáček
13.místo
Adriana Hrňáková
19.místo

Co nového u hasičů…
Naposledy jsme si přáli hodně úspěchů do nového roku
a nyní se už pomalu blíží jaro. Ještě před koncem loňského
roku proběhl 1. ročník turnaje „ Člověče, nezlob se“ pro děti
i dospělé. Absolutním vítězem se stal Patrik Bischel. Druhou
příčku obsadila Maruška Hanáčková a třetí místo patřilo tandemu matky a dcery Šubardových – Aleně a Michalce.
V lednu dostala společenská místnost na hasičárně novou výmalbu od pana Konečného. Aby se mohlo na hasičárně znovu fungovat, muselo se po malování také uklidit.
Děkuji tímto Martině Hrušákové, Monice Šubardové a
Petře Maráškové za jejich pomoc při úklidu.
Stalo se již dlouholetou tradicí, že fašank v Nedachlebicích je doménou místních dobrovolných hasičů. Nejinak
tomu bylo i letos 9. února. Masopustní průvod se vydal na
obchůzku vesnicí s netradičním flašinetem. Nejen masky se
dobře bavily, ale i všude tam, kde fašančárům otevřeli, vládlo
veselí a dobrá nálada. Promrzlí, ale s úsměvem, jsme se vraceli na hasičárnu, kde na nás čekal výborný guláš. Samozřejmě jsme nemohli zapomenout na naše nejmenší, pro které
jsme připravili Dětský maškarní karneval. V sobotu 23. února hasičárna doslova praskala ve švech, tak hojná byla letošní
karnevalová účast. Díky podpoře sponzorů, za což jim patří
naše poděkování, jsme dětem mohli zpříjemnit toto sobotní
odpoledne spoustou her a soutěží, sladkými odměnami pro
vítěze i poražené a nejhezčí masky si odnesly malé dárečky.
A co na vás čeká příště?
13. dubna - odpoledne s deskovými hrami
30. dubna – stavění máje
31. května – kácení máje
Budeme se těšit na Vaši hojnou účast a doufáme, že
nám zachováte i nadále svou přízeň.
Jana Minářová za SDH Nedachlebice

Připravované akce:
13.4.2013 Turistické závody Napajedla
20.4.2013 Při příležitosti svátku“ Den země“, jsme se rozhodli uspořádat sběr odpadků v okolí Nedachlebic
27.4.2013 Vystup na svůj vrchol – pořádá KČT a my jsme
dostali přidělenou kontrolu u Velkého Ořechova (Za dvory)
8.5.2013 Pochod do Zlámance
Tímto všechny zvu na již zmíněné akce. Bližší informace k akcím najdete na naší nástěnce, obecním webu
nebo přímo u Martiny Hrušákové.
Ještě jedno upozornění , naše schůzky se posunuly na
středu od 17.00 – 18.30 hod.
Martina Hrušáková

Číslo 1/2013
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košt
slivovice
Vážení spoluobčané,
tak jako každý rok i letos jsme se
již po 16. setkali na myslivně a společně tak zhodnotili, co nám loňský
rok nadělil.
Minulý rok nám přinesl nepříjemné překvapení. Po velmi úrodném
předchozím roce se opět ukazovala
bohatá úroda modrého ovoce, nezbytného pro vypálení dlouhověké
slovácké medicíny. Ale bohužel přišel
silný mráz, v dolinách skoro všechno
sežehnul a úroda zůstala jen na kopcích. Pomrzly nejen trnky, ale také
ostatní druhy ovoce, ze kterých se
sype do beček. Další nástrahou bylo

velmi suché letní období, což přispělo k dalším ztrátám ovoce, které odolalo
silnému mrazu. I přes veškeré nástrahy přírody se nějaké ovoce přeci jen podařilo nasypat a po řádném ošetření se pěstitel dočkal v pálenici velmi dobré
až vynikající slivovičky.
Na letošním koštu se sešlo celkem 87 vzorků ovocných pálenek, z toho 69
vzorků trnek a durancií a 18 vzorků letního ovoce. A protože se musí ke slivovici něco dobrého, ale hlavně mastného, zakusovat, byly připraveny zabijačkové speciality, které bez slivovice nemají ten pravý šmak. Na koštu panovala
veselá a přátelská atmosféra za velké účasti spoluobčanů, ale i přespolních.
Pilo se, jedlo se, zpívalo se až do pozdních nočních hodin.
Všem, kteří přinesli své vzorky slivovic a sponzorům jménem pořadatelů
i jménem svým děkuji, oceněným pěstitelům blahopřeji a těším se na další
setkání v naší krásné myslivně u 17.ročníku koštu slivovice.
Nejlépe hodnocené slivovice-šampioni Koštu 2013
Slivovice pravá
1. Jan Němeček
durancie 2012
2. Jaroslav Červinek
durancie 2012
3. Stanislav Juriga
durancie 2011
Letní kvasy
1. Vratislav Němeček ml. hruška 2012
2. Petr Gajdůšek
meruňka 2011
3.Vratislav Něměček st. hruška 2012
Vítězům byly předány diplomy a věcné ocenění.
A nezapomeňme KDO ŠPEK JÍ A SLIVOVICU PIJE, TOHO ANI PANTOKEM NEZABIJE
Za MS Kupčínek Nedachlebice Lukáš Šubarda

Víte, že….
- Oú při rozsvěcování Vánočního stromu poskytl na dárky pro děti 3 000 Kč
- v polovině prosince se v Domově důchodců ( DCHB)
sešli obyvatelé na adventním posezení s programem za
účasti kněze
- o týden později se uskutečnila v DCHB předvánoční
beseda s kytarou a pohoštěním z vlastních zdrojů
- turistický oddíl Divočáci zakončil štědrovečerní vycházku na chatě pana Dostálka v Olšovci u ohně – pozdravil a podaroval je i starosta obce
- malí i velcí turisté z Divočáků se v prosinci zúčastnili
tradičního výstupu na Brdo
- na Štěpána se na rybářském srubu sešli členové a příz-
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nivci Nedachlebjanu při ovarech a svařáku ( pozdravil
je též starosta obce)
na Silvestra se před budovou Oú setkali členové Nedachlebjanu a další občané, aby společně přivítali rok
2013
o Vánocích proběhl v hasičárně turnaj ve stolním tenise
6. ledna navštívili zájemci koncert barokní hudby
v kostele
začátkem ledna 2013 připravil dvě kulturní akce provozovatel hospůdky U Karolíny pan Tichopádek – večer
s harmonikářem p. Pravdíkem ( důchodci 3 piva zdarma) a zdařilé vystoupení Cimbálové muziky Vinár
pan Tichopádek připravuje na 10.srpna 2013 Pivní
slavnosti v areálu OÚ na hřišti – snad až 22 druhů piv
- VK -

Číslo 1/2013
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Průměrné důchody
v jednotlivých zemích

Hasiči varují

zdroj http://www.opojisteni.cz/
– kráceno -vk-

S nadcházejícím jarem se na vás opět obracím s upozorněním na nebezpečí vypalování travních porostů. Zejména naši starší spoluobčané často přeceňují své schopnosti, a tak se stávají nedobrovolnými oběťmi svého
nerozumného počínání. Jarní úklid vašich zahrádek se
přece nemusí stát tragickou událostí! Nejenže vypalováním trávy znečišťujete ovzduší, ničíte spoustu drobných
živočichů, hmyzu a brouků, kteří v těchto porostech žijí,
ohrožujete své majetky a své zdraví, ale v neposlední řadě
takovým jednání přiděláváte zbytečnou práci záchranným
složkám. Vypalování malého kousku staré trávy se může
velmi rychle změnit v ničivý požár. Při pálení staré trávy
hrozí nebezpečí přenesení požáru na jiný objekt nebo plochu podobnou té spalované, a to po povrchu suché vegetace, zanesením ohně větrem nebo i proudy horkých spalin
s jiskrami a přenesením ohně v podloží. Poslední nebezpečí je aktuální zvláště v lesích nebo na plochách, kde je
silnější vrstva lesní hrabanky nebo nedostatečně mineralizovaných zbytků organických látek z dřívější vegetace. Takový oheň doputuje na vzdálenost desítek metrů a může
se objevit i po několika dnech. Bohužel může nastat i udušení lidí v kouři a uhoření při nezvládnutém, původně jen
malém kousku vypalované plochy. Vypalování trávy je v
České republice zakázáno hned třemi zákony. Zákonem
o ochraně přírody a krajiny 114/92 Sb., dále Zákonem
o požární ochraně 91/1995 Sb. a Zákonem o myslivosti
23/1962 Sb., ve znění pozdějších předpisů. A mimo to vám
může být udělena finanční sankce až do výše 25 000,- Kč.
Milan Minář, preventista obce

- Tříkrálová sbírka v obci vynesla celkem 29 522 Kč
- v polovině ledna zabezpečil OÚ osvětlení kříže u Kurového a také hlavní autobusové zastávky na Horním
konci
- plesu Nedachlebjanu ve Zlámanci se zúčastnilo cca 130
návštěvníků
- únorový Ples sportovců opět ve Zlámanci navštívilo
cca 130 osob
- výroční schůze regionální organizace VČELAŘI BÍLOVICE o druhém únorovém víkendu se zúčastnilo 22
včelařů z Nedachlebice a jako host starosta obce Vratislav Němeček
- 16. února hodnotil Nedachlebjan s chasou akce uspořádané v roce 2012 a plánoval co letos
- na letošní tradiční červnový Dětský den uvolnil OÚ
Nedachlebice 5 000 Kč na pronájem skákacího hradu
- kulturní akce z umělci z Ostravských divadel (operetní
melodie) se zúčastnilo cca 40 diváků včetně starosty

obce
březnový zájezd štamgastů hospůdky U Karolíny
(exkurze do pivovaru Uh. Brod) byl zrušen pro malý
počet přihlášených – pouze 13 osob
mimořádná schůze zastupitelstva obce v březnu
schvalovala členství obce Nedachlebice ve zdejším
honebním společenství
pracovníci ústavů sociální péče ( pečovatelky, zdravotníci …) nově nesmí pacienty (klienty, obyvatele)
křestními jmény (např. paní Boženko), ale pouze příjmením (např. paní Nováková) a zakázáno je i oslovení „babičko, dědečku“ (týká se i našeho DCHB)
v rámci podpory nedachlebických včelařů vysadí OÚ
v katastru obce 20ks medodárné rostliny „jerlínu japonského“ - tento solitér kvete bíle a žlutě v průběhu
července a srpna (jde o okrasný včelařský strom, který
navíc zpevňuje svahy)
účastníky valné hromady TJ pozdravil i starosta obce
- VK -

ZEMĚ

Měsíční důchod
v eurech

Lucembursko
Norsko
Řecko
Dánsko
Švýcarsko
Polsko
Česko
Slovensko
Estonsko
Lotyšsko
Litva
Rumunsko
Bosna a Hercegovina
Bulharsko
Albánie

3 000
1 760
1 600
1 411
1 393
437
396
351
288
258
220
177
171
145
55

Měsíční důchod
v přepočtu
na Kč
75 000
44 000
40 000
35 275
34 825
10 925
9 900
8 775
7 200
6 450
5 500
4 425
4 275
3 625
1 375

Víte, že….

Číslo 1/2013
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13. Ples Sportovců 2013
Už posedmé ve Zlámanci, ale poprvé v pátek se konal tradiční „Ples sportovců“. 8.února se sešlo přes
130 platících diváků, kterým k tanci i poslechu hrála kapela Madison. V rámci plesu byli jako každoročně vyhlášeni nejlepší naši sportovci roku 2012.
Nejlepšími žáky byli vyhlášeni:
1. René Kavka
2. Nikola Hrušáková
3. Bieschel Nikolas
V kategorii dorostenců si stupně vítězů rozdělili:
1. Dominik Marášek
2. Jaroslav Abrahám
3. Patrik Fojtík
Závěr vyhlašování patřil mužům,
ceny za nejlepší hráče si odnesli:
1. Marek Kaňovský
2. Ladislav Soviš
3. Martin Šuranský
Páteční experiment nakonec dopadl na výbornou
a v příštím roce – i přes změnu kapely – plánujeme zůstat
u tohoto termínu plesu.

Akce TJ Nedachlebice pro rok 2013
I pro tento rok si pro Vás výbor TJ Nedachlebice připravil některé akce, které se uskuteční v areálu TJ. Zapište si
prosím do svých kalendářů ...

VELKÝ DĚTSKÝ DEN

Letní zábava s REFLEXY

sobota 1.června 2013 - 14.00hod.

sobota 13.července

Memoriál Karla Laszczewského

X.ročník JUMP Rally

Pouliční turnaj
sobota 21.června 2013 – 14.00hod.
(Podbůdí, Holýška, Horní konec, Esmeraldy a Babetky
opět v akci)
večer zábava

pátek 2.8.2013 od 20.00 hod.
sobota 3.8.2013 od 10.00 do 16.00 hod.
Pravidelný akce přelomu léta - rally rádiem řízených modelů aut 1:10 Zlínského šampionátu INTERCUP

LASO CUP
sobota 29.července
turnaj více jak čtyřiceti týmů ve fotbale
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za TJ Nedachlebice
Josef Jandouš

Číslo 1/2013
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Ples

Košt

Karneval

Fašank

Opereta

Krojový ples

Fotografie:
Adéla Koňaříková, Jana Minářová, Michaela Křenková, ing. František Dostálek, Josef Jandouš, Vojtěch Dovrtěl
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