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Vážení spoluobčané
bčané
Vážení spoluobčané,
ani jsme se nenadáli a máme tady
závěr roku. Čas dokončení započatých úkolů a plánů na rok 2016, bilancování letošního roku a přemítání o roce následujícím.
Z pohledu naší obce bylo letos
prvořadým úkolem především stabilizovat veřejné finance, což se myslím podařilo. Důkazem toho je dořešení většiny finančních problémů
a nastavení splátkových kalendářů
u všech úvěrů, které musíme splácet.
Při pohledu na bilancování hospodářského výsledku za uplynulý rok
mohu konstatovat, že se nám daří
snižovat i stav celkového zadlužení
obce. Závazky, které ještě v listopadu r. 2014 dosahovaly celkové výše
13.820.000,-Kč, se nám podařilo
snížit na aktuálních 11.378.000,-Kč.
Pravidelné vynakládání nemalých
prostředků na splácení úvěrů (dosud
splácíme za všechny úvěry celkem
160.000,-Kč měsíčně včetně úroků)
nás však stále brzdí v realizaci investičních akcí, neboť pořád nemáme
vytvořenu dostatečnou finanční rezervu na plánované projekty. Dokud
nebudeme mít dostatek vlastních
financí, nemůžeme ani pomýšlet na
získání většiny dotací, neboť ty jsou
přidělovány až po realizaci projektu. Předtím však Obec musí celý
dotační projekt uhradit z vlastních
zdrojů. To jen na vysvětlenou pro ty,
kteří nemají představu, jak samotné
čerpání dotací funguje. V kontextu
těchto informací vyznívá alespoň
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du
pozitivně fakt, že ke konci listopadu
it
2015 se nám zcela podařilo splatit
úvěr na obecní traktor New Holland.
Měsíční splátka z tohoto úvěru
(40.000,-Kč) však byla okamžitě
přesunuta na snížení doby splácení u dalšího neinvestičního úvěru
ve výši 1.000.000,-Kč, který i díky
tomuto kroku bude umořen už do
konce r. 2017. Všechny tyto finanční
prostředky poté budeme moci uvolnit na další plánované akce.
I přes popsané skutečnosti se nám
už teď daří jakousi finanční rezervu
tvořit, a proto si umím představit,
že v horizontu jednoho, či dvou let
naše úsporná opatření přetavíme do
podoby investičních projektů, které
snad povedou ke spokojenosti občanů. První vlaštovkou v tomto ohledu by mohla být realizace sběrného
dvora. Na tuto akci již máme vydáno
stavební povolení, přičemž stále čekáme na vyhodnocení projektu od
Státního fondu životního prostředí,
který dotace poskytuje. Definitivní
rozhodnutí o poskytnutí, či neposkytnutí dotace, se vzhledem k velkému počtu evidovaných žádostí
stále oddaluje. Konečný ortel se snad
dozvíme někdy v lednu či únoru
r. 2016. Rozhodnutí o přidělení dotace pak bude klíčové pro samotnou
realizaci, neboť bez přiznání dotace
bychom se do takové akce zatím pustit nemohli.
I když první větší akce jsou teprve před námi, po pracovní stránce
rozhodně nezahálíme. Kromě řešení spousty administrativních úkolů
a vleklých záležitostí z minulosti,
aktuálně musíme řešit i řadu oprav
či úprav letitého obecního majetku,
na kterém se čím dál více projevuje
zub času. Přestože tyto opravy možná nejsou na první pohled až tolik
viditelné, věřím, že si jich kolem
sebe všímáte. Neboť i taková činnost
nás stojí spousty času, peněz a úsilí.
A hlavně, je nezbytné s tím už konečně začít.

Nedá mně, abych při hodnoce
hodnocení
roku
ku nevzpomenul také na
n události, které
teré se v poslední
posledn době odehrávají v Evrop
Evropě, což se různými způsoby dotýká také nás všech. Proto
bychom si alespoň v duchu těchto
událostí mohli uvědomit, že se často sami zabýváme řešením zdánlivě
nepodstatných věcí a málo si vážíme
skutečných hodnot života. To všechno se nám pak vrací v podobě pošramocených mezilidských vztahů,
které se jen stěží dávají dohromady.
Výsledkem všeho je strach z pořádání tradičních kulturních akcí, kde
se pomalu přestáváme cítit bezpečně. Alespoň že v naší obci tomu tak
prozatím není. Důkazem toho jsou
povedené kulturní akce pořádané
v závěru letošního roku. Ať už se
jednalo o tradiční Martinské hody,
které byly letos oživeny účastí stárků, Vánoční jarmark nebo koncert
Spirituál Kvintetu, všechny akce se
velmi vydařily. A to především díky
velké účasti Vás, občanů. Neboť
i sebelépe uspořádaná akce se nedá
zhodnotit pozitivně bez divácké
účasti. Všem organizátorům proto
patří velký dík za jejich uspořádání
a doufám, že svou přítomností na
těchto akcích jste jim dodali chuť,
aby na započatou práci navázali
i v dalších letech a mohli ji vždy něčím novým ozvláštnit.
Závěrem mi milí spoluobčané
dovolte, abych Vám jménem svým
a jménem členů obecního zastupitelstva popřál krásné a klidné prožití
vánočních svátků a mnoho trpělivosti, pokory a rychlé adaptace na
přicházející změny, abychom rok
2016 úspěšně zvládli.
Robert Křenek
starosta obce
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Společenská kronika
říjen, listopad, prosinec 2015
Narození: 5.8.2015 Batůšek Jan
2.9.2015 Patková Tereza
4.9.2015 Hubíková Liliana
2.11.2015 Ryšková Ema
Sňatek:

3.10.2015 Škrabal Miroslav
Polášková Kateřina

Úmrtí: † 6.10.2015 Kopecká Anna
† 13.10.2015
Bartasová Marie
† 10.11.2015
Čevelová Josefa

matka: Batůšková Eva č.p. 41
otec: Batůšek Martin
matka: Šutová Eva
č.p. 255
otec: Patka Aleš
matka: Hubíková Tereza č.p. 242
otec: Hubík Jakub
matka: Řešetková Kateřina č.p. 301
otec: Ryška Jiří
Nedachlebice č.p. 21
Nedachlebice č.p. 142
Nedachlebice č.p. 57
Nedachlebice č.p. 189

Občané, kteří se v měsících říjnu, listopadu a prosince dožívají významného životního jubilea:
50 let
Jaroslav Ondrašík
Josef Hučík
Miroslav Duda
55 let
Radomír Křenek
Vratislav Knot
Jiřina Zlámalíková

č.p. 283
č.p. 250
č.p. 173

č.p. 175
č.p. 243
č.p. 172

60 let
Věra Úšelová
Miroslava Řezníčková
65 let
Miloslava Bieschelová
Marie Dostálková

č.p. 70
č.p. 233

č.p. 261
č.p. 180

70 let
Irena Jančarová

č.p. 108

80 let
Emilie Šuranská
František Sládek

č.p. 87
č.p. 201

85 let
Anna Vašková

č.p. 172

Rok s rokem se sešel,
s určitým časovým odstupem je možné hodnotit …
Vloni po volbách do zastupitelstva jsem byla z výsledků spíše zklamaná. Seskupení „Není nám to jedno“, za nějž
jsem také kandidovala, získalo v zastupitelstvu 3 místa, ale
já osobně jsem mezi zvolenými kandidáty nebyla. Přiznávám – zklamání bylo velké. Zejména volební přepočty za
různé volební strany způsobily, že do zastupitelstva se dostali i kandidáti, kteří tolik hlasů jako my, nedostali. A nejvíc hlasů dostal bývalý pan starosta a fotbalista Křenek :)
Ale to bylo před rokem – a jak je to teď.
V podstatě více než polovina zvolených kandidátů do
zastupitelstva obce se svých funkcí v napjatých chvílích
loňského podzimu vzdala a přišli jsme na řadu my - „ náhradníci“.
Fotbalista Křenek je starostou a myslím, že je to opravdu super trefa.
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Je nesmírně důležité, kdo stojí v čele obce a nejde vždy
jen o to, aby obec co nejvíce finančně získala. Za poslední
rok se nám podařilo obec finančně a zejména lidsky stabilizovat - zastupitelstvo pracuje bez zbytečných sporů a hádek. V zásadě jsme se všichni hned vloni v listopadu shodli,
že naše cíle jsou
• uklidnit situaci v obci
• znovu navodit klid a pohodu v Nedachlebicích, která
zde od roku 2013 velmi chyběla
• zklidnit finanční nestabilitu obce.
První týdny po volbách do zastupitelstva obce byly velmi hektické, těžké a složité. Bylo velmi náročné rozhodnout se, zda opravdu jít do toho, pracovat pro obec. Bylo
jasné a stále je jasné, že práce na Obci Nedachlebice je
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dost a dost. Myslím, že ten kdo nebyl v pozici starosty či
místostarosty dost dobře neví a ani vědět nemůže, co tato
práce obnáší. Agenda, které se obec věnuje je neskutečně
obsáhlá, široká a mnohdy se divím, co všechno musíme
bez špalíru právníků, asistentů a specializovaných odborů
úřadu zvládnout. Jedná se o problematiku ekonomickou,
pozemkovou, odpadovou, sociální, ale také dopravní a zejména pak mezilidské vztahy. To je alfa – omega naší práce.
Vždy se maximálně snažíme vyjít našim občanům, kteří se
na nás obrací s nejrůznějšími dotazy, stížnostmi a problémy, vstříc. Přesto se na nás někteří spoluobčané zlobí, že
nestojíme na jejich straně dostatečně a nechceme jim pomoci. Nikdy to tak není. Právě naopak. Ale naše možnosti
pomoci jsou vždy omezeny literou zákona a mnoho sporů
se sousedy, pozemkové komplikace a jiné záležitosti obec
ani řešit nemůže. Často se jedná o osobní spory, které je
nutno vyřešit dohodou či zahájit právní úkony, což obec za
občany dělat nemůže.
Je jistě mnoho věcí, které se nám už povedly dát do pořádku. Obec efektivně využívá své finance,
neutrácíme za zbytečnosti, spoustu prací řešíme využitím vlastních zaměstnanců, jejichž práce je financována
Úřadem práce. Obec je upravená, čistá, mnoho času zabere
péče o obecní les, rybníky a veřejná prostranství. Plánujeme vylepšit také interiéry Obecního úřadu, ale vše začíná
a končí u peněz.

Postupně dáváme do pořádku také vyhlášky, nájemní
smlouvy, prodej pozemků a další legislativní nezbytnosti,
které obec musí spravovat. Jsme velmi rádi, že jsme v klidu
zvládli kontrolu z Ministerstva vnitra, která se zaměřila na
samostatnou působnost Obce Nedachlebice. Většina zjištěných chyb se týkala práce bývalého vedení obce a my jsme
konali jen nápravné kroky.
V letošním roce proběhlo ve vesnici mnoho sportovních a společenských akcí a na pořádání některých z nich
se podílela i Obec Nedachlebice. Máme radost, že se lidé
rádi schází, užívají si společné příjemné chvíle a v obci to
tzv. žije.
Sama za sebe jsem velmi ráda, že mám možnost pro
obec pracovat. Sice je to hodně práce, ale díky výborné
spolupráci se starostou a většinou zastupitelstva, se to dá
zvládnout. Nesmím však zapomenout také na podporu mé
rodiny. Velké pomoci se mi dostává od manžela a rodičů,
kterým tímto děkuji. A také mým dětem – velmi rychle se
musely v mnohém osamostatnit a začít zvládat i věci, které
jejich vrstevníci neznají.
Je to velká životní zkušenost a děkuji všem, kteří mi ji
svými hlasy, umožnili.
Přeji Vám všem pohodový konec roku, požehnané Vánoce a v novém roce 2016 jen vše dobré a kopec zdraví.
Lenka Závodná,
místostarostka obce Nedachlebic

Vítání občánků
V neděli 6. prosince 2015 byli Kulturní komisí při Obecním Úřadu v Nedachlebicích slavnostně přivítáni nový
občánci.
Ema Talášková, č.p. 137 a Jan Batůšek č.p. 41.
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Křesťanské okénko
Když nás náš pan farář P. Josef
Říha pozval na třídenní poutní zájezd
s termínem na konci září, přihlásil
jsem se hlavně kvůli našemu rodákovi, vojenskému kaplanovi P. Jaroslavu
Knichalovi. Netušil jsem, že nás čeká
tak bohatý program.
Odjížděli jsme v neděli, první zastávka byla v Křižanově. Tady na náměstí, v rodišti sv. Zdislavy, byl připraven k odhalení památník, na jehož
podobě se zejména podíleli Ing. arch.
František Zajíček z Olomouce, dále
ho realizoval kamenický mistr Petr
Novák ze Zlechova, sochu do něho
vytvořil akademický sochař Otmar
Oliva z Velehradu. Po mši svaté jsme
se těšili, že toto mimořádné dílo uvidíme na vlastní oči. Bohužel, proslovy
celostátních a místních politiků byly
tak dlouhé, že už na to nebyl čas. Památník jsme zatím viděli jen zdálky,
ale i tak doporučuji, aby si každý, kdo
pojede po dálnici mezi Brnem a Prahou našel čas a toto sochařské dílo si
v klidu prohlédl. A co nás ještě v Křižanově zaujalo? Byla to skladba Missa Brevis od autora Jiřího Pavlici a v
provedení Hradišťanu. Že je ten svět
přece jen malý - v lednu jsme se s Jiřím Pavlicou setkali v Nedachlebicích
a o pár měsíců později v Křižanově!
Večer jsme přijeli do Prahy a ubytovali se na severovýchodním okraji
v nedávno otevřeném domě Centrum
Mariapoli.
Ráno jsme brzy odjížděli do Staré
Boleslavi. V kryptě baziliky sv. Kosmy
a Damiána byla už v 8 hodin, dávno
před oficiálním programem, sloužena
mše svatá. A představte si naše překvapení, že i za přítomnosti sv. Václava – jeho lebka už byla na čestném
místě vystavena! A až potom byla
slavnostně přenesena na náměstí spolu s Palladiem Země české. Co je to
Palladium? Je to docela nevelký kovový reliéf Panny Marie s Ježíšem. Podle
tradice to byl dar sv. Metoděje kněžně
Ludmile, manželce přemyslovského
knížete u příležitosti jejího křtu na
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Velké Moravě. Palladium je jeden ze
symbolů české státnosti – vystavuje se
jen při významných svátcích.
Odpoledne jsme dostali vzácnou
možnost prohlédnout si baziliku sv.
Václava. Výklad průvodkyně byl velice důkladný, některé informace snad
nenajdeme ani v literatuře. Potom
jsme se vydali do kostela Panny Marie
k modlitbám a poté jsme mohli osobně uctít Palladium a také se ho svýma
rukama s úctou dotýkat. Posledním
programem tohoto dne byl koncert
v kostele Panny Marie, i ten jsme stihli
vyslechnout až do konce. Sólistou na
housle byl staroboleslavský rodák.
Večer jsme vyplnili přátelskou besedou a těšili se na další den. A ten byl
opět mimořádný!
Nejprve jsme přijeli na Hradčany
a šli na mši svatou do kaple sv. Václava. Jeho ostatky byly už převezené ze

Staré Boleslavi, ale ještě v kapli nebyly uloženy. Po mši svaté nás správce
katedrály pozval na prohlídku prostor, které nejsou pro turisty běžně
otevřeny, např. do sakristie. Pak už
jsme jen sledovali, jak do katedrály
vcházejí první turisté, kupodivu jsme
měli pocit, že mezi nimi výrazně převažují návštěvníci z jiných světadílů,
než z naší Evropy. To je ta globalizace.
A pak jsme už šli pěšky na Strahov, do
kláštera premonstrátů. Tady nás přivítal řádový bratr a připravil pro nás tak
podrobnou prohlídku celého areálu,
které se jinak dostává jen významným
hostům –politikům, diplomatům a jiným VIP osobám.
A hned po obědě jsme se přesunuli do kostela sv. Jana Nepomuckého. V minulém roce už tady naše
poutníky přivítal náš rodák P. Jaroslav Knichal. Ale dnes jsme se měli

Zapálení první Adventní svíčky

strana 5

Obecní noviny Nedachlebice
stát účastníky bohoslužby, kdy bude
oficiálně uveden do funkce hlavního
kaplana Armády ČR. Celý obřad byl
velmi důstojný, promluvu měl bývalý
hlavní kaplan Mons. Tomáš Holub.
Kromě účastníků autobusového zájezdu přijeli vlakem či auty ještě další
Nedachlebjané. Bylo nás tam dost a P.
Jaroslav Knichal si nenechal ujít příležitost, a mimo připravený proslov
upřímně poděkoval svým rodákům
za účast na této, pro něho určitě významné události v kněžské službě.
Po cestě domů jsme měli tolik dojmů z této pouti, že jsme si ani všechno nedokázali vzájemně sdělovat. Ještě dlouho budeme na tuto mimořádně
zdařilou akci vzpomínat a děkovat za
ni P. Josefu Říhovi.
No ale vraťme se do Nedachlebic.
Začátkem listopadu vzpomínáme na
naše drahé zemřelé, zvláště na ty, kteří
odešli na věčnost v uplynulém roce.
Hubertská mše svatá našich myslivců, rybářů, včelařů, chovatelů a zahrádkářů byla už v pořadí čtrnáctá.
Nejprve se myslivci na místním hřbitově poklonili památce svých předchůdců i nedávných kolegů. A po mši své
hosty pozvali na naši myslivnu na besedu, samozřejmě spojenou s pohoštěním od našeho šéfkuchaře Stanislava
– jeho zvěřinový guláš byl opět vynikající. A jen na okraj, první dva hony
našich myslivců se vydařily, úlovky bažantů a zajíců byly vysoké a za to přijdou v poslední den občanského roku
poděkovat svému patronovi sv. Hubertovi do Olšovce k jeho památníku.
První adventní nedělí, kdy na ad-

ventním věnci zapalujeme první svíci,
jsme vstoupili do nového církevního
roku. Také se představily tři děti, které se připravují na 1. svaté přijímání.
Všichni se těšíme na Vánoce, malí
i velcí. A také se těšíme na společné
prožívání doby vánoční. Určitě nás
děti v našem kostele obdarují svým
zpěvem a vánočním pásmem, ve kterém budou svým způsobem oslavovat
narození Ježíška – Spasitele.
Žehnání vína bude ve farním
kostele na svátek Jana Evangelisty
27. prosince a pak degustace ve farním vinném sklepě. Přijďte povzbudit
naše vinaře a ochutnat jejich nejlepší vína!
A co dál? Pouť po jesličkách farností Bílovice
a Březolupy bude ve středu 30. prosince, odchod
z kostela v Bílovicích.
Nemůžeme se jen těšit z bohatství darů, které
každý den dostáváme. Je
třeba si vždy připomenout, že jsou na světě
lidé, kteří potřebují naši
pomoc. Pro ně organizuje
Charita Tříkrálovou sbírku. Naši koledníci Vás
navštíví v sobotu 9. ledna, zazpívají koledu a poprosí o příspěvek pro lidi
v nouzi u nás i ve světě.
Zvláště ve stínu minulých
krutých událostí, kdy
byly zločinně napadeny
naše evropské hodnoty,
postavené na židovském

Děti na 1.sv. Přijímání
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a křesťanském základě, dejme jasně
najevo, že každý člověk na světě je náš
bližní a jsme mu i ochotni svou rukou
pomoci.
A pro všechny štědré dárce Tříkrálové sbírky bude v neděli 10. ledna
v kostele sv. Cyrila a Metoděje uspořádán koncert cimbálové muziky Cifra a pěveckého sboru Arcibiskupského gymnázia na Velehradě. Všichni
jste srdečně na tento koncert pozváni.
Kostelní rada Vám přeje radostné prožívání Vánoc, hodně zdraví
a všechno dobré v roce 2016.
Ing. František Dostálek

Křižanov - sv. Zdislava

Jaroslav Knichal v Praze

Číslo 4/2015

Obecní noviny Nedachlebice

Cecilka – soutěž schol v Kněžpoli
Oslava letošní svaté Cecílie proběhla v nedělním studeném odpoledni za účasti schol naší farnosti s přispěním hostující scholy z Uherského Hradiště. Hostitelem se
tentokrát stal kněžpolský malebný kostelík zasvěcený svaté
Anně, který byl zcela
zaplněn
napjatým
publikem. Přivítali
jsme duchovní otce
současné i minulé,
své scholové ovečky
přišel podpořit i samotný děkan z Uherského Hradiště, P. Jan
Turko.
Nejprve se ujal
slova pan farář P. Josef
Říha a na rozezpívání pozval všechny účinkující, kterých se odhadovalo přes
sedmdesát. Rozezněly se libé tóny mohutného sboru. Následovaly scholy z Březoup, Topolné, Mistřic, Bílovic, Nedachlebic, Uherského Hradiště. Společné vystoupení bylo

krásnou tečkou nedělního odpoledne a oslavy svaté Cecílie.
Ve scholách byly viděny známé, ale i nové tváře. Překvapením byl společný úbor Nedachlebské scholy v podobě modrého trikotu s nápisem
Schola Nedachlebice
a obrázkem kotle vařícího noty jejich repertoáru.
Směs
líbezných
písní v různých podáních nejednou rozpohybovala ruce i ústa
posluchačů. S dobrým
pocitem a příslovím
„kdo zpívá, dvakrát se
modlí“ si posluchači
odnášeli radost v duši.
Nedachlebická schola
Po dlouhém vyčerpávajícím potlesku se
scholisté odebrali do tělocvičny, kde na účinkující čekalo
bohaté občerstvení, za které pořadatelům patří Pán Bůh
zaplať!
Pavla Travencová, schola Nedachlebice

Nedachlebský jarmark
Milí spoluobčané,
tak jako každý rok, tak i nyní, nám
nastal čas adventní. Letos jsme ho
v naší obci zahájili prvním nedachlebským jarmarkem, který se uskutečnil
dne 29. 11. 2015 v areálu TJ .
Atmosféru Vánoc nám navodilo
jedenáct prodejních stánků, ve kterých
byla k vidění lidská zručnost a kreativita, kterou jste mohli ocenit zakoupením si vystavených výrobků. Během
prodeje nás v chladném počasí zahřál

Číslo 4/2015

na těle svařáček a na duši vystoupení
místního spolku Nedachlebjan a Stoprounských vinařů z Boršic, se kterými jsme si společně zazpívali vánoční
koledy. Samozřejmě jsme mysleli i na
naše nejmenší ratolesti, které se mohly
vyřádit v Ježíškových dílničkách a svými výrobky pak mohly ozdobit vánoční
stromeček, který byl později slavnostně
rozsvícen panem starostou. Na závěr
samozřejmě dorazil i Mikuláš a za hezkou básničku dětem rozdával sladkosti.

Tímto bych chtěla všem zúčastněným
i návštěvníkům poděkovat za velmi vydařený první ročník jarmarku a pevně
věřím, že se tahle tradice ujme i v naší
obci a příští rok se sejdeme minimálně
ve stejném počtu .
Na závěr bych chtěla jménem kulturní komise, popřát všem Veselé Vánoce plné klidu a rodinné pohody a do
Nového roku vykročení tou správnou
nohou.
Darina Pekárová
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Planeta

Radost adventu

Záplavy, vichřice, požáry,
až z pouště písečný prach,
ničí zem naši maličkou
a v srdce lidí vnáší strach !
Co bude s naší planetou ?
Co bude s námi všemi ?
Voda se valí z oblaků
a hrozí zatopit zemi !
Kde jsou ty čisté studánky,
kde voda pramenitá
nabízí vodu poutníkům
a občerstvení skýtá ?
Kde jsou ty lesy hluboké,
kde dýchá se tak lehce ?
A stráně plné bylinek,
z nichž odejít se nechce ?
Svět utápí se v chemii
a nedbá na odvety.
Až spálí se vše na uhel,
co bude pak z planety ?

Letošní adventní dobu jsme ve farnosti začali, jak se patří. Velkou radost
jsme prožili v kostele v Kněžpoli, kde se
uskutečnila přehlídka schol z farnosti
Bílovice a Březolupy. Skoro sto účastníků si s chutí zazpívalo a radovalo se ze
společného zpěvu.
Na první neděli adventní jsme obdrželi pastýřský list otce arcibiskupa
Jana Graubnera. Reagoval tak na zahájený milostivý Rok milosrdenství,
který vyhlásil papež František. V pastýřském listě nás vybídl arcibiskup Jan,
abychom „spustili uzdravující lavinu
odpuštění a ukončili staré spory a smířili se se všemi. Odpuštění je síla, která
vlévá naději. Odpuštění je třeba žít každý den. Odpuštění je nezasloužený dar,
který obohacuje právě toho, kdo odpouští. Hlavním důvodem pro odpuštění je, že Bůh odpustil nám“. Myslím,
že tato slova nepotřebují komentáře.
Na co se můžeme těšit nyní v prosinci? Dokážeme se vůbec na něco tě-

šit? Těší se jak děti, ale i dospělí. Právě
prožíváme dobu adventní, která je bohatá na duchovní dary. Často skryté
a neviditelné. Ranní adventní mše svaté
zvané roráty přitahují už mnoho generací, i tu současnou. Přicházejí dospělí
i děti. Jen tu a tam chybí sníh a mráz.
Ještě jste letos nebyli na rorátech? Možná stihnete jedny z posledních. Už jste
psali Ježíškovi, abyste dostali nějaký
dárek pod stromeček? Buďme skromní
a snažme se, abychom byli obdarováni
darem největším – narozením Ježíše
Krista.
Upřímně chci poděkovat všem, kdo
mají podíl na kráse naší obce. K nastávajícím svátečním dnům chci popřát
všem občanům pokoj a pravou radost
z narození Ježíše Krista. A do dnů nového roku 2016 přeji Boží požehnání
našim rodinám a chuť pracovat na mezilidských vztazích cestou vzájemného
odpuštění a usmiřování.
P. Josef Říha.

Chraňte si čistou přírodu,
ať se všem lépe žije !
Život nejsou jen peníze.
Život je zázrak ! Život je poesie !
Kostelníková L.
Naše rodačka

Vánoční zamyšlení
Pojďme se společně v této hektické době na chvíli zastavit
proti proudu času do doby, která neznala shon a stres a lidé žili
ve větší sounáležitosti s přírodou a více ctili její zákony a vážili
si více jeden druhého. V té době, kdy moje babička a děda byli
ještě malými dětmi bylo období kolem vánočních svátků více
spjato s dodržováním zvyků u slavnostní štědrovečerní večeře. V žádné domácnosti nesměl chybět o Vánocích betlém,
ať už vyřezávaný ze dřeva nebo vyrobený z papíru. Zpívaly
se koledy a všichni se pak odebrali na půlnoční mši. Většina
dnešních dětí je v této uspěchané době o tuto atmosféru již
ochuzena. Ve většině současných rodin probíhá Štědrý den ve
znamení obrovského zmatku a vyžaduje si pevné nervy. Štědrovečerní večeře se zpravidla rychle odbude za zvuků koled
znějících z CD nebo rádia. Zkuste o těch letošních Vánocích
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Náš kostel po přinesení obětních darů

své děti a vnoučata více zapojit do dění např. při zdobení vánočního stromečku. Naučte je nějakou koledu a zkuste navodit klidnou a sváteční atmosféru. Vždyť Vánoce nejsou jen
o dárcích, měli by mít jinou hodnotu než tu materiální a ekonomickou. Víc by přece mělo jít o to, že se rodina společně
sejde u svátečně prostřeného stolu, o klid a jakousi vnitřní harmonii. Na co jiného budou za pár let dnešní děti vzpomínat....
Zahrádkáři děkují Obecnímu úřadu za spolupráci, všem
sponzorům za podporu při akcích a všem občanům za účast
na podnicích, které jsme v roce 2015 pořádali. Přátelský večer
u burčáku a vína s hudbou, tradiční výstavu ovoce, zeleniny
a ručních prací.
Do roku 2016 přejeme občanům hodně, zdraví, štěstí a bohatou úrodu.
Přeje výbor zahrádkářů.
Za výbor ČSZ vypracoval, Lysoněk Vojtěch
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55 let skupiny Spirituál Kvintet
Po třech letech jsme v pátek 11.prosince znovu přivítali v našem kostele
sv. Cyrila a Metoděje velmi známou
folkovou skupinu Spirituál Kvintet
s jejich Adventním vystoupením.
Tato skupina oslavila v letošním
roce 55 let své činnosti pěti vyprodanými koncerty v Lucerně v Praze a s
repertoárem adventních a vánočních
písní přijeli i k nám do Nedachlebic.
Po úvodním slovu otce Josefa Říhy
vystoupil pěvecký sbor Nedachlebjan
pod vedením Jany Jandoušové, který
přizval ke spolupráci Mistřické frajárky. Hudební doprovod jim pak obstarali Petr Čumíček na housle, Mirek
Lapčík na violu a Marie Jandoušová

na cello. Šest písní z různých koutů
Moravy navodilo tu pravou atmosféru a pak už přišli Ti, na které jsme
čekali. Kapelník Jiří Tichota postupně
představoval jednotlivé zpěváky skupiny, kteří na úvod zazpívali své písně
z celého světa. Poté už zazněli Vánoční
písně známější i méně známé. Koncert
skončil Třešničkami a společným zpěvem obou uskupení, kterým vestoje
tleskal celý kostel.
Dovolte mi, abych tímto poděkoval
pěveckému sboru Nedachlebjan, že
tuto výzvu už podruhé přijal, a zhostil
se jí na výbornou. Pěvecký sbor je rok
od roku lepší.
Dále bych pak chtěl poděkovat

všem sponzorům – Obecnímu úřadu
Nedachlebice, Nadaci Synot, firmám
Steelmart – Martin Hladiš, ZD Nedachlebice – Petr Kocáb a VKN – Josef Píža a také všem, kteří přispěli do
kasičky u vstupu. Jen díky Vám všem
se tento Adventní koncert mohl uskutečnit.
A nemůžu zapomenout na ty, kteří
pomohli s organizací celé akce. Obec
Nedachlebice, O.S. Nedachlebjan, pan
farář Říha, manželé Dostálkovi, Běhůnkovi, Závodní, B.Sládková, L.Nádeníčková, St. Dostálek, V. Lysoněk
a Vl. Jurča.
Děkuji
Josef Jandouš

Spirituál Kvintet

Číslo 4/2015
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U NÁS VE ŠKOLCE
V letošním školním roce jsme dostali zajímavou nabídku z přírodovědného centra TRNKA, které připravuje
mimo jiné aktivity i výukové programy
pro děti mateřských i základních škol.
Protože nás nabídka zaujala, přihlásíly
jsme naše děti do kurzu: ,,Paní učitelko,
a proč?“. Kurz zahrnuje několik výukových programů zpracovaných na míru
naší věkové skupině. Doplňují a obohacují tak náš vzdělávací program.
První program s názvem: ,,Povídání se zvířátky“ proběhl v říjnu a Mgr.
Lenka Pavelčíková s sebou přivezla
zvířátka z jejich zookoutku – křečka,strašilku, agamu a dvě cizokrajné
užovky. Velice poutavě o nich dětem vyprávěla, a děti po celou dobu
mohly zvířátka pozorovat a dokonce
se jich dotýkat. Překvapilo nás, že se
jich děti nebály a někteří odvážlivci si
,,hada“ nejen pohladili, ale dokonce si
jej nechali položit na ruce. Stali jsme
se svědky ,, svlékání hadí kůže“ a to se
prý každému nepoštěstí. Děti se nerady se zvířátky loučily a těší se na další
návštěvu.
V podzimních dnech k nám do
školky zavítalo několik loutkových divadélek. Vítáme tuto nabídku, zvláště
v tomto školním roce, kdy máme hodně tří a čtyřletých dětí a tato forma je
pro ně nejvhodnější. Mohou pohádku
volně prožívat a spontánně reagovat.
Velkým zážitkem, který by nám
mohla závidět nejedna škola, byla exkurze do světa policejních psovodů

a jejich cvičených psů. Už potřetí nám
jejich návštěvu zařídil pan starosta Robert Křenek. Přímo na školní zahradu
přijelo policejní auto, které si děti mohly prohlédnout i zevnitř. Obcí na chvíli
zazněly i policejní houkačky a trochu
vylekaly občany Nedachlebic. Potom si
děti vyzkoušely, jak těžká je ochranná
vesta nebo přilba, a na co jsou některé
části výstroje policistů. Největším zážitkem pro naše děti byla ukázka práce
psovodů a předvedení zásahové akce
s vycvičeným psem. Miláčkem dětí se
stalo pětiměsíční štěně vlčáka, které
bylo na naší zahradě jako doma.
Druhá návštěva přírodovědného
centra TRNKA se uskutečnila začátkem prosince. Byl zaměřený na
adventní období a děti se hravou formou seznamovaly s vánočními zvyky,
obyčeji a s původem vánoc. Postupně
poznávaly některé osobnosti svatých
a s nimi spojené lidové zvyky. V dnešní době tyto obyčeje upadají a často
ani my starší už o nich mnoho nevíme.
Adventní
povídání a hraní
zahájilo adventní
čas u nás ve školce.
Na mikulášské
besídce děti čekalo překvapení.
Ale nejdříve jsme
naše hosty, kterými byli nejen rodiče, ale i babičky

Návštěva v knihovně
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a sourozenci dětí, pozvali na ochutnávku netradičních pomazánek a svačinek.
Ovocný punč a perníčky měly úspěch
spíše u těch mladších. Hlavním programem bylo pásmo sestavené z toho, co
jsme se od začátku školního roku naučili. Písničky, říkadla, taneční i pohybové
hry s podzimní a čertovskou tématikou
děti předvedly s velkou chutí a bez ostychu. Odměnou jim byl nejen potlesk našich hostů, ale hlavně návštěva Mikuláše
s andělem, kteří k nám přišli bez čerta
a s velkou nadílkou. Adventní odpoledne jsme si všichni společně moc užili
a teď se těšíme na Vánoce. Stromeček
jsme si už nastrojili a čekáme na Ježíška.
Snad se mu podaří splnit alespoň některá naše přání…
Vám všem také přejeme hodně
splněných přání, a hlavně krásné, pohodové svátky v kruhu svých nejmilejších. A v novém roce štěstí, zdraví,
hodně radostí a málo starostí vám přejí děti a všichni zaměstnanci mateřské
školy!

Policie ve školce

Návštěva v knihovně
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Nejkrásnější zahrádka Nedachlebic
V letošním roce pro Vás obecní
úřad připravil tři kola nové soutěže
o nejkrásnější zahrádku Nedachlebic.
V prvním kole bylo nejvíce přihlášených - 8 jarních zahrádek, a také
nejvíce hlasujících – 204 z Vás hlasovalo pro vítězství paní Solíkové
z Podbúdí.
Druhé kolo probíhalo v teplých
letních měsících a 79 hlasujících
ohodnotilo nejépe zahrádku paní
Dostálkové.
Poslední kolo, podzimní skončilo
přihlášením jediné zahrádky – Bilavčíků čp 270. Tím se automaticky tato
zahrádka dostala do finále.
Na webových stránkách obce Nedachlebice jste měli možnost celý lis-

topad hlasovat o celkovém vítězi. 110
hlasujících rozhodlo o tomto pořadí.
Titul nejkrásnější zahrádky roku
2015 získala rodina Bilavčíkova, na

druhém místě skončila paní Solíková,
třetí paní Dostálková. Všem gratulujeme
za OÚ Nedachlebice Josef Jandouš

Informace z knihovny
- 23. 10. 2015 zavítaly do naší knihovny děti z místní
mateřské školy. Při tomto setkání se děti dozvěděly
nejen, jak jsou knihy pro ně označeny a jak se k nim
mají chovat, ale poslechly si také několik pohádek jednu si dokonce samy zahrály, luštily dle nápověd názvy pohádek a na závěr si vyrobily podzimní ozdůbku
pro radost. S dětmi bylo velice příjemně a už teď se
těším na naše další setkání.
- 27. 11. 2015 proběhla druhá dílnička předvánočního
tvoření s knihovnou. Tentokrát přišlo o něco méně
zájemců než minule. Pár lidí přišlo „jen“ pro inspiraci,
ale většina si adventní věnec, buď sama nebo s pomocí
vyrobila. Na závěr byla vytvořena také výzdoba před
Obecní úřad. Tímto chci moc poděkovat za pomoc při
této akci paní Janě Jandoušové, dále paní Janě Štaubertové a všem ostatním, co na dílničku přišli. Fotky krásných věnců jsou zveřejněny na facebooku knihovny.
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- Stejně jako v loňském roce i letos postupně doplňujeme knižní
fond knihovny o nové tituly. Několikrát ročně jsou také vypůjčeny knihy z výměnného fondu z knihovny Uherské
Hradiště, díky čemuž jsou knihy v knihovně obměňovány a doplňovány o takové tituly, které bychom si
z vlastních prostředků nemohli pořídit.
- Provoz knihovny bude ke konci roku omezen. Poslední
výpůjčky v tomto roce budou probíhat dne 16. 12. 2015
od 17,00 do 18,30 hod. V novém roce bude knihovna
otevřena od 6. 1. 2016 každou středu ve stejný čas.
- Závěrem vám všem chci popřát příjemné a radostné
prožití vánočních svátků a v každém dni roku 2016
pevné zdraví. A knihovně - trošku sobecky - přeji
spoustu spokojených čtenářů!
Michaela Křenková
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Turistický oddíl DIVOČÁCI

za jakých podmínek lidé v dolech pracovali. Další expozicí
bylo dělnické záchranářství. Byla nám představena vysoce
náročná a riziková činnost, bez níž by práce v podzemí nebyla možná. A také jsme viděli techniku, která záchranářům umožňuje pohybovat se v náročném prostředí.

Blíží se nám vánoce a proto bych se s Vámi chtěla podělit o zážitky, které jsme společně s dětmi i jejich rodinami během podzimu prožili.
V neděli 27. září jVsme se společně vydali do Pastviska Co nás čeká do konce roku 2015:
v Nedachlebicích a naším úkolem bylo odlévání stop les- - 24.12.2015 Cesta za zlatým prasátkem
ní zvěře. Chvilku nám to trvalo než si každý nějakou stosraz v 9.00 u Obecního úřadu v Nedachlebicích a hlavpu našel, ale podařilo se a následovalo přiložení šablony
ně nezapomeňte nějaké dobroty pro lesní zvířátka
a odlití formy sádrou. Nechali jsme odlitky pěkně ztuh- - 29.12.2015 výstup na rozhlednu Brdo
nout . Abychom si čekání na odlitky zkrátili, opekli jsme
Sraz v 9.00 u restaurace Samota v Buchlovských hosi špekáčky a zahráli hru „ Poznej lesní zvířátko“. Odlitky
rách.
se všem moc povedly a všichni mají hezkou vzpomínku.
28.října jsme měli sraz na vlakovém nádraží v OtroDo nového roku 2016 přeju všem zdraví, štěstí, pohokovicích a už za hodinku jsme vystupovali na vlakovém du a hodně společných zážitků s námi na všech akcích,
nádraží v Ostravě. Cesta nám velmi rychle utekla a počasí které pro Vás připravujeme.
v Ostravě nás vítalo sluníčkem.
Martina Hrušáková
Po zakoupení jízdenek na tramvaj
nás čekalo cestování po Ostravě. Cílem
bylo Hornické muzeum.
Před dvouhodinovou prohlídkou jsme
se posilnili svačinami a nechali se sfárat
pod zem. Po vystoupení z klece se nám
otevřelo čtvrt kilometru chodeb, které
ukázaly průřez historii od konce 18.století do současnosti. Prohlídka štol byla doplněna poutavým odborným výkladem
jednoho z bývalých horníků. Figuríny
Návštěva Ostravy
Odlévání stop
horníků v životní velikosti nám ukázaly

Prosinec
je bílé tajemství vyčarované nad samým ránem podivným kouzlením šedivých mraků. Jak po mávnutím
čarovného proutku pokryla měkká bílá peřina křupavý
lem zamrzlých kaluží, pevnou kůru zmrazků v kolejích
vyježděných cest i rudou nádheru šípkových bobulí.
S prosincem nekončí jen kalendářní rok, ale také lovecká sezona, a to jak zvěře spárkaté tak i drobné. Společné lovy na drobnou zvěř jsou příležitostí ke sklizni
plodů celoroční práce, ale také časem setkání s mysliveckými přáteli. Na hony se často sjíždějí hosté z různých koutů naší vlasti. Nejen bohatý výřad, ale také
schopnost ctít myslivecké tradice, jsou pak vizitkou každé dobře vedené honitby. Naší prvořadou povinností
není lov, jak si někteří myslí, ale především peče o zvěř
v období nouze, která právě tímhle měsícem začíná. Pravidelně navštěvujeme krmelce i zásypy, aby měla zvěř
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dostatek potravy,
obzvlášť na sněhové
pokrývce.
A právě v tomto
období
bychom
měli dopřát zvěři
klid. Časté rušení
jí v zimě neprospívá, protože přichází o tukové zásoby,
stresuje se, což má za následek zvýšené riziko úhynu.
Vážení a milí spoluobčané, čas je neúprosný a další
rok je společně za námi. Vám i vašim rodinám přejeme
klidné a pohodové prožití svátků vánočních a do nadcházejícího roku pevné zdraví, spoustu štěstí, mnoho
rodinné spokojenosti, pracovních úspěchů a samozřejmě řadu nezapomenutelných zážitků v přírodě.
za místní myslivce Lukáš Šubarda
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Vážení občané,
Máme za sebou z folklorního hlediska nejdůležitější událost v naší
obci – Martinské hody.
Letos se po dvou letech našli dva
odvážní, kteří se rozhodli, že povedou krojovou chasu a stanou se stárky nedachlebských hodů. Chtěla bych
poděkovat nejen Kristýně Koňaříkové
a Tomáši Běhůnkovi, ale hlavně jejich
rodinám za podporu, kterou určitě
oba potřebovali a ocenili. Poděkování
náleží také chase, bez níž by se hody
neuskutečnili, Obecnímu úřadu za
finanční pomoc při pořádání hodů
a sponzorům za dary do tomboly.
Letošní hody byly opravdu vydařené,
přálo nám dokonce i počasí – sice jen
v sobotu, ale i nedělní pochůzku v dešti chasa i s kapelou zvládla. Určitě je
přáním většiny z nás, aby mladí tuto
pěknou tradici zachovali a aby mezi
sebou našli stárky i v dalších letech.
Tento článek musí být odevzdán
ještě před uskutečněním vánočního
koncertu Spirituál Kvintetu v místním kostele. Věřím, že bude úspěšný
stejně jako byl ten v roce 2012. Jménem OS Nedachlebjan bych chtěla
poděkovat všem sponzorům, kteří

Číslo 4/2015

OS Nedachlebjan
nám pomohli svými finančními dary
koncert uskutečnit.
Na příští rok plánujeme opět několik akcí, kterými chceme přispět ke
kulturnímu dění v Nedachlebicích.
Začneme hned v lednu – 30.1.2016
se uskuteční ve Zlámanci již 7. Krojový ples, na který vás všechny srdečně
zveme.

Vážení spoluobčané, blíží se nejkrásnější svátky v roce – Vánoce.
Prožijte je v klidu, pohodě, v kruhu
rodiny . Do nového roku vám přeji jménem OS Nedachlebjan zdraví,
štěstí, pohodu, úspěchy a dobré sousedské vztahy
Za OS Nedachlebjan
Blanka Sládková
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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 2016 mnoho zdraví, spokojenosti, radostí a úspěchů.
Bohatého Ježíška a bujarý Silvestr
přeje za TJ Nedachlebice výbor

prospěla změna hrací plochy (hrají jen na půli hřiště)
a tím pádem častější kontakt s míčem. Žáci vedou svoji
tabulku s impozantním skóre 57:8.

XVII. Ples Sportovců
V sobotu 16.ledna 2016 se uskuteční již XVII. Ples
Sportovců spojený s vyhlášením našich nejlepších za
rok 2015. Akce se koná v sále na Zlámanci. Autobusy,
tombola i občerstvení budou zajištěny.

Fotbalový podzim
V letošním roce se nám podařilo stabilizovat hráčské kádry, a to hlavně u dorosteneckého mužstva.
I přes pomalejší rozjezd A týmu na podzim, skončili
muži po předehrávce prvního jarního kola v tabulce na
pěkném čtvrté místě. Dorostenci, kteří se poslední roky
potýkají s masívním odlivem hráčů, se drží v klidném
středu tabulky. Ale největší radost nám dělají žáci. Těm

Plán akcí
TJ Nedachlebice pro rok
2016
(mimo pravidelná utkání mužstev)

XVII.Ples Sportovců
sobota 16.1.2016 - Zlámanec

Velký dětský den
sobota 4.6.2016 - areál TJ
soutěže, ukázky psů, RC modelů, tance, večerní zábava a tombola

70let sportu a TJ Nedachlebice
sobota - 18.6.2016
REFLEXY – červnová noc
Slavnostní zápasy všech týmů
Slavnostní schůze výboru TJ Nedachlebice
strana 14

Číslo 4/2015

Obecní noviny Nedachlebice

Rybníky
2015

A máme tu prosinec. Pro některé rybáře již sezona skončila,
jiní se ještě pokouší ulovit si svého vánočního kapra. V průběhu letošního roku probíhalo na
rybnících plánované doplňování obsádky a to jak kaprem, tak
i násadou dravých ryb - candáta
a štiky. Poslední zarybňování se
uskutečnilo v říjnu, kdy na rybník
Olšovec 1 bylo vysazeno cca 90 ks
výběrových kaprů s kusovou váhou 2,5 až 5kg.
Konec roku je také obdobím
ohlédnutí, hodnocení, rekapitulace. Držitelé povolenek proto
nezapomenou vyplnit svùj Přehled o úlovcích a odevzdat jej do
15 ledna. V roce 2016 pak hospodářskou činnost zahájíme ve
spolupráci s Obecním úřadem již
v zimních měsících nutnou prořezávkou břehových porostů.
Na závěr chci poděkovat všem,
kteří se v průběhu celého roku
podíleli na udržování a správě
rybníků a popřát všem - rybářům
i nerybářům hezké Vánoce a hodně zdraví a úspěchů v novém roce.
Radomír Křenek

Hasičské rady
POPELA
nejen pro SKLADOVÁNÍ
• Nechat vychladnout a vysypat nejkonec roku
PŘÍPRAVA TOPIDEL
• Zkontrolovat zaústění kouřovodu
do komínu
• 1x ročně, nejlépe před topnou sezónou zkontrolovat stav topidla
• Používat pouze schválené typy kotlů
• Pravidelně provádět údržbu kotle,
čištěním kotle zvyšujeme jeho výkon a šetříme palivo.
SKLADOVÁNÍ PALIV
• Jednotlivé druhy paliv se musí skladovat odděleně (např. dřevo, uhlí,
topný olej...)
• Plochy pro skladování paliv musí
byt suché, čisté. Do skladu nesmí
zatékat voda -> podporuje SAMOVZNÍCENÍ
• Nejnáchylnější k samovznícení jsou
briketové třísky a prach
• Výška skladovaného uhlí nesmí
převyšovat 1,5 m

lépe do kovové popelnice.
NEŠVARY PŘI PROVOZOVÁNÍ
TOPIDEL
• Spalování nevhodných materiálů
(např. plasty)
• Zatápění pomocí vysoce hořlavých
materiálů , jako jsou benzín, ředidlo...
• Sušení oděvů a jiných hořlavých
materiálů v blízkosti topidla
• Nevhodné skladování paliv
• Nepořádek kolem topidla
CO DĚLAT PŘI VZNÍCENÍ
KOMÍNA
• Nehasit vodou!!! – hrozí nebezpečí
výbuchu
• Odstranit hořlavé látky z blízkosti
komína
• Hasit suchým pískem vhazováním
do vybíracího otvoru nebo ze střechy
• Zamezit přístupu vzduchu
• Volat tel.č. 112 nebo 150
Jana Minářová

Veselé vánoce
a šťastný nový rok 2016
přeje SDH Nedachlebice

Cvičení BOSU
Balanční a kondiční cvičení!!!!
Přijďte si s námi protáhnout
a zpevnit tělíčko!
Kde: Hasičská zbrojnice
Nedachlebice
Kdy: každou středu a čtvrtek
od 1900 - 2000 hod
Rezervace: +420 608 272 757,
+420 724 546 765
nebo na facebooku

Číslo 4/2015
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Školka v knihovně

Vánoční dílničky

Vystoupení Nedachlebjanu na Adventním koncertu

Hubertská - myslivci nesou oběť

Vánoční jarmark

Vítání občánků
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