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Z čeho je pupen?
Odpověď na poslední straně novin.
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Společenská kronika
leden, únor, březen 2014
Narození:
4.1.2014 Jakub Beránek, matka: Štěpánka Bilavčíková č.p. 23, otec: Tomáš Beránek
17.1.2014 Anna Štěpánková, matka: Šárka Minářová č.p. 292, otec: Jiří Štěpánek
Sňatek:
10.1.2014 Petra Sládková č.p. 202
Petr Fusek
50 let
Zdeněk Blaha

č.p. 209

55 let
Pavla Bartasová
Antonie Fojtáchová
Jiří Krůček

č.p. 160
č.p. 142
č.p. 188

60 let
Miroslava Pavková
Josef Gajdošík

Úmrtí:
† 6.1.2014 Ludmila Lukšíková

č.p. 42

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

č.p. 95
č.p. 45

65 let
Jiří Budík
Vojtěška Budíková

č.p. 193
č.p. 193

75 let
Alois Kohout
Zdeňka Krčmářová

č.p. 248
č.p. 204

80 let
Stanislav Mrázek
Josef Bartas
90 let
Marie Blahová

č.p. 86
č.p. 57

č.p. 165

Křesťanské okénko
Od posledního čísla obecních novin sice neuplynulo mnoho času, bohužel, změna ve funkci starosty naše
spoluobčany rozdělila. Buďme však
zdrženliví, nejednejme ukvapeně,
snažme se pochopit, co naše zastupitele k jejich určitě velmi těžkému
rozhodnutí vedlo. Náš bývalý starosta
udělal pro naši obec opravdu mnoho
dobrého a byl jsem vždy rád, když jsem
mu mohl na stránkách našich novin,
upřímně poděkovat. A ještě tak činím
i dnes, neboť to dobré, co po člověku
zůstane, mnohdy převáží i chyby a nedostatky, kterých se z lidské přirozenosti dopustíme.
Rád bych věřil, že až opadnou emoce, budeme zase svorně spolupracovat
na bohatém kulturním a duchovním
životě v naší obci Nedachlebice.
Jen krátce se vraťme k minulým akcím. Jako obvykle jsme o Vánocích měli
v našem kostele velký vánoční strom od
rodiny Vaškové, poděkovali jsme našim dětem za vánoční pásmo „Příběh
Vánoc“, které s nimi nacvičila Veroni-
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ka Nováková. Ochutnali jsme špičková vína na svátek Jana Evangelisty ve
farním sklepě, prošli jsme se při pěší
pouti po jesličkách našich farností (jen
20 km), naši myslivci po Silvestrovské
vycházce ukončili občanský rok mší svatou u sv. Huberta v Olšovci, ve farním
kostele jsme o půlnoci přivítali Nový rok
2014 a pak si na něj na faře v čajovně
připili … a potom šli domů pěšky, tak
jak naši předkové od nepaměti chodili
nejen z Bílovic, ale velmi často z Hradiště či Napajedel a i z větších dálek.
A za pár dnů jsme se vrátili do každodenní reality. Při Tříkrálové sbírce
jsme si připomněli, že mnoho lidí se
nemá dobře, potřebují naši pomoc.
Králům ve čtyřech skupinkách ráno
požehnal Otec Josif Altman v našem
kostele předtím, než se s pokladničkami vydali k Vašim domům s prosbou
o finanční příspěvek. Děkujeme za
Vaše štědré dary, celkem jsme z Nedachlebic věnovali Charitě 26 630 Kč.
A také děkujeme dětem – Třem králům, které se Vám za peněžní příspěv-

ky odměnily svým čistým zpěvem,
i vedoucím koledníků za jejich doprovod. Při Tříkrálovém koncertu pak ještě věnovali posluchači dalších 2715 Kč.
I tato částka byla předána Charitě, aby
je použila ve prospěch našeho domu
s pečovatelskou službou.
Na Tříkrálový koncert byla pozvána cimbálová muzika Kunovjan. Byla
to šťastná volba! Přednesli nejen písně
a skladby, které se přímo váží k našemu
Slovácku, ale i náročná díla významných skladatelů vážné duchovní hudby,
jako byl např. Adam Michna z Otradovic, Šimon Brixi a další proslulí autoři.
Tímto koncertem jsme také ukončili
Rok Cyrilometodějského jubilea, které
nám připomínalo 1150 let od příchodu
našich věrozvěstů na Moravu.
Dalším koncertem, tentokráte z repertoáru vážné hudby, bylo vystoupení
hudebního ansámblu Confiteor ze Zlína,
s díly Händla, Webbera, Bacha a dalších
světových skladatelů. Jedna z jejich sólových zpěvaček, paní Eva Zatloukalová,
pochází po předcích z Nedachlebic.
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Naše farnost je organizačně-správní jednotkou. Tedy máme i své potřeby, náklady, výdaje. Většinu hradí
pochopitelně farníci. Ale i my musíme
hospodařit účelně, i my musíme, pokud je to jen trochu možné, snižovat
náklady, ale vždy tak, aby to nemělo
negativní dopad na duchovní a kulturní potřeby věřících. Tedy např. se
nemůžeme scházet v nevytopené místnosti, ale hledáme cesty, jak náklady na
teplo snížit. Jsou to cesty obtížné, ale
jsou možné, a pak stačí jen dobrá vůle
k jejich naplnění.
Na faře v Bílovicích můžeme topit
plynem, elektřinou, nebo i dřevem. Co
je nejlevnější? Jistě vytápění dřevem.
Proto se v sobotu 15. března sešlo do-

konce 24 chlapů, aby zajistili palivové
dříví a tak jsme se přičinili o úsporu
finančních prostředků za energii. Díky
panu faráři P. Josefovi i kaplanu P. Josifovi, že tu akci zorganizovali. Jistě
nebyla poslední. Kromě chlapů byly
užitečné i motorové pily a dva traktory, zejména velkokapacitní pana Petra
Nádeníčka. Přestože se počasí po poledni zhoršilo, udělali jsme hodně práce, a proto ještě jednou vyslovujeme
brigádníkům od Mistřic po Topolnou
i našim Nedachlebjanům upřímné díky.
A ještě o den dřív naše ženy pod vedením paní Jarmily Vaškové vyhrabaly
trávníky, zejména pod tújemi a celkově
udělaly v okolí našeho kostela pořádek.
I jim patří naše poděkování.

Také letos pro Vás připravujeme,
kromě zavedených akcí, i nějaké to
překvapení. Děti ze Zašové v neděli
23. března vystoupily s hudebně dramatickým ztvárněním Pašijí. Po největších
křesťanských svátcích – Velikonocích,
se některé děti dočkají svého prvního
svatého přijímání. I letos od května do
října můžete pozvat své návštěvy v nedělní odpoledne na prohlídku našeho
kostela, popř. i hřbitova. Věřte tomu, že
vám za nabídku poděkují. A ještě před
prázdninami bude v zámeckém parku
v Bílovicích nejprve ve čtvrtek v podvečer slavnost Božího Těla a následující neděli 22. června farní den, tradičně
s bohatým programem.
Ing. František Dostálek

Brigáda na dřevo

Vystoupení skupiny Confiteor

Mše svatá u Huberta

Pěší pouť

Číslo 1/2013

strana 3

Obecní noviny Nedachlebice

Knihovna informuje…
Než se dozvíte něco nového o knihovně, ráda bych se
ještě vrátila k rekapitulaci roku minulého.
Roční výkaz o knihovně
2011

2012

2013

Počet obyvatel

803

805

804

Čtenáři celkem

68

78

59

Z toho do 15 let

8

16

20

Návštěvníci knihovny

171

273

423

Výpůjčky knih celkem

580

824

1189

Ke dni 31. 12. 2013 bylo v knihovně registrováno celkem 59 čtenářů (z toho 20 do 15 let) – na začátku roku
2013 byli z evidence čtenářů vyřazeni ti, kteří knihovnu
nenavštívili poslední 2 roky.

Z tabulky je patrné, že návštěvnost a stejně tak i výpůjčky knih se oproti letům minulým výrazně zvýšily – hlavně
díky změně provozní doby.
Doufám a věřím, že čtenáři
budou knihovnu navštěvovat alespoň tak, jako v roce minulém 
Aktuálně:
- V knihovně přibyly opět „nové“ knihy z výměnného
fondu.
- V pátek dne 4. 4. 2014 se od 17 hod uskuteční druhý
ročník akce „Podvečer s Andersenem“. Pro děti bude
připraven opět program plný zajímavostí a her. Na
všechny se moc těšíme!
Michaela Křenková

Karneval s klaunem
Zimním radovánkám mírná zima
nepřála. Sníh, na který se děti těšily
nenapadl, a tak jsme letos nemohli
stavět sněhuláky, ani bobovat. Přesto
zima uběhla rychle a my jsme si užili
spoustu zábavy z pěkných kulturních
akcí. Kromě půvabných loutkových
pohádek, s nimiž
k nám přijela malá
divadélka, nás navštívil kouzelník
Waldini, který děti
zaujal svými triky. Přestože jsme
jeho šikovné ruce
pozorně sledovali
a děti mu ochotně asistovaly, vyšla
jeho snaha zasvětit
nás do tajů kouzel
naprázdno.
Dalšího kouzelníka, tentokrát
trochu nešikovného, klauna Tarabu
jsme pozvali na
náš karneval. Děti,
převlečené do nápaditých kostýmů,
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se vydováděly v soutěžích a v tanečním reji. Přidaly se k nám i letos maminky s dětmi z Klubíku. Těm se zpočátku víc líbily naše hračky a své starší
kamarády spíš zvědavě pozorovaly.
Klaun Taraba však svým vystoupením
zaujal všechny přítomné. Na závěr

svého vystoupení všem dětem vytvořil
na jejich přání malý dárek – zvířátko,
květinku nebo třeba meč z nafouknutých balonků. Že se karneval dětem
líbil a že si ho opravdu užily, to dokládají i fotografie z karnevalového dění.
Zdeňka Bartošová, učitelka MŠ
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Zápis do MŠ
Koncem měsíce dubna proběhne
v naší mateřské škole opět zápis dětí
na další školní rok 2014- 2015. Jeho
průběh bude stejný jako v předchozích letech. Přesto bych ráda rodičům
předala některé informace, které by je
mohly zajímat.
V tomto školním roce máme zapsáno 27 dětí, z toho je 8 dětí v předškolním věku a v září nastoupí do 1.třídy ZŠ. Uvolní se nám tedy místa pro
přijetí 8 nových dětí. Pro rodiče není
žádnou novinkou, že v posledních le-

tech jsou školky zcela zaplněné, a pokud počet žádostí o přijetí dětí přesáhne stanovený počet volných míst, musí
ředitelka přistoupit ke správnímu řízení dle daných kriterií.
Hlavním kritériem je věk dítěte.
Dítě v roce před zahájením školní docházky, tedy dítě, které dosáhne v daném školním roce 6 let věku, má nárok
na přijetí vždy (ze zákona).
Dále mají přednost děti starší
4 let, poté děti ve věku 3 -4 let. K zápisu mohou přijít i rodiče s dětmi,

které dosáhnou 3 let v průběhu roku,
nejpozději do 31.12.2014. Tyto děti
nastoupí k docházce po dosažení 3 let
věku, v naléhavých případech nejvýše
dva měsíce před dosažením 3 let.
Dalšími kritérii jsou: bydliště dítěte, zaměstnanost matky,( matky samoživitelky), starší sourozenec, který
již dochází do školky.
Přesný termín vám všem včas
oznámíme prostřednictvím plakátů
a místního rozhlasu.
Irena Verflová, ředitelka MŠ

OS
Nedachlebjan

kde jsme byli srdečně přivítáni. Za doprovodu dechové hudby Liduška z Dolních
Bojanovic tancovalo moravskou besedu
osmdesát krojovaných z Mutěnic, Vracova,
Skoronic, Babic, Nedakonic a Nedachlebic.
Pozvali jsme ostatní tanečníky k nám na
ples příští rok. Snad se nám tedy podaří
představit kroje vzdálenější, ale stejně krásné.
Pěvecký sbor Nedachlebjan v závěru
loňského roku již tradičně připravil Zpívání u vánočního stromu. Po zpívání se
Spirituál Kvintetem si sbor zazpíval s Kunovjanem. Stalo se tak po tříkrálové sbírce
ve spolupráci s Kostelním výborem v kostele sv. Cyrila a Metoděje jako poděkování za příspěvky občanů. Na pozvání otce
Jana Bleši navštívil sbor farní kostel v Kelči

a uspořádal v něm pěvecké představení.
Součástí Nedachlebjanu jsou ale také
jeho malí členové – děti z Nedachlebjánku.
Ty se na přelomu roku 2013 – 2014 zapojily
při zpívání koled u vánočního stromu. Děti
byly také hned v lednu potěšit naše starší
spoluobčany, kteří bydlí v Domě s chráněnými byty. Zazpívaly koledy a prodloužily
tak trošku vánoční čas těm, kteří třeba nemohli na akci před Vánocemi přijít. Spolu
s pěveckým sborem Nedachlebjanu se zúčastnili zástupci dětí také vystoupení v Kelči v tamním kostele.
Nedachlebjánek rád přijme mezi sebe
další děti, které rády zpívají a tančí. Rodiče
je mohou přivést každý čtvrtek mezi 16,30
– 17,30 hod. na hasičárnu.
Blanka Sládková

Zdá se to nedávno, ale od Vánoc už
uběhly tři měsíce a my zase otevíráme
Obecní noviny.
Zrekapitulujme, co se v těch uplynulých měsících v Občanském sdružení Nedachlebjan událo:
Hlavní akcí byl bezesporu 5. Krojový
ples ve Zlámanci. Letos se opravdu vydařil.
Předtančení moravskou besedou zvládlo nacvičit osm nedachlebických párů. Je
potěšující, že se do nácviku dali i zástupci hodové chasy. Jedno kolečko tedy bylo
tvořeno chasou a další vytvořili „ženáči“.
K našim tanečníkům se přidalo dalších
osm párů z Nedakonic. Z této nám nejen
názvem blízké obce (mnozí si Nedakonice a Nedachlebice dovedou splést) k nám
přijíždí krojovaní účastníci pravidelně.
A nepřijeli jen tanečníci Moravské besedy
– přidali se k nim další. Tentokrát jsme se
museli spokojit s pronájmem jen jednoho
sálu ve Zlámanci. Na plesové náladě to
hostům neubralo, možná právě naopak.
Obě muziky, Staroměstská kapela i cimbálová muzika Mladý Včelaran, zahrály
v hlavním sále, střídaly se v produkci. Jsme
rádi, že nejen krojovaných hostů každý rok
na plese přibývá. Spousta mladých kroj oblékne ráda nejen na hody, ale i při dalších
příležitostech. A to je dobře!
Týden po našem plese jsme jeli oplatit
návštěvu na Krojový ples do Nedakonic,

Číslo 1/2013
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Grublova hospoda a hospoda v čp. 19
Jak jsem se zmínil již v článku Vyhlídalův mlýn, v pořádné dědině nesměl v dřívějších dobách chybět mlýn,
kovárna a hospoda. Dnes budou tématem článku hospody. A to rovnou dvě, jedna starobylá a jedna krátkodechá.
V místech, kde jsou dnes na návsi pomníky padlým
v obou světových válkách a "nová" zvonice, stával dům
č. 50, který byl ještě v dobách, na které si i já pamatuju,
nazýván Grublova hospoda. Tady bych chtěl napravit
jedno opomenutí z minulého článku o Vyhlídalově mlýně. Hovořil jsem tam o "staré" zvonici a zapomněl jsem
se zmínit o tom, že v tomto neuvěřitelně malém stavení
byla v přízemí, tedy spíš ve svahu, i hasičská zbrojnice.
Komu však patřil dům čp. 50, či kdo v něm hospodařil v dávných dobách, po roce 1760?
Pohledem do matrik zjistíme, že to byl Tomáš Šiška.
U několika záznamů není uvedeno, jak se živil, ale když
se mu narodil v roce 1769 syn Matěj, stojí v záznamu
jeho narození, že jeho otec je hospodský. To znamená,
že nejpozději v tomto roce získal Tomáš Šiška licenci na
provozování hostinské živnosti. A v roce 1772, kdy poměrně mladý umírá (bylo mu 42 let), stojí v matrice, že
zemřelý byl hospodský. Zatímco u záznamu z roku 1769
ještě není uvedeno čp. domu, u záznamu úmrtí Tomáše
Šišky je jasně udáno, že zemřel v domě čp. 50.
Další záznam týkající se domu čp. 50 už je spojen
s rodinou Dubovských a pochází z roku 1772, tedy ještě z téhož roku, kdy Tomáš Šiška zemřel. Čteme v něm,
že hospodskému Františku Dubovskému se narodil syn
František. A tady je na místě trochu si rodinu Dubovských zpřehlednit. Každý Nedachlebjan ví, že mlýnu
stojícímu mezi Nedachlebicemi a Bílovicemi se říká Dubovský. Kdo tedy byli Dubovští. Z nedachlebických matrik vyplývá, že patřili ke zdejší honoraci. Patřili mezi ně
totiž mlynáři, hospodský i kovář.
Na přelomu 60. a 70. let se v domě čp. 70 oženili dva
bratři, František a Josef Dubovští. Oba jsou označeni
jako mlynáři. Byli to synové Viktorína Dubovského.
František se narodil v roce 1741 a o 10 a půl roku mladší
Josef v roce 1752. Zde bych chtěl upřesnit informaci podanou Janem Vítkem v knize Slovácká dědina Nedachlebice. Píše zde na str. 78 doslova: "Roku 1752 měl mlýn
v držení mlynář Viktorín." Z výroku není zcela zřejmé,
zda jde o příjmení nebo křestní jméno. Mohu doložit,
že jde o křestní jméno tehdejšího mlynáře Dubovského.
František si vzal v roce 1768 Mariannu (Marinu) Progerovou, dceru helvéty z čp. 1. Helvéta neboli švejcar,
jak toto povolání (a vlastně i původ) označuje Jan Vítek (Slovácká dědina Nedachlebice), byl vážený člověk.
Byl spjat s panským dvorem, pronajímal si totiž dojnice
a živil se výrobou mléka. Nikomu, kdo zná čokoládu ve
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fialovém obalu, nemusím vykládat, že Švýcaři byli ve
výrobě mléka odjakživa mistry. Proč helvéta? Inu, Švýcarsko se někdy také označovalo jako Země helvétského
kříže a pojem helvétské vyznaní je jen jiné označení pro
kalvinismus, jedno z protestantských náboženství. Do
vysvětlování slova "helvétský" se pouštět nebudu, zavedlo by nás to příliš daleko od tématu.
Josef si vzal v roce 1771 Terezii Hüblerovou, dceru
hospodského v Březolupech.
Zdá se, že oba bratři na mlýně zůstat nemohli, proto
když zemřel Tomáš Šiška, zůstal na mlýně Josef a František získal dům i hostinskou živnost čp. 50. A hned
v roce 1772 se mu zde narodil, jak bylo uvedeno výše,
syn František Dubovský. A tento František se později, až
dospěl, stal kovářem. Ale to už je jiný příběh. Jeho dějištěm byl zčásti také dům čp. 66, který dnes již nestojí.
Bývala to nedachlebická kovárna.
Vraťme se však od těžké fyzické práce k odpočinku z kovárny do hospody. Hospodskému Františku Dubovskému se v domě čp. 50 narodila spousta dětí. Synové
František, Josef, Jan, Václav, Antonín, Jan a Martin. Syn
Ignác se mu narodil v roce 1768 ještě v čp. 70 a Jana zde
uvádím dvakrát proto, že první Jan zemřel a v dřívějších
dobách bývalo zvykem dávat stejné jméno opakovaně.
To ovšem ještě nikdo nevěděl, že v dětském věku zemře
i druhý Jan. Narodily se mu také dvě dcery, Kristýna
a Kateřina . Z těchto dětí zemřely: Ignác, oba Janové
a Kateřina.
V roce 1804 zemřela Marina Dubovská, žena Františka Dubovského hospodského, ve věku 55 roků.
A v roce 1809 umírá i sám František Dubovský ve věku
68 let. Matrika jej uvádí jen jako domkáře. Mezi ním
a jeho ženou byl věkový rozdíl 8 let.
Někdy v těchto letech se hospody ujímá Jiří Ostrožík,
který pocházel z domu čp. 9. Narodil se roku 1784 jako
syn podruha Matouše či Matěje Ostrožíka. Jeho životním ternem zřejmě bylo, že se roku 1808 oženil s Annou
Herovou z Bílovic, dcerou čtvrtláníka. Získal tak majetek, který mu dovolil usadit se na hospodě. Matriky ho
jako hospodského označují až od roku 1816, ale domnívám se, že se jím stal o několik let dříve, brzy po smrti
Františka Dubovského.
Jiří Ostrožík zde byl hospodským až do roku 1836,
kdy ve věku 58 let umírá na úplavici. Je pravděpodobné,
že po jeho smrti se stala držitelkou hostinské koncese
jeho vdova Anna Ostrožíková. Protože když v roce 1852
zemřela i ona, hospodu dále vede Ignác Ostrožík, který
se manželům narodil v roce 1821. Když si jako 32letý
v roce 1853 bere za za ženu mladou vdovu (22 roků)
Uršulu Dúpalovou z čp. 19, je už v matrice oddaných
označen jako hospodský. Poslední záznam o Ignáci Os-
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trožíkovi jako hospodském pochází z roku 1866, kdy se
mu narodila dcera Rudolfína. Ale svou živnost si zřejmě
neudržel, protože v roce 1885 umírá Uršula Ostrožíková
v domě čp. 24 jako žena podruha.
Zde v nedachlebických matrikách stopa po provozovatelích hostince čp. 50 mizí a objevuje se znovu až
v roce 1909, kdy hospodskému Ignáci Štefkovi umírá
malá Františka ve stáří pouhých 26 dní, tedy v necelém
měsíci. Ale tam, kde matriky mlčí, promlouvá kniha Nedachlebice dříve a dnes na str. 176 a 177. Digitalizované
matriky totiž mlčí jednak proto, že jsou to matriky katolické, a jednak proto, že nezaznamenávají děje po roce
1925. Dovolím si zde stručně zrekapitulovat pasáž napsanou v uvedené knize:
• V 2. polovině 19. století byla hospoda v majetku židovských hospodských. Proto není o těchto majitelích v katolických matrikách z tohoto období žádná
zmínka.
• Posledními židovskými majiteli byli Jakub a Rosa
Löwy.
• Od roku 1886 museli hospodu pronajímat.
• Naposledy ji pronajali v říjnu 1898, a to Janu Gregorovi.
• Na přelomu 19. a 20. století koupil hospodu Ignác
Štefek.
• V roce 1925 koupil hospodu od Ignáce Štefka Cyril
Pešl z Traplic
• V roce 1927 koupila hospodu od Cyrila Pešla Anežka
Zmrzlíková
• V letech 1933 - 1935 měl hospodu v nájmu Karel Zapletal
• Roku 1936 koupila hospodu v exekuční dražbě Anna
Grublová, která pocházela z Úsobrna v okrese Blansko. Hostinská koncese však zůstala Anežce Zapletalové a Anna Grublová mohla hospodu po jistých
potížích provozovat až od září 1838. Ale již v listopadu 1939 musela hospodu ze zdravotních důvodů
pronajmout.
• 1839 - 1943 provozuje hospodu jako nájemce Josef Zábojník.
• 1943 hospodu opět převzala Anna Grublová
• V roce 1948 byla hospoda znárodněna.
• Později sloužila hospoda jako Místní
národní výbor, služebna SNB a opravna
obuvi. A v roce 1963 byla zbourána a na
jejím místě vzniklo volné prostranství.
V té době mi bylo už přes 20 let a dobře si
na tento dům pamatuji. Podle poslední majitelky se mu říkalo Grublova hospoda. Pokud
by čtenáře zajímaly větší podrobnosti, pak
odkazuji na výše zmíněnou knihu Nedachlebice dříve a dnes.
Výše zmíněná kniha však obsahuje ještě
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jinou "hospodskou" zajímavost a tou je krátká existence
hostinské živnosti v domě čp. 19. Tento dům leží prakticky naproti bývalé Grublovy hospody, má dnes jiné číslo a bydlí v něm Knotovi.
Zde matriky nejsou tak skoupé a uvádí se v nich přibližně toto (reprodukuji zestručněnou podobu, údaje se
týkají domu čp. 19):
1877 - narození - otec Jan Talák, hospodský - dcera
Anastazie Taláková, † 1880
1880 - úmrtí - otec Jan Talák, čtvrtláník a hospodský
- dcera Anastazie Taláková, záškrt, 2 roky a 9 měsíců
1882 - narození - otec Jan Talák, hospodský - dcera
Helena Taláková
Podle části knihy Nedachlebice dříve a dnes nazvané
Významné objekty v Nedachlebicích koupil dům čp. 19
v roce 1877 Jan Talák, aby zde mohl provozovat hostinskou činnost (Nedachlebice dříve a dnes, str. 175). Jak
dlouho se zde hostinská činnost provozovala, publikace neuvádí, ale podle matriky se ještě v roce 1882 hospodskému Talákovi v tomto domě narodila dcera. Pak
už stopa po Janu Talákovi v domě mizí. Nebylo to tedy
zřejmě dlouho.
Kdo byl vlastně Jan Talák? V Nedachlebicích žili Janové Talákové dva. Jeden se do Nedachlebic přiženil
v roce 1794 z Kněžpole, byl synem podruha a vzal
si Annu Dúpalovou, dceru sedláka. Nejdříve bydleli
v čp. 38, později v čp. 3. V roce 1837 tento Jan Talák
umírá.
Druhý Jan Talák, ten, který nás zajímá, byl sedlář ze
Starého Města. Oženil se v roku 1874 s Mariannou Pížovou z čp. 41. Existuje záznam o úmrtí Marie Talákové.
Zemřela v roce 1898 v čp. 29 na souchotiny, ale v této
době je již vdovou. O úmrtí Jana Taláka však nedachlebické matriky mlčí.
Tož tak.
Jaroslav Duda
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Volné pobíhání psů v honitbě HS Nedachlebice
Myslivci z Nedachlebic by rádi oslovili touto cestou
všechny majitele psů, kteří se možná nevědomky chovají
bezohledně ke zvěři a potažmo i k přírodě tím, že své psí
miláčky nechávají volně pobíhat po honitbě.
Zejména se to týká jarního období, které nám nastává.
Právě nyní začínají klást mláďata, např. zajíci, připravují se
hnízdit bažantí slepice a na rybnících kachny.
Volně pobíhající pes nepředstavuje nebezpečí jen pro
dospělé kusy, ale hlavně pro mláďata, kterým hrozí zničení
hnízda nebo usmrcení. Častým rušením na zemi hnízdících
ptáků se také přirozeně snižuje líhnivost. Někteří jedinci na
základě vyplašení dokonce hnízdo opustí úplně.
Volně pobíhající pes představuje nebezpečí pro zvěř
i v zimním období, kdy jejím pronásledování způsobuje úbytek cenných tukových zásob či dokonce zápal plic a následný

úhyn. Musíme si uvědomit, že každý pes je od přírody lovec
a tak právě vyhledávání a pronásledování je pro něj pudová
záležitost, kterou v něm jen těžko utlumíme.
Proto je nutné mít psa vždy na vodítku a pokud možno
se lokalitám honitby alespoň ve výše uvedených obdobích
vyhýbat.
Mnoho občanů jistě také nezná znění zákona č.449/2001
o myslivosti, který volné pobíhání psů v honitbě zakazuje.
Výňatky ze zákona uvádíme pod článkem.
Vlastníci psů si musí být vědomi ustanovením tohoto
zákona, který jim bez výjimky zakazuje psi volně nechat pobíhat v honitbě – musí být na vodítku (§ 10,odst. 1.).
Tímto prosíme všechny ,,pejskaře“ aby výhradně používali k procházkám v přírodě pouze polní cesty a účelové
komunikace.

ZÁKON č. 449/2001 Sb.
ze dne 27. listopadu 2001
o myslivosti

(2) Rovněž je zakázáno poškozovat nebo ničit slaniska, napajedla, zařízení pro přikrmování, pozorování a lov
zvěře a další myslivecká zařízení.
(3) Na žádost uživatele honitby může orgán státní správy
myslivosti, zejména v době hnízdění, kladení a odchovu
mláďat nebo provádění lovů, nařídit přiměřené omezení
nebo i zákaz vstupu do honitby nebo jejích částí, omezení
jízdy koňmi a tažnými psy a omezení jiných sportovních
nebo zájmových činností.

ČÁST TŘETÍ
OCHRANA MYSLIVOSTI A ZLEPŠOVÁNÍ
ŽIVOTNÍCH PODMÍNEK ZVĚŘE
Hlava I
Ochrana myslivosti
§8
Základní povinnosti
(1) Ochranou myslivosti se rozumí ochrana zvěře před
nepříznivými vlivy prostředí, před nakažlivými nemocemi, před škodlivými zásahy lidí a před volně pobíhajícími
domácími zvířaty; ochrana životních podmínek zvěře,
zajištění klidu v honitbě a ochrana mysliveckých zařízení.
(2) Každý, kdo vstupuje se svou činností do přírody, si
musí počínat tak, aby nedocházelo ke zbytečnému ohrožování nebo zraňování zvěře a k poškozování jejích životních podmínek.
§9
Omezení a zákazy dané v zájmu ochrany
(1) Je zakázáno plašit zvěř jakýmkoliv způsobem, s výjimkou opatření k zabránění škodám působeným zvěří
a dovolených způsobů lovu. Dále je zakázáno rušit zvěř
při hnízdění a kladení mláďat a provádět další činnosti
záporně působící na život zvěře jako volně žijících živočichů, pokud nejde o činnosti při obhospodařování pozemků nebo o činnosti při návštěvách honiteb jako součástí krajiny.
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§ 10
Povinnosti vlastníků domácích a hospodářských zvířat
a vlastníků pozemků
(1) Je zakázáno vlastníkům domácích zvířat, včetně zvířat
ze zájmových chovů a zvířat z farmových chovů zvěře, nechat je volně pobíhat v honitbě mimo vliv svého majitele
nebo vedoucího.
(2) Při obhospodařování pozemků, jejich ohrazování při
pastvě a podobně jsou vlastníci, popřípadě nájemci pozemků povinni dbát, aby nebyla zvěř zraňována nebo
usmrcována; ustanovení předpisů na ochranu zvířat proti
týrání tím nejsou dotčena.7) Ustanovení zvláštních právních předpisů na ochranu zvěře při obhospodařování pozemků nejsou dotčena.11)
Každý z nás by měl přírodu okolo sebe chránit, ne jí
ubližovat !. Jsme přeci její součástí. Věříme, že většina
rozumných lidí se nad těmito slovy zamyslí a začne se
jimi řídit.
Myslivci z Nedachlebic
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Lidé, na které se nezapomíná
Během života potkáváme různé
lidi, na které rádi vzpomínáme, kterých si vážíme. Mezi takové vyjímečné lidi patří i naše rodačka, paní Bohumila Řezníčková, v současné době
žijící v Domě s pečovatelskou službou
v Bojkovicích. Jak každý víme, je to
místo klidného a důstojného prožití
stáří. I přes veškerou péči, která se jim
dostává, jim však určitě něco schází.
A to je kontakt s prostředím, lidmi,
kteří je dříve obklopovali. Bylo nám
proto velkým potěšením, alespoň
částečně tento nedostatek napravit.
A tak jsme se 10. března vydali na
cestu do Bojkovic. V jídelně moderně
zbudovaného penzionu už nás čekalo
asi padesát seniorů a zaměstnanců. Po
úvodním slově patřila už pozornost
jen našemu připravenému vystoupení. Záleskými písničkami jsme program zahájili, pak následovalo pásmo
písní Bílovských. Babičky a dědečkové
se aktivně připojili, čímž byli formální
bariéry odstraněny a my se cítili jako

v rodinném kruhu. Atmosféra byla
opravdu velmi příjemná a srdečná.
To umocnilo i pohoštění, které nám
zaměstnanci připravili. A tak jsme si
ani nevšimli, že čas vymezený pro naši
návštěvu rychle uplynul a nám se nechtělo odjet. Jednu z mnoha krásných
vzpomínek nám přineslo i posezení

s paní Řezníčkovou v jejím malém, leč
útulném bytě. Uvědomili jsme si, že život seniorů v těchto zařízeních je sice
hmotně zajištěn, ale duchovní rozměr
je mu třeba dodat. A tak hodláme pokračovat s těmito výlety i v budoucnu,
a to nejen do Bojkovic.
Jana Jandoušová

Něžnější část sboru v Bojkovicích

Turistický oddíl DIVOČÁCI
Tak jako každý rok, i letos jsme poslední lednovou sobotu vyrazili poměřit své síly v uzlování s ostatními oddíly do Ostravy. Ráno jsme museli vyjet už před pátou hodinou. Počasí bylo opravdu zimní, foukalo a mrzlo, proto
náš vlak nabral zpoždění. Do Ostravy jsme dorazili přesně v půl deváté, zaregistrovali jsme se a čekali na zahájení
soutěže. Do soutěže se zapojilo 23 oddílů s 216 soutěžícími z celé České republiky. Soutěž probíhala postupně po
jednotlivých kategoriích a když přišla řada na závodníky
z našeho oddílu tak jsme jim, fandili s plnou vervou.
Závěr byl fantastický, všichni byli perfektní. V dílčích
kolech jsme dosahovali i na první příčky, ale v konečném
finále naši soutěžící dopadli takto :
František Kadlček
Adriana Hrňáková
Karolína Hrňáková
Tomáš Hrušák
Nikola Hrušáková
Veronika Rousová
Adéla Lišaníková
Jakub Rous
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- 9.místo
- 9.místo
- 6.místo
- 6.místo
- 6.místo
- 3.místo
- 3.místo
- 2.místo.

Mladí na uzlařské regatě
Všem našim soutěžícím děkuji za skvělou reprezentaci našeho oddílu!
A jaké máme plány do konce školního roku?
V dubnu nás čekají turistické závody Zlínského kraje
v Napajedlích. V květnu se vydáme na výlet do zoologické
zahrady v Ostravě.
Na konci března přivítáme jaro výletem po okolní přírodě, na tuto akci zveme všechny, kteří se chtějí s námi
projít a posedět u táboráku.
Martina Hrušáková
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Ples sportovců a vyhlášení nejlepších za rok 2013
V pátek 14.února 2014 se konal tradiční
ples sportovců a to s novou kapelou na starém místě. V sále ve Zlámanci se sešlo více
než 100 platících účastníků a myslím, že se
dobře bavili. Lákadlem byly hodnotné ceny
v tombole jako např. wellness pobyt v lázních
Jeseníky nebo tablet, fotoaparát a řada jiných
cen. Smyslem této akce vždy je, poděkovat
všem sponzorům za pomoc při organizaci
sportovních a společenských akcí v průběhu
celého předcházejícího roku a ocenit nejlepší fotbalisty kalendářního roku. V kategorii
mužů byl nejlépe hodnocen David Urban
následován Ladislavem Sovišem a Michalem Bartošem. U dorostenců zvítězil Patrik
Fojtík před Lukášem Blizňákem a Jakubem
Miklem. Žákovská kategorie bude teprve vyhodnocena. Ještě jednou srdečné díky sponzorům, organizátorům, sportovcům a všem,
kteří nám fandí.

Ples sportovců

Pozvánka na jarní část sezóny
Po náročné zimní přípravě se
blíží termín zahájení jarní části mistrovských soutěží ročníku 2013/14.
I. mužstvo začíná na domácím hřišti
dne 30. 3. 2013 s kvalitním soupeřem
z Ostrožské Nové Vsi a dorostenci v předzápase s vedoucím celkem
z Buchlovic. Žáci si na zahájení počkají ještě do 6.dubna. U všech našich
mužstev nedošlo k žádným změnám
v hráčských kádrech a věříme, že budou pokračovat v nastoupeném trendu omlazování. Přeji všem mužstvům
úspěšné vykročení do další sezóny.
Ing. Jaroslav Šuranský

Zápasy „A“ mužstva
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Zahrádkáři Vám radí.
A máme tu po zimě zase toužebně
očekávané jaro, které nám začalo
20. března. Příroda se pomalu začíná probouzet, což již poznáváme na
rozkvetlých jívách (kočičkách) a jehnědách. Je to první pastva pro včely, které
už se nemohly dočkat prvního proletu
a provádění úklidu ve svých úlech.
Hlavně aby jich co nejvíce přežilo a
tak mohly pracovat na všem, co potřebuje opylování.
Duben:
Provádíme veškeré opožděné výsevy, záhony okopáváme a zbavujeme
plevelů. Rozsazujeme různé trvalky,
sejeme hrách, fazole a letničky. Je-li teplé počasí, vysazujeme na záhony salát,
kedlubny a košťáloviny. Opakujeme
postřik stromů prostředky ochrannými
před rozkvětem. Vysazujeme ovocné
stromky, na výsadbu broskvoní je to
vůbec nejvhodnější doba.

Květen:
V květnu nabývá zahrada krásného vzhledu. Pilně plejeme, kypříme
a podle potřeby vydatně zaléváme. Po
15, květnu definitivně vysadíme všechnu zbývající zeleninu, nejpozději celer
a rajčata. Ovocné stromy chráníme
proti škůdcům postřikem a koncem
měsíce zaštipujeme letorosty. Vysaďte
taky hlízy jiřinek a begonií. Předpěstované sazenice letniček vysazujte na
záhony.
Pranostika na květen:
Májová vlážička – naroste travička
Májový deštíček – poroste chlebíček

Pranostika na duben:
Velký pátek deštivý – dělá rok žížnivý.
Prší – li o velikonočním hodu, bude
v létě nouze o vodu.

Červen:
V červnu sklízíme první úrodu zeleniny a na její místo sázíme zelí, kapustu,
vyséváme letní salát, celer a cibuli. Pečlivě hubíme plevel, vylamujeme fazochy na révě, plodonoše zkracujeme na
tři lístky za květem. Měsíc je také měsícem růží, které krásně kvetou voní a
těší. Po sklizni třešní, višní a meruněk
je čas na řez těchto stromů. Tyčková
rajčata vyvazujte jen na dva výhony a
přihnojte.
Okurkám zaštipněte hlavní výhon,
aby se vyvinuly výhony postranní.
Výbor zahrádkářů děkuje:
Příteli Vlastimilu Jurčovi za dlouholetou práci ve výboru, která byla velmi prospěšná a užitečná pro celý spolek.
Do nastávajících jarních měsíců
Vám přejeme hodně zdraví, abyste
mohli pracovat na Vašich zahrádkách,
radost z první letní úrody a dnů plných
slunce.
Za výbor ČZS vypracoval
Lysoněk Vojtěch

POŽÁRY PŘI VYPALOVÁNÍ POROSTU A TRÁVY
Důležité rady a informace
K nejčastějším příčinám vzniku těchto požárů patří
nedbalost při zacházení s otevřeným ohněm, pálení zbytků staré trávy, listí a klestu při předjarní přípravě zahrádek
a porušování zákazu plošného vypalování travních porostů.
Přestože u spálené trávy obvykle nelze vyčíslit škodu, oheň se
ve větru rychle šíří a může zasáhnout také les, zahradní chatku nebo bytovou zástavbu, a požár pak může ohrozit i lidské zdraví a životy. Kromě rizika zranění a ztrát na majetku
má vypalování také ekologické dopady při úhynu živočichů
v travnatých plochách.
Dle zákona číslo 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění
pozdějších předpisů, který v §5 odst.2 zakazuje právnickým
a podnikajícím fyzickým osobám vypalování porostu. Při
spalování hořlavých látek na volném prostranství jsou tyto
osoby povinny, se zřetelem na rozsah této činnosti, stanovit
opatření proti vzniku a šíření požáru. Spalování hořlavých
látek na volném prostranství včetně navrhovaných opatření
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jsou povinny předem oznámit územně příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje, který může stanovit další
podmínky pro tuto činnost, popřípadě může takovou činnost zakázat.
Ustanovení zvláštních právních předpisů, kterými se
rozumí např. zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 289/1995Sb., o lesích
a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve
znění pozdějších předpisů, zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 86/2002 Sb.,
o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů, nejsou tímto dotčena.
V zákoně o požární ochraně je rovněž pamatováno na
běžného občana (fyzickou osobu). V §17, odst.1, písm. a) je
stanovena fyzickým osobám povinnost počínat si tak, aby
nedocházelo ke vzniku požáru, zejména při používání tepelných, elektrických, plynových a jiných spotřebičů a komínů,
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při skladování a používání hořlavých nebo požárně nebezpečných látek, manipulaci s nimi nebo s otevřeným ohněm
či jiným zdrojem zapálení a v odst.2, písm.f) se fyzickým
osobám zakazuje provádět vypalování porostu. Jestliže je
v nějakém předpise stanovena povinnost buďte si jisti, že
existuje i sankce za neplnění této povinnosti. Pro fyzické osoby v této oblasti platí, že přestupku na úseku požární ochrany
ve smyslu ustanovení § 78 odst.1 zákona o požární ochraně
se dopustí ten, kdo podle písmene
a) poruší příkazy nebo zákazy týkající se požární ochrany
na označených místech,
l) nedodrží zásady požární bezpečnosti při používání otevřeného ohně nebo jiného zdroje zapálení,
r) způsobí svým jednáním požár, nejde-li o trestný čin,
s) vypaluje porosty
Za přestupek podle odstavce 1 písm. a) až d) lze uložit
pokutu do 10 000 Kč, za přestupek podle odstavce 1 písm.
e) až l) pokutu do 20 000 Kč a za přestupek podle odstavce
1 písm. m) až z) pokutu do výše 25 000,- Kč.
Právnické a podnikající fyzické osoby se v případě nezabezpečeného pálení dopouští správního deliktu ve smyslu
ustanovení § 76 zákona odst.2 písm.n) o požární ochraně
tím, že vypalují porosty nebo neoznámí spalování hořlavých
látek na volném prostranství orgánu státního požárního dozoru, případně nestanoví opatření proti vzniku a šíření požáru. V tomto případě může Hasičský záchranný sbor kraje
při výkonu státního požárního dozoru uložit pokutu až do
500 000,- Kč právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě, která porušila povinnost vyplývající z předpisů o požární
ochraně.
Důležitou skutečností, na kterou je nutné osoby rozdělávající otevřené ohně upozornit, je celoroční zákaz vypalovat
křoviny, trávu, plevel, suchý rákos, pálení sena, slámy a plevele v řádcích nebo plošně na polích, pálení průmyslových
odpadů.

a kontakt na ni (nejčastěji mobilní telefon),
- dbát pokynů operačního důstojníka hasičského záchranného sboru,
- osoba mladší 15 let nemůže biologický odpad spalovat
bez přítomnosti osoby starší 18 let, která je spalováním
pověřena,
- velikost hromad klestu, případně zbytků po těžbě, po
úklidu je nutno volit tak, aby hořely během pracovní
směny nebo v době, kdy je na místě přítomen dozor,
- při náhlém zhoršení počasí - silném větru - je nutné pálení ihned přerušit a oheň uhasit,
- místo pro pálení izolovat pruhem širokým nejméně 1 m,
kde budou odstraněny hořlavé materiály až na minerální
půdu (zeminu),
- opustit místo pálení je možné až po úplném uhašení
ohně,
- místo pálení po dobu 5 dnů nebo do vydatného deště
pravidelně kontrolovat,
- příjezdové cesty vedoucí k místům spalování nesmí být
zataraseny,
- spalovat klest či odpad lze pouze v bezpečné vzdálenosti
od obytných nebo hospodářských objektů.
Tato základní pravidla požární ochrany musí být dodržována i při spalování jiných materiálů, které však navíc musí
být v souladu s dalšími zákony, např. zákonem o ovzduší,
zákonem o lesích, zákonem o odpadech nebo s vyhláškami
obcí.
za SDH Jana Minářová

Pro spalování látek přírodního charakterů platí, že :
- pálení musí být prováděno za dozoru osoby starší 18 let,
- na místě pálení musí být k dispozici hasební prostředky
v množství přiměřeném rozsahu pálení (voda, lopaty, hasící přístroje, tlumice apod.),
- ohniště je možno zřizovat jen v bezpečné vzdálenosti od
budov a hořlavých materiálů, po skončení pálení musí
být oheň uhašen a popel uložen na bezpečné místo nebo
zahrnut zeminou,
- pálení je možné provádět jen za bezvětří,
- právnické a podnikající fyzické osoby jsou povinny se
zřetelem na rozsah této činnosti stanovit opatření proti
vzniku a šíření požáru a spalování hořlavých látek na volném prostranství předem oznámit územně příslušnému
Hasičskému záchrannému sboru kraje.
- Při ohlašování každého pálení na operační středisko HZS
uvést datum pálení a osobu, která za pálení odpovídá
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Odpověď na kvíz:
Jeřáb oskeruše (někdy se uvádí jako oskoruše, nářečně oskoruša) (Sorbus domestica) je opadavý, listnatý ovocný
strom dorůstající výšky až 15 m jako solitér nebo až 30 m v lese. V našich podmínkách se dožívá 300 až 500 let,
v jižní Evropě až 600 let. V České republice je tato dřevina vzácná a vyskytuje se v Českém středohoří a na jihovýchodě Moravy. Název oskeruše je všeslovanský a je nejasného, asi již praevropského původu.
Největší oskeruše na Moravě je Adamcova oskeruše, nacházející se pod kopcem Žerotín asi 3 km jižně od Strážnice. S obvodem kmene 462 cm je považována za největší ve střední Evropě. Koruna je vysoká 11 a široká 18 metrů,
stáří je odhadováno na 400 let.
Zdroj : cs.wikipedia.org/wiki/Jeřáb_oskeruše
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Štandrlování k Josefkům

Krojový ples 2014

Nejlepší hráči 2013

Vystoupení dětí v kostele

Tříkrálová sbírka

Posezení v Bojkovicích

Fotografie:
Michaela Křenková, Jana Minářová, Andrea Polášková, ing. František Dostálek, Josef Jandouš
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