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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
na konci každého kalendářního
roku každý řádný hospodář hodnotí
splnění svých plánů a úkolů a zároveň
přemýšlí o tom, co naplánuje a splní
v následujícím kalendářním roce.
Jelikož věřím, že další rozkvět
naší obce je společnou snahou obecního zastupitelstva i Vás, občanů,
chtěl bych v první řadě poděkovat
všem společenským organizacím
a spolkům působícím v naší krásné
obci za jejich podíl k fungování i rozkvětu obce. Jsem přesvědčen, že jejich
aktivita bude pokračovat i v příštím
roce. Mimořádné poděkování patří výboru TJ a našim fotbalistům
vedoucím s náskokem tabulku I. A
třídy. Přeji jim, aby se naplnil jejich
záměr – postup do vyšší třídy.
V letošním roce se nám podařilo
vybudovat na hřišti automatické závlahové zařízení v hodnotě 700 000
Kč, přičemž OÚ zajistil dotaci od
Státního zemědělského intervenčního fondu Praha ve výši 70% z celkové
částky. Dílo bude kolaudováno do
dubna 2013.
Práce na kanalizaci úspěšně pokračují. Dosud bylo proinvestováno
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10 miliónů Kč, zbytek (44 miliónů) v příštím roce. Zatím nedošlo
k žádným komplikacím, protože pracovníci provádějící firmy Javorník
vycházejí v maximální míře vstříc
požadavkům našich občanů.
Od Ministerstva životního prostředí Praha byla zajištěna dotace
1,5 miliónů korun na zateplení OÚ
a hasičského domu. Zahájení prácí je
plánováno na květen 2013.
Miliónová dotace na provoz kompostárny je rovněž zajištěna. Ještě do
konce roku 2012 by měla obec pořídit
traktor, radlici a stroj na drcení kompostovaných složek.
Od SZIF jsme zajistili na přístavbu a úpravy kulturního zařízení OÚ
na hřišti dotaci 230 000 Kč. Výstavba polyfunkčního domu (kulturáku)
– realizace výstavby bude probíhat
v letech 2013-2014 v celkové výši 30
milionů.
Z kulturních událostí je třeba zmínit velmi vydařenou akci – společný
koncert Nedachlebjanu a Spirituál
Kvintetu v kostele. OÚ zajistil sponzorování této akce ve výši 45 000 Kč.
Touto cestou bych chtěl poděkovat
sponzorům – firmám SV STAV Bí-

lovice (p. Slováček), SV CORRECT
Bílovice (p. Vyorálek), AGRO Staré
Město a zdejším rodákům manželům
Jarmile a Jaroslavu Šuranským.
Ve výčtu splněných a plánovaných
úkolů neuvádím záměrně akce menšího rozsahu, opravy ani záležitosti
přicházející nárazově.
Nakonec bych Vás chtěl osobně
pozvat na Veřejné zasedání obecního
zastupitelstva v Nedachlebicích dne
14.12.2012, které bude spojeno s malým občerstvením.
Závěrem chci poděkovat všem
těm, kteří přispěli obci svou pomocí
nebo nám alespoň drží palce. Přeji
všem občanům našich Nedachlebic
jménem svým i jmeném obecního
zastupitelstva, aby prožili vánoce
v kruhu svých blízkých, aby nikdo
nebyl opuštěný a bez lásky, aby měli
na Štědrý den komu říci „tak šťastné
a veselé“. Do nového roku 2013 Vám
přeji hodně sil, hodně duševní i rodinné pohody, hodně zdraví, trpělivost Vašich blízkých a sílu a odvahu
řešit vše, co nám naše současná společnost přinese.
Vratislav Němeček
starosta obce
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Usnesení
zastupitelstva obce Nedachlebice ze dne 24. října 2012.
(Přítomno sedm členů zastupitelstva z devíti).
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. Úvěr ve výši 10.000.000,- Kč od Komerční banky s měsíční splátkou 59.550,- Kč na dobu 15 let.
7x PRO, 1x SE ZDRŽEL
2. Odkoupení dvou pozemků (p. 1946/49 a p. 1946/50),
o celkové výměře 184 m2 za celkovou cenu 9.200,- Kč od
manželů Kocábových, Nedachlebice 275.
8x PRO

3. Uzavření smlouvy o dílo mezi Obcí Nedachlebice
a panem Miroslavem Králem, Mostecká 46/18, 118 00
Praha 1 Malá Strana provést pro objednatele (Obec
Nedachlebice), technický dozor investora na realizaci
stavby Nedachlebice – kanalizace ve výši 380.000,- Kč
bez DPH.
8x PRO

POZVÁNKA
na zasedání zastupitelstva obce Nedachlebice,
které se uskuteční v souladu se zákonem o obcích, § 92 odst. 1.

5.
6.
7.
8.
9.

10.

DATUM KONÁNÍ: 14.12. 2012
MÍSTO KONÁNÍ: ZASEDACÍ MÍSTNOST OBECNÍHO ÚŘADU
ZAHÁJENÍ: 19.00 HODIN
1.
2.
3.
4.

PROGRAM:
Zahájení
Volba návrhové komise a ověřovatelů
Jmenování zapisovatele
Plnění usnesení z minulého zasedání

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Rozpočet obce Nedachlebice na rok 2013
Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích
Rozpočtová opatření roku 2012
Rozpočtový výhled pro roky 2015 - 2016
Odkoupení pozemku p. 1/53 v místní části
Holíška /terasa/ o celkové výměře 10 386 met
rů čtverečních
Smlouva o dílo 10/2012 o provedení technického dozoru nad stavbou Zateplení obecního
úřadu a požární zbrojnice
Smlouva o dílo B039/201217 o dodání a instalaci
certifikovaných herních prvků dětského hřiště
Zbudování automatického zavlažování hrací
plochy ve sportovním areálu
Zpráva ze schůze Mikroregionu Za Moravú
Různé
Diskuze
Usnesení
Závěr s pohoštěním

Knihovna
informuje
Knihovna prošla v posledních pár
měsících několika změnami. Kromě
nové knihovnice byla upravena také
provozní doba knihovny, a to každé
úterý od 16,00 do 18,00 hod.
V naší knihovně, která má již nějakou dobu „nový kabát“ (výmalba,
nové regály, stropy s osvětlením, podlaha apod.), pokračujeme v jejím
zútulňování. Tentokrát přišlo na řadu
dřevěné obložení.

Číslo 4/2012

Děti z MŠ na exkurzi
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Každoročně do knihovny přibývají nové knihy, ale jelikož jich nemůže
být vzhledem k finančním možnostem mnoho, oceňují čtenáři především službu meziknihovního výměnného fondu z Uherského Hradiště.
V rámci této služby lze vypůjčit dvakrát ročně knihy různých žánrů. Výpůjční doba knih v knihovně je jeden
měsíc, ale tuto dobu lze po navštívení knihovny prodloužit. Tímto chci

zároveň některé čtenáře upozornit
a požádat, aby nezapomínali knihy
vracet, aby si je i ostatní mohli vypůjčit. Zpestřením v naší knihovně byla
listopadová beseda s dětmi z místní
MŠ. S dětmi jsme se bavili, proč se
chodí do knihovny, proč je dobré číst
knížky anebo jak s nimi máme zacházet a chovat se k nim. Celý program
byl zpestřen různými hrami, písničkami, ale také poznáváním pohádek

a pohádkových postav. Myslím, že
se dětem toto setkání líbilo, a brzy se
sem zase přijdou podívat.
Závěrem chci Vám všem popřát
krásné, radostí, pokojem a pevným
zdravím naplněné svátky vánoční,
a stejně tak i všechny dny po celý rok
2013. Těším se na naše další setkávání
v novém roce.
Michaela Křenková

Společenská kronika
říjen,listopad,prosinec 2012
Narození
17.10.2012 Šášková Isabella
matka: Šášková Eva
otec: Šášek Milan

Úmrtí
† 1.10.2012 Roupcová Ludmila
† 23.10.2012 Jakšík Vladimír
† 26.10.2012 Havránek Josef

13.11.2012 Nádeníček Tomáš
matka: Nádeníčková Lucie
otec: Nádeníček Tomáš

Sňatek
29.9.2012
Kaluža Jaroslav Nedachlebice 79
Horáková Romana
6.10.2012
Harkabuzík Tomáš, Nedachlebice 289
Burešová Hana

60 let
Blahová Jindřiška

č.p. 264

65 let
Belantová Jindřiška
Hrňáková Ilona

č.p. 272
č.p. 135

70 let
Duda Jaroslav
Občané, kteří se dožívají v měsících Dudová Anna
říjnu, listopadu a prosinci význam90 let
ného životního jubilea:
Kelíšková Marie
Jankůj Josef
50 let
Kaluža Jaroslav
č.p. 79
Kalužova Dagmar
č.p. 79
55 let
Šišáková Zdeňka
Horňák Jaroslav

č.p. 86
č.p. 173

č.p. 86
č.p. 192

č.p. 120
č.p. 80

MÍSTNÍ POPLATKY vþetnČ DPH
HLÁŠENÍ/jednorázovČ

60,- Kþ

TRAKTOR/hodina

240,- Kþ

UNC/hodina

480,- Kþ

RYBÁěSKÁ POVOLENKA - DENNÍ

180,- Kþ

- ROýNÍ (DOMÁCÍ)
- ROýNÍ (PěESPOLNÍ)
PRONÁJEM MÍSTA /prodejcĤm
PRONÁJEM MÍSTNOSTI - ZBROJNICE

960,- Kþ
1800,- Kþ
50,- Kþ
600,- Kþ

PRONÁJEM TANEýNÍHO KOLA - HěIŠTċ

600,- Kþ

PRONÁJEM PÁRTY STANU

600,- Kþ

MULýOVAý /hodina

360,- Kþ

SEKAýKA/hodina

360,- Kþ
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Sdělení:
OÚ Nedachlebice sděluje občanům, že místní poplatky dle Obecně
závazné vyhlášky obce, tj. poplatek
za svoz odpadu a ze psů, bude od
roku 2013 vybírat vždy v posledním
týdnu měsíce března příslušného
roku.

Číslo 4/2012
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Křesťanské okénko
V posledním článku jsme napsali o dětských mších svatých každou poslední neděli v měsíci a také
o nedělní katechezi pro malé děti.
Od zavedení těchto nových, zvláště
pro děti zajímavých aktivit, se počet
dětí přítomných na nedělní mši několikanásobně zvýšil. To nás určitě
všechny těší, ale také to klade větší
nároky na ty dospělé, kteří účast na
bohoslužbě chtějí duchovně a hluboce prožívat. Pak se může stát, že je
děti v jejich soustředění ruší. Děti
ale opravdu nemohou za svou zvýšenou aktivitu, těžko se v krátké době
naučí ve svém věku absolutnímu ztišení a pozornosti.
Ale řekněme si upřímně – děti
se svými rodiči do kostela patří, a to
v každém věku, rodina má být pokud
možno pohromadě! Prosíme proto
o pochopení.
Na události bohatý byl měsíc
listopad. Hned na počátku si připomínáme naše zemřelé, ať to byli
naši nejdražší, vzpomínáme ale i na
všechny přátele, známé a spoluobčany, kteří nás na věčnost předešli.
Letošní tablo zesnulých bylo zvláště smutné – za rok u nás zemřelo
17 spoluobčanů.
Hubertská mše svatá patřila zejména myslivcům, rybářům, včelařům, zahrádkářům a chovatelům
i ostatním, kteří svou prací umějí
přispívat k rozmnožování darů přírody. Tak myslivci poprvé věnovali daňka, kterého ulovil pan Josef
Píža, ale všichni se snažili, aby jejich
dary byly tím nejlepším, co mohou
přinést – rybáři velkou rybu, včelaři sklenice medu a medoviny, zahrádkáři koše plné zeleniny a ovoce.
A myslivci se ještě před odchodem
na myslivnu shromáždili na našem
hřbitově, aby uctili památku všech
svých zemřelých kolegů.
O dalších akcích spojených s kostelem, jako byly hody nebo koncert
se píše na jiném místě těchto novin.
Přesto bych chtěl všem účinkujícím
poděkovat, že si pro svou činnost jak

Číslo 4/2012

Děti pronášejí přímluvy

Z Hubertské mše svaté
z oblasti folkloru, tak umění, zvolili
náš kostel.
O kostel, Dům Boží, je nutno
pečovat i po stránce technické. Letos jsme museli přistoupit k opravě
topení, výměna plynového agregátu se už nedala skutečně odkládat. Díky dobré spolupráci s Obcí
Nedachlebice a s panem starostou,
jsme získali významného sponzora,
z jehož finančního daru byly celé
výdaje plně uhrazeny. Ještě jednou
děkujeme!

Máme za sebou první i druhou
adventní neděli, ta první patřila
v našem kostele dětem; v průvodu
přinesly světlo a zapálily první adventní svíci. Připravujeme se na Vánoce, kdy si křesťané připomínají
narození Spasitele, pro všechny lidi
dobré vůle jsou to nejkrásnější svátky roku. Duchovní slovo pro tyto
noviny poskytl náš pan farář P. Josef
Říha. Na konci doby vánoční naše
domovy navštíví Tříkráloví koledníci, a to v pátek odpoledne, nebo
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v sobotu dopoledne. Naše peníze
vložené do jejich pokladniček jsou
určeny pro lidi v nouzi a trpící u nás
i ve světě. Předem Pán Bůh zaplať za
Vaše štědré dary.
Také za sebou máme svátek Mikuláše – velice nás v podvečer překvapila známá trojice – sv. Mikuláš,
anděl i čert – ale byl hodný.
V minulých novinách jsme Vám
slíbili podrobnosti o programu Cyrilometodějského jubilea. Máme
v plánu mnoho akcí – koncerty,
přednášky, poutní zájezdy, noc kostelů a další. Do plánu mohou být
ještě zařazeny další hodnotné akce,
proto Vás s nimi budeme postupně
seznamovat.

O Vánocích až do Velikonoc se v našem kostele uskuteční:
24. prosince – 21.00 hodin Půlnoční mše svatá
25. prosince – 15.30 hodin Vánoční besídka dětí z Nedachlebic
26. prosince – mše svatá Chrámový sbor Březolupy
29. prosince – celý den, beseda s promítáním od 14.30 hodin v kostele Pouť po
jesličkách farnosti Bílovice a Březolupy s účastí P. Jana Peňáze ze Křtin - Putování poutníka po Evropě
6. ledna 2013 – mše svatá Chrámový sbor Bílovice
6. ledna 2013 17.00 hodin Tříkrálový koncert – Trio ARS LAETIFICANS
Postní doba, neděle po Křížové cestě, 15.30 hodin Přednáška Prof. Miloslava
Pojsla o Cyrilometodějské misi na Velkou Moravu
Přejeme Vám požehnané Vánoce a v novém roce Boží lásku, pevné zdraví, rodinnou pohodu a všechno dobré.
Za kostelní radu u sv. Cyrila a Metoděje Ing. František Dostálek

Světlo dnes zazáří nad námi, neboť………
Stále ještě ubývá denního světla. Máme velkou snahu boť se nám narodil Pán Ježíš“. I letos ten den přijde, kdy
tmu v čase adventním překonat tím, že zapalujeme týden v rodinách nebo osamoceni znovu zažijeme radost betco týden čtyři adventní svíce. Světlo adventu je výmluv- lémských pastýřů. Rovněž se v nás probudí touha mudrců
z východu, kteří na vlastní oči uviné. Dětem ve školce nebo dětem
děli Spasitele světa – Ježíše Krista.
na prvním stupni základních škol
Staňme se v době vánoční nositeli
jsem se svěřil s tímto příběhem.
víry jako pastýři, kteří budou dětem
Malý chlapec vstoupil do pokoči vnukům předávat osobní zkušeje, aby zapálil svíce na adventním
nost vánočního poselství o narozevěci. K úžasu svíce už svítily, ba
ní Ježíše Krista. Nemáme zlato, kaco více, spolu rozmlouvaly. První
řekla: „Já jsem víra. Asi zhasnu,
didlo a myrhu jako tři mudrci. Ale
jsme dost bohatí na lásku, kterou
protože lidé nevěří. NepotřebuDuchovní správce naší farnosti
zcela zdarma můžeme předávat po
jí víru.“ A skutečně zhasla. Druhá
svíce promluvila: „ Já jsem láska. Dnes se lidé nemají rádi, celý nový rok ať těm nejbližším či lidem, které potkáme
nenávidí se a ubližují si. Také zhasnu.“ Opravdu zhasla. na svých cestách. Napodobujme betlémské anděly, kteří se
Třetí svíce řekla: „Já jsem pokoj. Také zhasnu, protože lidé stali šiřiteli pokoje lidem, ve kterých má Bůh zalíbení. Bůh
nepotřebují pokoj, mají raději násilí, války a krev.“ I ona si nás každého zamiloval a dává každému naději, která nezhasla. Poslední svíce hořela a zašeptala: „Já jsem nadě- hasne.
Přeji vašim rodinám – od dětí až po ty nejstarší, neje! Já nikdy nezhasnu! Já budu svítit stále. Chci dávat lidem stále světlo naděje.“ Chlapec byl rád. Ihned přiskočil mocné, osamocené – radostné prožívání svátků vánoča zapálil pohaslé svíce – zapálil víru……lásku…….pokoj. ních a do nového roku vám vyprošuji požehnání Boží
Taková je skutečnost. Čas adventu je časem naděje, a duševní i tělesné síly pro práci a službu lidem. Do novéP. Josef Říha
ve kterém čekáme, že „ Světla dnes zazáří nad námi, ne- ho roku vám od oltáře žehná

DRAKIÁDA
Na svátek svatého Václava jsme již
tradičně, pro všechny malé i velké,
připravili Drakiádu. Letos se na Větřáku konala již po třinácté. I když nás
malinko zradil vítr, přesto slunečné
počasí přilákalo děti i dospělé. Dra-
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kům se moc lítat nechtělo a tak jsme
viděli i spoustu pádů, což nám ale nemohlo zkazit náladu. Kromě pouštění
draků se děti mohly taky svézt na „živém“ koni anebo se povozit v traktoře.
Oboje bylo pro děti velkým zážitkem.
Příjemně strávené odpoledne jsme
ukončili opékáním špekáčků. A že

nám všem ale chutnalo!!

Opékání po drakiádě

Číslo 4/2012
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POZVÁNKA

PUTOVÁNÍ SKŘÍTKA PODZIMNÍČKA

HASIČI ZVOU VŠECHNY , KDO SI RÁDI HRAJÍ !!!
V SOBOTU 29.12.2012 - VÁNOČNÍ TURNAJ
v ČLOVĚČE, NEZLOB SE!
OD 15: 00 NA HASIČSKÉ ZBROJNICI.

Lampionový průvod nám bohužel zhatilo deštivé počasí. Teprve na druhý pokus, o týden později, se nám zdařilo putovat se skřítkem Podzimníčkem. Společně jsme
prošli vesnicí, zazpívali, vymysleli uspávanku, se kterou
jsme uspali skřítky a pochutnali si na špekáčcích.
PODZIMNÍČKU, JDI UŽ SPÁT,
SLUNÍČKO PŘESTALO HŘÁT,
HUPSNI HONEM POD PEŘINU
V DÁLI UŽ JE SLYŠET PANÍ ZIMU.
SE ZIMNÍČKEM CHCEM SI HRÁT,
LYŽOVAT A SÁŇKOVAT.
Jana Minářová za SDH

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 ctit 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
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

Lampiony pro skřítka

Myslivci nesou svůj dar

V MŠ se děti nenudí
Podzimní dny prohřáté sluncem
už jsou za námi. Společně s dětmi
jsme je využili k procházkám po okolí, a pokud nebyla rosa, ke hrám na
naší školní zahradě. Protože původní
průlezková sestava na zahradě se stávala pro děti nebezpečnou a museli
jsme ji postupně vyřadit, dostaly jsme
od našeho obecního úřadu k nové-
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mu školnímu roku dárek - krásné
nákladní auto a parádní vláček Pendolíno. Oba jsou vyrobeny z pevného
dřeva, je v nich místo pro všechny a
dětem udělaly ohromnou radost.
V říjnu maminky se svými dětmi
z Klubíka pro nás připravily olympiádu, která se uskutečnila na hřišti. Samozřejmě všichni byli vítězové a od-

měny i medaile si patřičně vychutnali.
Abychom nevyšli ze cviku, máme od
maminek na příští rok slíbené další
překvapení. Společné chvíle ve školce jsme dětem zpestřili divadélkem
„Janička písnička“ s prvky muzikoterapie. Děti se aktivně zapojovaly do
pohádky a vyzkoušely si neobvyklé
hudební nástroje. Pěkný zážitek si
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odnesly i z vystoupení kouzelníka
Valdini. Kouzelník nám vysvětlil, že
kouzla jsou výsledkem práce jeho šikovných rukou. I když některé z našich dětí mu asistovaly a všichni jsme
pozorně sledovali jeho triky, přesto se
nám dodnes nepodařilo vykouzlit ani
králíka ani holubici. Na koncert Pavla
Nováka „Od čerta k Ježíškovi“ jsme se
vydali do Uherského Hradiště. Jeho
písničky doprovázené světelnými
efekty nám připomněly důležité svátky, které slavíme během celého roku.
Protože máme nakoupené všechny
CD z jeho vystoupení, využíváme je v
mateřské škole při různých příležitostech. Některé písničky jsou tak oblí-

bené, že je děti rády zpívají a tančí při
nich. Posledním hitem bylo odvážné
zpracování původní lidové písničky ,,Čí sů hody“ a před Mikulášem to
zaručeně vyhraje ,,Budliky,budliky,
my jsme čerti z pekla“,kterou si děcka dokáží patřičně užít, obzvláště ve
spojení s ,,židličkovou“ hrou!
V měsíci listopadu nás pozvala
paní Křenková do místní knihovny,
kde měla pro nás připravený poutavý
a zábavný program. Děti si prohlédly knihovnu, vyluštily pohádkové
hádanky a plné dojmů se vracely do
školky. Po celý týden pak přinášely své oblíbené knížky, ze kterých
jsme utvořili výstavku, a ve volných

Dárek od obecního úřadu

Naši milí posluchači,
dovolte mi malé ohlédnutí za uplynulým rokem.
Náš třetí rok byl co do účinkování celkem bohatý. Začalo to jarní gratulací Josefům, pak jsme s dětmi přivítali
jaro a v květnu zazpívali maminkám. Začátek léta byl ve
znamení angažmá za hranicemi naší obce. Už podruhé
jsme přijali pozvání popřát mistřickým padesátníkům
písničkou. Můžeme potvrdit, že právě ona písnička boří
jakékoli hranice. Měli jsme se tam jako doma.
Parné léto bylo ve znamení dvou akcí. Jednou z nich
se staly oslavy výročí založení obce, kde jsme přispěli do
programu malým pásmem a poslední prázdninový víkend naše kroky zavedl opět do Mistřic. Budu upřimná,
takové posezení u burčáku, to prostě nejde odmítnout.
A pak už jsme svůj veškerý volný čas investovali do příprav na listopadový koncert, za což všem členům a členkám souboru upřimně děkuji. Z ohlasu pevně doufám,
že naše úsilí nebylo marné. Byla to opravdu velmi cenná
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chvílích jsme četli pohádky a příběhy. Abychom v dětech dále pěstovali
pěkný vztah ke knihám, chceme ještě navštívit knihovnu v Mařaticích
v Uherském Hradišti. Bude to ve spojení s návštěvou mařatického,, kulturáku“(kde jsme ještě nebyli) a kam
se chystáme na vánoční představení
příběhu,,Cesta do Betléma“. Moc se
těšíme, bude to jeden z dárků, které
nás ve školce čekají.
Návštěvou Mikuláše a čerta s andělem začíná to nejkrásnější období
v měsíci prosinci. Čeká nás hodně
práce s přípravou vánoční besídky,
nebo spíše předvánočního posezení
s rodiči. Společně s nimi prožijeme
adventní odpoledne a chceme jim
předvést, co jsme se od začátku roku
naučili. Společně si vyrobíme ozdobu na stromeček. Nakonec si u toho
našeho stromečku zazpíváme koledy.
Ježíšek k nám do školky chodí dřív,
skoro týden před Štědrým dnem, ale
to vůbec nevadí - těšíme se na něho
všichni. Společně prožitá radost je
vždycky ta největší.
Přejeme Vám všem hodně společně
prožitých radostí, a to nejen o Vánocích, a v novém roce hodně spokojenosti a zdraví !
Šťastný rok 2013 přejí děti a kolektiv mateřské školy

a veskrze pozitivní zkušenost. Setkání s takovými kapacitami, jako kapela Spirituál Kvintet bezpochyby je a poznat
nesmírně skromný charakter téměř všech členu opravdu
u srdce zahřeje. Koncert byl pro nás vrcholem dosavadní
činnosti. Ještě jednou si dovolím poděkovat všem, kdo se
do této akci byť nejmenším kouskem podíleli.
Tak to bylo ohlédnutí. A když se podíváme před sebe …?
Zdá se, že i v roce 2013 nám bude do zpěvu! Kromě
tradičních akcí, kterých se vždy rádi účastníme, si dovolím
vypíchnout dvě. Letní setkání pěveckých lidových souborů a vánoční koncert CM Kunovjan, se kterým bychom
měli navázat drobnou spolupráci. Je to jen předběžné nastínění našich cílů, pevně však doufám, že ve spolupráci
s těmi pravými je dotáhneme ke zdárnému konci.
Našim cílem, mimo jiné, nejsou jen úspěchy ve zpívání, ale taky obnova tradic a lidových řemesel. Jsem ráda,
že máme mezi sebou šikovné ruce, které během pár minut uvážou šátek „turčák“, jak na obraze od Mánesa a ješ-
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tě radši, že mladé holky projevují ochotu se tuto tradici
učit. Pokud by měl kdokoliv zájem, stačí se na mě obrátit.
Stejně tak je to i s vyšíváním ke kroji. Máme ve své bezprostřední blízkosti paní, která se tomuto umění věnuje
dlouhá léta a je ochotná věnovat svůj čas, aby tuto tradici
předala dál. Možná je to utopie, ale mám pocit, že se s návratem ke kořenům ještě může probudit spousta citů, které se bohužel už tak trochu vytrácejí. Pokud by měl někdo
zájem za námi přijít, máme pro každého dveře otevřené.
A abych byla konkrétní, pokud nám bude počasí nakloněno, plánujeme 30.12.2012 procházku k Žižkovému
dubu. Rodiče vezměte děti, babičky či dědečkové vnoučky a po obědě vyrazíme. Po cestě bude určitě spousta času
si popovídat i zazpívat. Bližší informace ještě upřesníme.
A protože se doba vánoční závratnou rychlostí blíží,
dovolím si Vám za celý soubor popřát otevřená a laska-

vá srdce, naslouchající uši a chápající zrak. Hodně zdraví
a pohody v kruhu svých nejbližších.
Jana Jandoušová
vedoucí souboru Nedachlebjan

Spirituál Kvintet - 52 let skupiny

PODĚKOVÁNÍ
Pěvecký soubor Nedachlebjan děkuje své
vedoucí paní Janě Jandoušové za velkou trpělivost a cit při nacvičování písní pro koncert
konaný 24.11. 2012 v našem kostele.
Dále děkujeme paní Janě Minářové za vedení souboru Nedachlebjánek, který se více
a více při svých vystoupení těší velkému zájmu.
V neposlední řadě děkujeme manželům paní
Marii a panu Františku Dostálkovi za přípravu
pohoštění a občerstvení a paní Blance Sládkové
za pomoc při posezení po skončení koncertu.
Za soubor Nedachlebjan Vojtěch Lysoněk
Vedoucí souboru v obležení profesionálů

DOBŘÍ
LIDÉ
Je mně sedmdesát let. Jsem diabetička a trpím srdeční arytmií. Snažím
se dle svých možností tyto zdravotní
neduhy statečně překonávat, ale někdy přijdou chvíle, kdy si tělo poručit
nedá a to je pak zlé.
Dne 14.listopadu letošního roku
jsem se vracela z odpolední obchůzky
hřibitova. Náhle mě postihla nevolnost a začaly se projevovat příznaky
hypoglykémie. Snažila jsem se dostat
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co nejdříve domů, abych se mohla
s touto situací v klidu srovnat. Asi
jsem přecenila svoji sílu a tak poslední myšlenkou (když jsem padala na
zem) byla obava, ať neupadnu pod
kola přijíždějícího autobusu.
Autobus mě v pohodě a bez úrazu
minul a ke mně přiběhla dvě děvčata z Domu s chráněnými byty Agáta
Tomková a Iveta Vavříková a snažila
se mně podle svých možností pomoci. Po malé chvíli se k nim připojili
chlapci Petr a Tomáš Nádeníčkovi.
Všichni dohromady mně okamžitě
poskytli pomoc. Zvedli a postavili
mě, podali cukr, děvčata mně nabídla
vodu. Díky tomuto rychlému zásahu
se mi obnovily životní funkce. Děv-

čata mne ohleduplně doprovodila
a předala sousedkám Marií Gajdošíkové a Ludmile Kocábové. Nic lepšího nemohla děvčata udělat, protože
Lidka je moje obětavá a trpělivá kamarádka, která mi statečně pomáhá
zmírnit moje zdravotní neduhy a také
tentokrát se mne zkušeně ujala a doprovodila domů.
Jsem za to všem jmenovaným
spoluobčanům vděčná (vždyť v mém
případě bez rychlé pomoci jde o život) a moc jim děkuji. Dokázali, že
jsou mezi námi ochotní a dobří lidé,
kteří neváhali poskytnout mně v kritickém okamžiku potřebnou pomoc.
Ještě jednou všem moc děkuji.
Ludmila Marášková
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Dar od obecního úřadu
K letošním Vánocům dostali obyvatelé Domu s chráněnými byty v Nedachlebicích od OÚ pořádný dar –
klubovnu, kde se mohou při různých příležitostech scházet na kus řeči anebo trávit čas hraním společenských,
stolních, karetních, vědomostních her (které dostali pod
stromeček od OÚ loňského roku). Mohou se věnovat
kreslení a malování, pletení, háčkování či četbě časopisů
a knih. Vybavení klubovny bylo realizováno svépomocí
(dary obyvatel domu) za vydatného finančního i materiálního přispění OÚ ( židle,varná konvice). Osobním darem 100 knih přispěl starosta obce.
Obyvatelé domu se těší na první společné velké Vánoce v nové klubovně, kde se sejdou pod stromečkem, který
jim rovněž věnoval OÚ.
Zaměstnanci Domu s chráněnými byty v Nedachlebi-

cích společně s jeho obyvateli děkují obecnímu zastupitelstvu a osobně panu starostovi za jejich vztah k tomuto
zařízení.
Pečovatelky a obyvatelé DCHB

Turnaj v Člověče nezlob se

Zahrádkáři
Zahrádkáři dodržují své tradice.
V sobotu 15. září jsme uspořádali již tradiční besedu
u burčáku a dobrého vína. K tanci a poslechu nám zahráli
manželé Miklovi. Byla zajištěna bohatá tombola. I když
byla účast malá, tak o zábavu a veselí nebyla nouze. Další
naší akcí byla v neděli 28.října výstava ovoce v kulturní
místnosti hasičů. Výstava byla rozšířena o zeleninu, květiny a ruční práce.
I když tato akce byla velmi dobře připravena, tak účast
občanů byla rovněž velmi slabá.
Přesto patří díky všem, kteří nám výpěstky ze svých
zahrad a zahrádek poskytli. Poděkování si zaslouží hlavně pan Zdeněk Mancl (nyní z Malenovic), který tuto
výstavu obohatil velkým množstvím svých výpěstků. Po
ukončení byly všechny vystavované vzorky darovány do
mateřské školy a do domova klidného stáří.

Výstava výpěstků našich zahrádkářů
Zahrádkáři vypomohli Oú
při výsadbě obecního lesa v katastru Pastviska. Hlavně
někteří členové výboru odpracovali 60 brigádnických hodin
a později ošetřili v této části Pastviska 250 obecních ovocných stromků. V měsíci říjnu členové ČZS provedli na místním hřibitově ostříhání a úpravu okrasných dřevin.
Zahrádkáři radí :
„Když v prosinci v břízách míza koluje, tu mírná zima
panuje.“
V tomto měsíci nezapomeňte vyvěsit krmítka a dbejte, aby krmivo nezmrzlo.
Od poloviny měsíce se již mohou řezat rouby na jarní
roubování. Nezapomeňte pravidelně kontrolovat uskladněnou zeleninu a ovoce. Pozor na hlodavce!

Posezení u burčáku
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Pranostiky
Leden studený, duben zelený.
Je-li teplo v lednu, sahá bída ke dnu.
V únoru sníh a led, včely dají hojný med.
Panská láska, ženská chuť a březnové počasí nejsou stálé.
Za výbor ČZS vypracoval Vojtěch Lysoněk
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Vzpomínání
Něco mi říká, abych s perem v ruce
zavzpomínal na dětství a mládí. Chtěl
bych postihnout dobu mezi rokem
1938 a 1950, což byla doba začátku
2. světové války, jejího průběhu i jejího
konce a obnovy samostatnosti našeho státu, viděno očima malého kluka
v malé slovácké dědině. Jak ale vzpomínat, když paměť selhává a zůstávají jen
útržky událostí dávno prožitých. Staré
kroniky, pokud se zachovaly, popisují
tuto dobu jistě věrněji. Snad toto vzpomínání nebude jenom promarněným
časem mým či případných čtenářů.
Začnu trochu zeširoka.
Jak víme, obec Nedachlebice - mé
rodiště, má příznivou polohu pro zemědělství. Občané byli odedávna sedláci, kteří půdu obdělávali a odváděli
z toho daně vrchnosti. Počet obyvatel
ale narůstal, půda se dělila na menší
a menší proužky, a když ani to nestačilo, vznikla skupina lidí, které půda
neuživila, a ti hledali práci u sedláků

nebo odcházeli z obce něčemu se vyučit. A tak přibývalo domkařů, kteří se
živili se svými rodinami jak se dalo.
Po roce 1920 byl pro tyto méně
majetné občany vítanou příležitostí
pro výdělek rozvoj Baťových závodů
ve Zlíně a Otrokovicích, kde našlo
práci mnoho z nich. Asi kolem roku
1930 začali lidé jezdit autobusy za prací do Zlína. Také můj otec takto cestoval za výdělkem. Byl vyučen tesařem
u firmy Žuja v Bílovicích a tesařinou se
živil skoro celý život. Moje matka byla
v domácnosti, při tom vypomáhala
u sedláků. Měli jsme také krávu, se
kterou jsme často i orali, vláčeli, sváželi úrodu. Naše rodina patřila do skupiny lidí, kterým se říkalo kovozemědělci. Živitel rodiny pracoval někde za
mzdu a po práci s celou svou rodinou
se staral o dům, pak i o domácí zvířata.
V obci nebyl žádný podnik ani větší
živnost, která by zaměstnávala za mzdu
dělníky. Byly tu kolem roku 1940 jen
dva kováři, krejčí, košíkáři a dělníci stavebních profesí bez živnosti.Ale nedá
mi to, abych se trochu nerozepsal o jednom občanovi, který se do obce přiže-

Víte, že….
- besedy s bývalou senátorkou Juřenčákovou se zúčastnilo 15 občanů
- OÚ vybudoval automatické závlahové zařízení na hřišti včetně vlastních vrtaných zdrojů vody

nil, ale pro obec udělal hodně.
Byl to pan Jaroslav Kaňovský, který
se stal v době Protektorátu prvním zaměstnavatelem místních lidí a zřídil si
na dvorku svého domku dílnu na dřevěné kazety malované slováckými ornamenty. Kam se to zboží vozilo nevím, ale
tu vůni závěrečného laku cítím dodnes.
Pak své pozoruhodné podnikání ještě
rozšířil. V té době byl nedostatek všeho a také hraček. Pan Kaňovský začal
se sériovou výrobou různých figurek,
především zvířátek, z keramické hlíny.
Tyto figurky se po usušení vypalovaly
a následně zdobily barvami. Také naše
rodina se na této výrobě podílela. Otec,
kterému se podařilo za pomoci lékařů vyhnout se nucené práci pro Říši na
Ostravsku, tyto figurky lisoval pomocí
hliníkových forem a my ostatní jsme je
opracovávali a po vypálení omalovávali. Takových dílniček, kde se pracovalo
pro firmu pana Kaňovského, bylo v obci
víc. Pan Kaňovský byl milý a podnikavý člověk a pro obec udělal hodně i po
osvobození. Zvlášť vděčně by na něj měli
vzpomínat i místní fotbalisté.
Alois Minařík

- starosta obce Vratislav Němeček je zařazen mezi 166
navržených nejlepších starostů v celorepublikové soutěži o titul Starosta roku 2012
- OÚ poskytl Občanskému sdružení Nedachlebjan příspěvek 14 000 Kč na pořádání našich hodů

- hlína získaná při budování tohoto zařízení byla použita k částečné rekultivaci pozemku pro zamýšlený park

- obyvatelky DCHB paní Turečková a paní Kafková
z vlastní iniciativy provedly úpravy okrasných keřů
a pěšinek v areálu domova

- starosta obce Vratislav Němeček navštívil hejtmana
Zlínského kraje Stanislava Mišáka

- OÚ rozdělí před vánocemi mezi sociálně potřebné
spoluobčany - seniory 30 000 Kč

- při budování kanalizace probíhají každých 14 dnů
pravidelné kontrolní dny

- byly získány finanční prostředky na zateplení hasičské
budovy a budovy OÚ (v rámci úspor energií) ve výši
1 500 000 Kč – zahájení v květnu 2013

- obyvatelé DCHB se podrobili očkování proti chřipce
- k obytné buňce v katastru Pastviska přibyla zastřešená
veranda - hlavním uživatelem bude turistický oddíl
Divočáci
- sobotní hodové zábavy (ve Zlámanci) se zúčastnilo
300 platících návštěvníků
- v místní knihovně probíhají další zvelebovací úpravy
– pokládají se palubky
- společného koncertu Spirituálů a Nedachlebjanu
v kostele se zúčastnilo přes 300 posluchačů

Číslo 4/2012

- OÚ daroval vánoční stromy mateřské škole, domu
s chráněnými byty a kostelu
- OÚ zabezpečil pro občany prodej vánočních stromků
formou objednávek přímo v obci (k 5.12. bylo objednáno 54 stromků).
- po provedené digitalizaci (obnově katastrálního operátu Nedachlebic) musí každý vlastník ze všech svých
pozemků platit daň z nemovitosti a daňové přiznání
musí podat v roce 2013 nejpozději do 31.ledna
-VK a ing. František Dostálek
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Divočáci stále aktivní
Opět začala zima a nám počasí již neumožňuje trávit
schůzky venku, proto jsme rádi za azyl na hasičárně. Každý čtvrtek se pravidelně setkáváme. Naše schůzky se nyní
hodně zaměřují na vázání uzlů, jelikož se blíží Ostravská uzlařská regata. Všem to jde velmi dobře, ale i přesto někteří
váhají, zda jet závodit či nikoliv. Doufám, že se mi je podaří
všechny přesvědčit a pojedeme posbírat nějaké medaile.
V prosinci máme docela nabitý program. V první řadě
si uspořádáme vánoční juchandu, kde si předáme dárečky
a užijeme si hezké adventní odpoledne.
Na Štědrý den budeme pořádat již druhým rokem vycházku do lesa, v lese necháme nějaké dobrůtky pro zvířátka
a ti kdo vydrží až dokonce, možná uvidí i „ zlaté prasátko“.
KČT Uh.Hradiště pořádá každý rok předsilvestrovský
výstup na Brdo. Bývá to opravdu velká akce a tím pádem
i hodně lidí. Rozhodla jsem se, že letos výstup uskutečníme
již 29.12.2012 a určitě si tu přírodu vychutnáme víc, než kdyby tam byla hlava na hlavě.
Tímto bych Vás všechny na naše akce srdečně pozvala.
Bližší informace najdete na naší nástěnce.
Všem našim členům a příznivcům turistiky přeji jménem turistického oddílu klidné prožití svátků vánočních
a krásný vstup do roku 2013.
Martina Hrušáková

Občanské sdružení Nedachlebjan rekapituluje
Nadchází čas vánoční, konec roku
a bilancování. Co všechno jsme letos
stihli, co se nám povedlo, co naopak
mohlo být lepší? Času na změnu už
moc není… I Nedachlebjan rekapituluje:
Začátek roku – hned v prvních minutách – setkání před obecním úřadem. Letos jsme se už potřetí mnozí
vydali hned po půlnoci popřát známým, sousedům, kamarádům do roku
2012 všechno dobré. Akce neplánovaná, neohlášená. Zazpívalo se, popřálo,
nějaká ta sklenička se také vypila.
Ani jsme se nenadáli a byl tu opět
Krojový ples. Tentokrát jsme jej chtěli
zahájit předtančením Moravské besedy. Povedlo se, první premiéru mělo
naše „kolečko“ na plese v Nedakonicích, po něm jsme přesvědčili k nácviku ještě další čtyři páry. Ve Zlámanci
se předvedlo celkem 12 krojovaných
párů, návštěvu nám oplatili naši známí
z Nedakonic. Ples jsme si užili tradičně
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jak při dechovce, tak i při cimbálu.
Na jaře nás děti pobavily při vítání
jara, zpěváci a zpěvačky popřáli Josefům. V létě jsme zase oslavili výročí
vzniku obce a pomalu jsme se chystali opět do Hradiště na Slavnosti vína.
A po slavnostech už je jen krok k Martinským hodům.
Letošní chasa začala nacvičovat –
v tajnosti – nové tanečky. Chtěli nás
překvapit. Ale nejen oni – i ti nejmenší
z Nedachlebjánku se nedali zahanbit.
To, jak se předvedli před obecním úřadem ve svém tanečním pásmu, nás jen
utvrzuje v naději, že je v Nedachlebicích hodová tradice pevně zakotvená.
Samozřejmě, že se sluší poděkovat:
chase, bez které by hody nebyly, rodičům a prarodičům za to, že kroje
uchovávají a mladým pomáhají se do
nich obléct, obecnímu úřadu, všem
sponzorům a také našim členům za
pomoc při pořádání hodů. Nelze tu
vyjmenovávat konkrétní jména, bylo

by to nadlouho. Jsme rádi, že mezi sebou máme lidi, kteří dovedou pomoct,
kdykoli je potřeba. Ať už je to vázání
šátků, příprava a zdobení práv, nácvik
sborového zpěvu, nácvik pásem s dětmi…
V předvánočním čase byl ohlášen
koncert v kostele sv. Cyrila a Metoděje – Spirituál Kvintet a Nedachlebjan.
Kostel byl naplněn do posledního místa, nejen obyvatelé Nedachlebic, ale
i z okolí si přišli mnozí poslechnout.
A nelitovali; Spirituál Kvintet byl
profesionální, lidský, vstřícný. A Nedachlebjan se nedal zahanbit. V kostele je krásná akustika a posluchači se
pomalu mohli naladit na adventní čas.
Zase jsem – jako na začátku tohoto
článku – u Vánoc. V době vzniku novin se připravujeme spolu se sociální
komisí při oú na nedělní odpoledne
s Mikulášem. U rozsvěceného stromku si zazpíváme pár koled, k dětem
snad přijde Mikuláš se svou druži-
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nou. Určitě si dáme svařák, postojíme
a popřejeme si hezké svátky.
Ještě mi dovolte pozvání na 4. krojový ples, který se bude konat 26. ledna 2013 opět na Zlámanci. Hrát bude
znovu Staroměstská kapela a CM
Mladý Včelaran. A kdyby se někomu
zachtělo naučit se letos Českou besedu, budeme jen rádi. Už brzo začneme s nácvikem.
Závěrem bych Vám všem chtěla jménem OS Nedachlebjan popřát
krásné prožití vánočních svátků,
dny plné klidu a pohody, do nového
roku zdraví, štěstí – přijďte si s námi
na Nový rok po půlnoci zazpívat.
U obecního úřadu se zase sejdeme!
Blanka Sládková

Společná fotografie krojovaných

Nejmladší chasa

Příchod s Právy do kostela

NEDACHLEBJÁNEK
Již třetím rokem se schází děti z Nedachlebjánku každý čtvrtek , aby si zazpívaly, zatancovaly a také pomohly
zachovat lidové zvyky a tradice. Jak se nám to daří, jste
mohli během celého roku posoudit vy sami, kteří jste
společně s námi koledovali, vítali jaro a vynášeli Morenu, oslavovali svátek maminek nebo výročí založení naší
obce, vyšli do průvodu při Slavnostech vína a Martinských hodech, zpívali koledy či nadělovali s Mikulášem.
Děkujeme za vaši přízeň a doufáme, že nám ji zachováte
i do budoucna.

Zpívání u stromečku

Vinšujem vám šťastný a veselý Nový Rok,
abyste sa dočkali Krista Pána na přesrok,
aby vám nikdy nechybělo chleba
a po smrti fuk do neba!
Jana Minářová
Nejmladší chasa se starostou

Číslo 4/2012
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PŘEMÝŠLÍM,
jak je možné, že my, narození v letech 1940 – 1950, jsme tehdy jako děti
vůbec přežili?
Neboť barvy na našich malovaných
kolébkách a postýlkách obsahovaly olovo, neměli jsme žádné pro děti bezpečné
obaly na léky, žádné záslepky do zásuvek s elektřinou, žádné reflexní batůžky
a vesty a když jsme jezdili na kole, koloběžce či jsme honili klackem ráfek od
kola, neměli jsme přilby. Pili jsme uhřátí,
pili jsme vodu z pumpy či hadice (nikoliv balenou až z Karlových Varů ), lízali
společně jednu kostku šumáku plnou
chemikálií , jedli jsme chleba ze sádlem
a staříčkovým špekem. Polykali jsme
z jedné konvičky nápoj z vody, octu
a cukru a přesto jsme nebyli obézní
(tehdy tlustí), protože jsme trávili hodiny a hodiny venku při pohybu – ať šlo
o hlídání pasoucích se husí, sbírání klásků,později trnek, durancií, kulovaček
(a tehdy ještě také špendlíků) do beček
a jablek na burčáky. Vlastními silami
a rozumem jsme stavěli káry a „stroje“
ze starých nepotřebných věcí a jezdili
se všech možných kopců, často až od
Větřáku. Jen tak, bez brzdy. O potok
jsme se dělili s kachnami a husami, pulci a žábami. Tvrdě jsme pracovali při
budování skrytých „ bunkrů“, čestnosti
a poctivosti (platnosti daného slova)
jsme se učili při hraní kuliček. Měli jsme
kamarády do pohody i nepohody a společně dohromady jsme si rozvíjeli slovní
zásobu svěřováním hlubokých tajemství, vzájemným vypravováním smyšlených příběhů a obsahů knih ( dnešní
světe, div se !!!), případně prozpěvováním správně přisprostlých písniček, kte-

ré tehdy rozšiřovaly naše erotické obzory. Padali jsme se stromů, padali jsme do
vody, pořezali se, zlomili si ruku, vyrazili
zub, šlápli na hřebík, ale za tyto nehody
nebyl nikdo pronásledován. Vinen byl
každý sám. Žádná trestní oznámení,
žádná policie, žádné ždímání pojišťovny.
Hráli jsme hry se starými tenisáky, pruty
a klacky a jedli jsme dokonce trávu.
Našimi sportovišti byly i louky
a soukromá prostranství plná kravinců,
kobylinců, husinců a kuřinců, z nichž
nás nikdo nevyháněl. Nezapomněli
jsme vůní hlíny z první vyorané brázdy,
stále cítíme v dlaních hebkost myších
kožíšků a studenou hladkost hadích
kůží. Na jazycích uchováváme chuť
třešní a hrušek, které byly i tehdy soukromým majetkem, ale naše výpravy
za krádež (dnes odcizení soukromého
majetku) nikdo nepovažoval.
A tak se ptám: Měli bychom šanci
přežít podle dnešních pravidel a zvyků?
Nevychovává dnešní doba příliš
chráněné děti, děti chytráky, děti hřešící
na beztrestnost, na čím dál těžší sociální
situaci rodičů, děti pro investici? My jsme
se díky mnoha dětským fiaskům naučili
osobní odpovědnosti a poznatku, že ze
úspěch či neúspěch nese odpovědnost
především každý sám, nikoliv bohatství či postavení rodičů. Naučili jsme se
chovat podle platných pravidel, protože
kamarádi z party měli rodiče, dědečky,
babičky a kmotřenky a než jsme s nimi
rozumně probrali, kdo to okno skutečně
rozbil, to bylo argumentů, to byla, panečku, komunikace! Jenom toho zdravení co bylo! Všimli jste si kolik toho namluví syn, vnuk u internetu? A kolikrát
ve správný okamžik pozdraví, poděkuje,
rozloučí se? Kdy jste si naposled se svým

potomkem souvisle vyprávěli půl hodiny například o tom, co po něm chcete vy
a jaké jsou jeho představy? My jsme se
tehdy právě díky rodičům naučili poradit si ze spoustou potřebných věcí, které
nás obklopovaly. Co obklopuje dnešní
děti, co potřebného mají na dosah? Jsou
to bohužel hlavně technické vymoženosti, schopné evidovat desítky mrtvol
při počítačových hrách na PC, rodiči
nekontrolovaná komunikace přes SMS,
e- maily, tablety, facebooky a mobilní
telefony, televize, jejíž hlavní programovou náplní je hrubost, násilí a všudepřítomná vtíravá reklama znetvořující
neviditelně dětskou morálku a charakter? Kdo nebo co ještě obklopuje dnešní
děti mimo mnohdy laxních učitelů (za
málo peněz málo muziky), mimo úzkostlivých zákonodárců (různé Charty
a Úmluvy práv dítěte), benevoletních
policistů (na řadu činů dětské kriminality nelze vztáhnout platné zákony), mimo
současnou společností vystresovaných
a práci marně shánějících rodičů?
My jsme věděli co smíme a co musíme. Není to se současnými dětmi bohužel tak, že přesně a detailně vědí co smí
a kam až mohou zajít (i díky hodinám
občanské nauky, kde se o právech dítěte
učí), ale jaksi je nezajímá, co musí, že
mimo práv mají i povinnosti?
Buďme rádi, že jsme měli to velké
štěstí, že jsme žili jako děti. Dnešní stále se odcizující společnost, vlastními
existenčními problémy zahlceni rodiče
(proto proti své vůli mnohdy neteční),
stále se měnící neujasněné představy
státu o reformě (kolikáté už ) školství – ti
všichni obklopují a řídí životy dnešních
dětí. Každý jinak. Obávám se, že každý i
s jiným cílem.
Miloslav Němeček

Vánoční zvyky a tradice
„Vánoce nastanou, koleda přijde až večer na nebi hvězdička vyjde….“
Jsou tradice, které oslovují všechny, ať už je spojujeme
Adventní věnec - je věnec většinou ozdobený chvojím,
s vírou či nikoliv. Vánočních tradic je velká řada a některé šiškami , jeřabinami, mašličkami a jinými drobnostmi a čtyřz nich, které je možné udržovat i v dnešní době, bych vám mi svíčkami. Čtyřmi proto, že adventní čas začíná čtyři neděchtěla přiblížit.
le před Vánocemi. Každou adventní neděli se postupně jedna
Advent. Advent 2012 začíná 2.12.2012. Je to den, kdy ze svíček zapálí. V poslední adventní neděli se tedy rozzáří
rozsvěcíme první svíčku na adventním věnci, rozsvěcujeme všechny svíčky najednou.
vánoční výzdobu oken či ozdobené stromky v zahradách,
Barborky - Svobodné dívky si 4.12. tedy na svátek Barbozdobíme vánoční výzdobou své domovy.
ry trhaly větvičky z třešně a dávaly si je do vázy. Pakliže na
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Štědrý den vykvetly, měly se do roka vdát.
Mikuláš - Mikulášská nadílka následuje po sv. Barboře, připadá na 5. prosinec, předvečer svátku sv. Mikuláše.
A proč nadílka právě na Mikuláše? Nejoslavovanější vlastností sv. Mikuláše byla jeho štědrost, pro kterou ho milovaly právě
děti. Vystupoval jako ochránce před nemocemi a neštěstím.
Házení střevíců - Svobodné díky házely střevíc přes hlavu, pakliže střevíc ukazuje špičkou ke dveřím, provdají se,
odejdou z domova, pakliže ukazují patou ke dveřím zůstanou doma.
Vánoční stromeček se poprvé v českých zemích objevil
počátkem předminulého století, v roce 1812. Ve svém bytě
v Praze-Libni jej v salonu nazdobil ředitel Stavovského divadla Jan Karel Leibich. Štědrovečernímu stolu, k němuž
pozval herce a jejich manželky, vévodila jedle s ozdobami
a svíčkami. Vzbudil opravdu velkou pozornost a pověst
o něm se rozeběhla celou Prahou. Již příští rok se objevil
v mnoha měšťanských domácnostech. Na vesnici se začal
šířit až téměř o sto let později, kdy první zmínky jsou z počátku dvacátého století z Valašska. Ovšem ještě stále to nebyl
stromek takový jaký, ho známe dnes. Na vesnicích se zpravidla zavěšoval nad štědrovečerní stůl špičkou dolů a zdobil se
převážně jablky, ořechy, později i perníčky.
Kapr - Pojídání ryb k štědrovečerní večeři je též zvykem velice mladým. Ryby se totiž na stolech našich předků
v tento den prakticky nevyskytovaly. Jedly se především polévky a luštěninová jídla, např. hrách, hrachová polévka či
„pučálka“, což je jídlo z naklíčeného hrachu, se hojně vyskytovala, protože prý zaručovala strávníkům hojnost na celý
příští rok. Dále jste na stolech mohli vidět houbové omáčky,
čočku, „kubu“, sušené a vařené ovoce, krupičné a kukuřičné
kaše polité medem. Ryby byly nejprve záležitostí bohatých
měšťanů, na vesnici opět začaly pronikat až ve 20. století.
Dnes je neodmyslitelnou součástí vánočního stolu kapr, nejčastěji připravovaný v trojobalu a usmažený.
Zlaté prasátko - Na Štědrý den se zachovával až do večera
přísný půst. Dětem, které se nemohou dočkat, se slibuje, že
vydrží-li nejíst, uvidí zlaté prasátko.
Štědrovečerní magie
Přes den nesmíte zametat a vynášet z domu odpadky

a smetí,protože by jste si vynesli štěstí z domu. Při samotné večeři počet strávníků musí být vždy sudý, pokud není, dává se
talíř navíc pro nečekaného hosta. Pod talíř se dávají rybí šupinky, které si pak každý dá do své peněženky a ty zajistí dostatek
financí na celý příští rok. A také se nesmí zapomenout, že se
od svátečního stolu nesmí vstávat a odcházet až do skončení
večeře. Kdo vstal od štědrovečerního stolu, tomu byla předpovídána smrt nebo nemoc v následujícím roce.
Krájení jablka - Po štědrovečerní večeři se rozkrajovala
jablíčka a to kolmo na stopku. Pakliže byl jádřinec ve tvaru křížku, ohlašovalo to příchod smrti. Byl-li jádřinec plný
červů, znamenalo to nemoc a krásná hvězdička znamenala
zdraví a štěstí. .
Lití olova - Nad plamenem se roztaví kousek olova a pak
se najednou vylije do vody. Podle tvaru, který tímto litím každému vznikne, se usuzuje, co koho čeká.
Pouštění lodiček - Do prázdné půlky skořápky od vlašského ořechu se nakapal vosk a připevnila se vánoční svíčka. Takto
vytvořené lodičky se pouštěli do lavoru s vodou. Komu lodička
nejdéle vydržela nad vodou, toho čeká dlouhý a šťastný život. Je
možné i jiné vysvětlení, čí lodička se dostane do středu, půjde do
světa, čí lodička se drží při kraji, zůstává další rok doma.
Koleda - Tradice koledování sahá v českých zemích až
do středověku a ještě v nedávné době byl tento zvyk součástí především venkovského prostředí. Koledníci obcházeli
stavení, zpívali písně a za přání všeho dobrého dostávali od
hospodářů výslužku. Hlavní dobou koledování bylo období
mezi Štědrým dnem a svátkem Tří králů (tj. 24.12.- 6.1.).
Jana Minářová

Zimní vystoupení Nedachlebjanu

Jak prožít Vánoce bez požárů
Vánoční svátky patří z pohledu hasičů k těm klidnějším obdobím roku.
Přesto i v tomto svátečním období
vyjíždí hasiči k požárům, dopravním
nehodám nebo jiným mimořádným
událostem, na kterých se mnohdy
podílí lidská neopatrnost, nedbalost
či neznalost. Stačí chvilka a pohoda
Vánoc je nenávratně pryč.
Nejčastější příčinou vzniku požárů o Vánocích je bohužel lidská
nedbalost – kouření, používání ote-
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vřeného ohně, nesprávná obsluha
apod. Typické vánoční požáry jsou
způsobeny neopatrnou manipulací
se svíčkami (na adventních věncích)
nebo prskavkami, při nichž často hoří
adventní věnce, ubrusy, koberce, záclony, či množící se případy vznícení
potravin při vaření. O drobnějších
požárech se hasiči často ani nedozví,
protože je lidé dokáží rychle zlikvidovat sami. Rovněž oslavy závěru roku
s sebou nesou řadu nebezpečí. K nej-

častější příčině poranění nebo smrti
patří manipulace s neodborně podomácku vyrobenou pyrotechnikou.
I přes každoroční varování hasičů dochází v období Vánoc a Silvestra
k řadě tragických událostí v domácnostech, při kterých se zraní desítky osob
a materiální škody dosahují mnoha miliónů korun. Zamyslete se proto nad požární bezpečností u vás doma, abyste se
do této smutné statistiky nezařadili i vy.
Jana Minářová za SDH Nedachlebice
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TJ Nedachlebice – podzim roku 2012
Žáci
Do podzimní části soutěže jsme šli za jasným cílem
- konsolidovat mužstvo a získat nějaké body. I když byl
soupeř vždy o hlavu vyšší, tak se s tím kluci i holky dokázali vypořádat se ctí. V některých zápasech, hlavně na
domácí půdě, jsme předváděli dobrou hru, chybělo jen
kousek fotbalového štěstíčka, kterým bychom dovedli zápas do vítězného konce. Vyzvednul bych poslední utkání
na půdě těžkého soupeře, sousedské derby s Kněžpolem,
kde jsme získali první tři body a tím se odpoutali od posledního místa tabulky.
Chtěl bych poděkovat všem hráčům, hráčkám a realizačnímu týmu za přístup k podzimní části soutěže
a také bych chtěl hráčům, rodičům, sponzorům, výboru
TJ a obecnímu úřadu popřát šťastné a veselé prožití svátků vánočních a do nového roku hodně zdraví a mnoho
krásných fotbalových zážitků na utkání našich žáků.
Ivo Vlčnovský - trenér žáků

Dorost
Výsledky naších dorostenců v podzimní části krajské
soutěže jsou pro řadu z nás zklamáním a postavení v tabulce (8.místo) nesplnilo očekávání výboru TJ. Může za
to celá řada faktorů, kterými se musí výbor spolu s realizačním týmem teprve zabývat. Nejvýznamnější faktory
neúspěšné podzimní části vidím především :
- v kolísavých výkonech a disciplíně některých především starších hráčů
- v nepravidelné účasti klíčových hráčů na utkáních
(především brankáře)
- v komunikačních a osobních problémech v realizačním týmu ( trenér vs. vedoucí mužstva)
Řešit nastalou situaci musíme také vzhledem k tomu,že příští rok dojde k významné generační obměně našeho dorostu. Z toho důvodu musíme vyřešit nejen naše
vnitřní problémy a zahájit seriózní jednání o sloučení
nebo alespoň o umožnění střídavého startu hráčů z oddílů sousedních obcí Bílovic a Březolup. Výchova vlastních
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hráčů je klíčovým faktorem pro udržení kvality a budoucnosti nejen nedachlebického, ale i částkovského a zlámanského fotbalu.
ing. Jaroslav Šuranský - vedoucí mužstva dorostu

Muži
Po skončení loňské fotbalové sezóny jsem byl kontaktován vedením TJ Nedachlebice s nabídkou trénování.
Tuto nabídku jsem rád přijal. Seznámení s týmem pro mě
bylo o to jednodušší,že jsem některé hráče znal osobně.
Letní příprava se odehrávala v domácích podmínkách
a zaměřili jsme se hlavně na herní stránku, protože jsem
chtěl, abychom hráli kombinační fotbal už i v přípravných
utkáních. První zápasy byly ještě plné chyb, ale myslím,že
postupně se naše hra zlepšovala, což dokazovaly i výsledky. V přípravě jsme prohráli pouze první přátelské utkání.
Než přišlo první mistrovské utkání vstoupili jsme do
pohárové soutěže a to hned na horké půdě v Kvasicích, kde
jsme po remíze postoupili na pokutové kopy. Další kolo
poháru jsme hráli v Kelči a postup opět přišel přes PK.
V posledním podzimním pohárovém kole jsme na vlastním hřišti porazili Chropyni a tím postoupili do jarních
bojů o tuto trofej. Doufám, že jarní boje o pohár zvládneme a tuto trofej zvedneme oslavně nad naše hlavy. Finále
poháru se bude hrát na hřišti FC Zlín.
První mistrovské utkání jsme hráli derby u loňského
vítěze 1.A třídy v Kněžpoli. Po tuhém boji jsme toto utkání zaslouženě vyhráli, což nás nakoplo do dalších zápasů.
Tato výhra nás nabudila. V průběhu celé podzimní sezóny jsme se snažili hrát nátlakový fotbal, což se ve většině
utkání dařilo, i když byly zápasy, které se nám nepodařily,
ale celkově převládají klady nad zápory. Brzy jsme se usadili na špici tabulky a tam zůstali až do konce podzimu, za
což patří dík celému mužstvu.
Nechtěl bych hodnotit jednotlivce, protože fotbal je
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kolektivní sport. V každém zápase se kluci snažili hrát
na 100%. Samozřejmě, že byly zápasy, kdy se někomu
nedařilo, ale ostatní to za něj vzali a většinu utkání jsme
zvládli. V dalších zápasech se role obrátily a těm co se
nedařilo v předchozím utkání, tentokrát zápas rozhodli.
Takže pochvala celému hráčskému kolektivu. Nesmím
zapomenout na kluky z dorostu, kteří se do zápasů také
zapojili a ukázali, že s nimi můžeme počítat.
Libor Soldán - trenér mužů

Otázka pro prezidenta klubu a trenéra „A“ mužstva :
„Muži vyhráli podzimní část soutěže v 1.A třídě, co říkáte
na případný postupu do Krajského přeboru?“
Prezident klubu ing. Jaroslav Šuranský :
„Pro celou řadu fanoušků je představa dosažení největšího úspěchu v historii nedachlebického fotbalu jistě
lákavá. V první řadě by si to museli kluci na trávě sami
vybojovat. Dalším z faktorů je výsledek očekávané obměny kádru v zimní přestávce. Zatím nejisté je pokračování
některých hráčů, kteří jsou u nás na hostování stejně jako
pokračování P.Turečka (odchodem do Rakouska). Snad
nám z dobře rozjetého vlaku nevystoupí důležitá ikona
a osobnost nedachlebického fotbalu R.Křenek. Nicméně
věřím, že ve spolupráci s obcí a sponzory bychom udělali
všechno proto, aby finančně soutěž byla pokryta a do naší
obce zavítala nová fotbalová kvalita.“
Trenér „A“ týmu mužů Libor Soldán:
„Po podzimu jsme sice první, ale do konce sezóny je
ještě hodně daleko. Jsme teprve v půlce, takže nechci dělat
předčasné závěry. Určitě se budeme snažit toto postavení
udržet až do konce a 1.A třídu vyhrát, což by byl velký
úspěch.“

Kalendář akcí 2013 – TJ Nedachlebice
p
pátek
8.2.2013 – XIV. Ples sportovců
pátek 22.2.2013 – volební valná hromada TJ Nedachlebice
p
neděle 24.3.2013 – Morkovice a Ořechov – první zápasy jara
n
sobota 1.6.2013 – Dětský den
sobota 29.6.2013 – Pouliční turnaj
sobota 13.7.2013 – Červencová noc – hrají Reflexy

Kalendář akcí 2013
Hasiči :
9.2.2013
23.2.2013
30.4.2013
31.5.2013
28.9.2013
26.10.2013
23.11.2013
13.-15.12.2013
28.12.2013

FAŠANK
DĚTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL
STAVĚNÍ MÁJE
KÁCENÍ MÁJE
DRAKIÁDA – 14.ROČNÍK
PUTOVÁNÍ SKŘÍTKA PODZIMNÍČKA – LAMPIÓNOVÝ PRŮVOD
ODPOLEDNE S DESKOVÝMI HRAMI NEJEN PRO DĚTI
VÝSTAVA PERNÍKOVÝCH CHALOUPEK A VÁNOČNÍCH DEKORACÍ
TURNAJ V ČLOVĚČĚ, NEZLOB SE

Nedachlebjánek :
24.3.2013
12.5.2013
1.12.2013
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VÍTÁNÍ JARA
DEN MATEK
ROZSVĚCOVÁNÍ VÁNOČNÍHO STROMU

strana 17

Obecní noviny Nedachlebice

Zahrádkáři přejí
Vážení spoluobčané, blíží se svátky vánoční a k nim patří obdarovávání. Zkuste
dát svým milým dárek nad všechny dárky – vlídnost, laskavost, klid a pohodu.
Do Nového roku Vám všem i Vašim
rodinám přejeme hodně zdraví a radosti
i z dosažených výsledků Vaší pěstitelské
práce.

KLIDNÉ PROŽITÍ
VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ
A MNOHO ÚSPĚCHŮ
V NOVÉM ROCE 2013
PŘEJÍ HASIČI

Motto pro rok 2013
Nevyčítej životu co ti nedal, ale uč se
oceňovat co ti dal.
Z
Za výbor ČZS vypracoval
Vojtěch Lysoněk
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Celý Klubík přeje všem
krásné Vánoce plné pohody,
zdraví, štěstí a porozumění.
V novém roce 2013 ať jste spokojení a hodně veselí !

těšíme se na Vás LENKA a VOJTA

PS: Setkávání malých dětí je stále každé
úterý od 9,30 hod v zasedací místnosti OÚ,
kterému tímto děkujeme za velkou podporu.

XIV.
Ples sportovců
pátek 8.února 2013
od 20.00 hod.
reprezentační ples TJ Nedachlebice spojený s
vyhlášením nejlepších hráčů za rok 2012
sál Zlámanec
autobus bude přistaven na zastávce v 19.30 hod.
k tanci i poslechu hraje MADISON
bohatá tombola
slosovatelné vstupenky o hlavní cenu
občerstvení
zvou pořadatelé
Číslo 4/2012
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Pouštění draka

Děti přinášejí světlo na 1. adventní neděli

Z domu s chráněnými byty

Vzpomínka myslivců na hřbitově

Vše nejlepší do nového roku 2013 přejí Nedachlebjan a Spirituál Kvintet

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