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Slovo starosty
Vážení spoluobčané:
Dovolte, abych Vás pozdravil v
prvním vydání našich novin v roce
2011 a popřál Vám hodně zdraví v
tomto roce.
Chtěl bych Vás v krátkosti informovat o tom co nás čeká v tomto
roce.
V měsíci dubnu a květnu chceme
provést opravu mostu u školky. Na
tuto akci jsou finanční prostředky
zajištěny.
Naše obec si podala žádost na
KÚ Zlín z dotací POV a to na výměnu svítidel a rozvaděčů na veřejném
osvětlení obce. Ze zájemců, kteří se
přihlásili na provedení této akce, byla
zastupitelstvem obce vybrána firma
HRATES a.s. UH.Hradiště. Celkové
finanční náklady na tuto akci budou
činit 425 000 kč. V případě poskytnuté dotace z KÚ Zlín z POV by obec
hradila polovinu nákladů a druhou
polovinu KÚ Zlín. Současné veřejné osvětlení je zastaralé, poruchové a
velmi neúsporné. Tuto akci bychom
chtěli provést v I.pololetí tohoto
roku.
Vážení spoluobčané, připravujeme výstavbu kanalizace, připravují se
projektové plány k vydání stavebního povolení.Celkové náklady budou
činit cca 40 miliónů korun.
Další akcí bude příprava výstavby
kulturního domu v obecním areálu
na hřišti. V současné době se připra-

Číslo 1/2011

vují plány, se kterými se budete moci
seznámit a můžete se k této stavbě
kulturního domu vyjádřit. Kulturní
dům bude mít kapacitu 400 návštěvníků. Celkové náklady budou činit
cca 20 miliónů korun, včetně celkového zázemí. Všechno je odvislé od
finančních prostředků, ale věřím, že
se nám podaří finance zajistit a tyto
akce realizovat.
Dovolte mi, abych poděkoval
našim sportovcům, kteří pro Vás
připravili PLES SPORTOVCŮ a
NEDACHLEBJANU za KROJOVÝ
PLES. Poděkování patří i našim hasičům, kteří zorganizovali FAŠANK v
naší obci.

Všechny tyto akce byly zdařilé, za
což patří poděkování všem organizátorům těchto akcí.
V měsíci dubnu chceme provést
výsadbu stromů podél Zlámaneckého
potoka, Lipin a Pastviska.
Blíží se jarní práce,proto upozorňuji občany na přísný zákaz vypalování trávy.
Vážení spoluobčané, v měsíci dubnu zahájí mistrovská utkání naši fotbalisté, kteří mají soutěž velmi dobře rozehranou a věřím, že na dobré
výsledky naváží i v jarním období.
starosta
Vratislav Němeček
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Usnesení
zastupitelstva obce Nedachlebice ze dne 17. prosince 2010
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1.
Provedení opravy mostu u Mateřské školy firmou
VKN Otrokovice.
9x PRO
2.
Kontrolu stromů na obecních pozemcích dendrologem p. Šmerdou z Brna a následné pokácení stromů
ohrožující zdraví a životy jejich případným pádem.
9x PRO
3.
Zhotovení projektové dokumentace na obnovu
veřejného osvětlení a následnou žádost o dotaci na tento
projekt.
9x PRO
4.
Přebytkový rozpočet Obce Nedachlebice na rok
2011 v celkovém objemu příjmů 8.800.000,- Kč a v celkovém objemu výdajů 7.982.000,- Kč.
9x PRO
5.
Úpravu rozpočtu Obce Nedachlebice č. 4/2010
v roce 2010 navýšený v příjmech a výdajích o částku
700.000,- Kč.
9x PRO
6.
Složení komisí při Obecním úřadu v Nedachlebicích následovně:
Komise kontrolní:
Předseda…
Sládek Bronislav
Člen…
Mgr. Dostálek Stanislav
Vlčnovský František
5x PRO 4x PROTI
Komise finanční:
Předseda…
Mgr. Balajková Miroslava
Člen…
Ing. Jurčová Kristýna
Úšela Josef
Šnajdarová Jaroslava
Hnilicová Anna
6x PRO 2x PROTI 1x SE ZDRŽEL
Komise kulturní:
Předseda…
Jandouš Josef
Člen…
Janošek Stanislav
Jakšíková Michaela
Sládková Blanka
Bc. Kalužová Marie
8x PRO 1x SE ZDRŽEL
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Komise sociální:
Předseda…
Dostálková Anna
Člen…
Šuranská Ludmila
Janků Věra
Fojtáchová Antonie
Dis. Běhůnková Gabriela
9x PRO
Komise životního prostředí:
Předseda…
Jurča Antonín
Člen…
Gajdošík Josef
Gregůrek Miloslav
Křenek Radek
Řezníček Cyril
9x PRO
7.
Vratislava Němečka, narozeného 5. 5. 1950, bytem
Nedachlebice 17, starostu obce Nedachlebice, zástupcem
Obce Nedachlebice ve svazku obcí Region Za Moravů se
sídlem Obecní úřad Mistřice 9, 687 12, IČO 70 87 89 19 a
to počínaje dnem 1. 1. 2011.
8x PRO 1x SE ZDRŽEL
8.
Vyrovnaný rozpočet Mateřské školy v Nedachlebicích na rok 2011 v příjmech a výdajích ve výši
2.245.000,- Kč.
9x PRO

POZVÁNKA
Obecní úřad v Nedachlebicích zve všechny občany na
veřejné zasedání zastupitelstva obce Nedachlebice,
které se koná
v pátek 25. března 2011
v 19 hodin
v zasedací místnosti OÚ

PROGRAM:

-

zpráva starosty obce o činnosti obecního úřadu
průběžné a chystané investiční akce v obci
diskuse
usnesení
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9.
Vojtěcha Dovrtěla, bytem Nedachlebice 292, místostarostu obce Nedachlebice, jako zástupce obce při projednávání Územního plánu obce a jeho změn.
9x PRO

Ing. Dostálek František zastupitel obce
460,- Kč
Jandouš Josef - redaktor Obecních novin - čtvrtletně
2.000,- Kč
9x PRO

10.
Finanční dar kostelnímu výboru ve výši 50.000,Kč na pořízení vitráže oken do místního kostela.
9x PRO

13.
Inventarizační komise pro provedení inventur k
31. 12. 2010 na Obecním úřadu Nedachlebice, Svazu dobrovolných hasičů (SDH) Nedachlebice a Mateřské školy
Nedachlebice v tomto složení:
Obecní úřad:
Němeček Vratislav
Dovrtěl Vojtěch
Dostálková Anna
Sládek Bronislav
Ing. Jurčová Kristýna
Mateřská škola:
Werflová Irena
Malinová Libuše
Běhůnková Gabriela DiS.
Mgr. Balajková Miroslava
SDH:
Čumíček Pavel
Minář Milan
Jurča Antonín
9x PRO

11.
Smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému
břemenu mezi Obcí Nedachlebice a E.ON Distribuce,
a.s.
9x PRO
12. Odměňování neuvolněných zastupitelů:
Neuvolnění zastupitelé budou do konce roku 2010 odměňováni dle platných směrnic roku 2010. V měsíci lednu
2011 zastupitelstvo obce rozhodne o odměnách neuvolněných zastupitelů na další volební období.
Rok 2010:
Dovrtěl Vojtěch
místostarosta obce
13.780,- Kč
Sládek Bronislav
předseda komise
1.520,- Kč
Mgr.Dostálek Stanislav člen komise
1.210,- Kč
Mgr.Balajková Miroslava předseda komise 1.520,- Kč
Jandouš Josef
předseda komise
1.520,- Kč
Dostálková Anna předseda komise
1.520,- Kč
Jurča Antonín
předseda komise
1.520,- Kč

Usnesení
z mimořádného zasedání zastupitelstva obce Nedachlebice konaného 7. února 2011
Zastupitelstvo obce schvaluje:

1.
Provedení rekonstrukce veřejného osvětlení firmou HRATES, a.s. Průmyslová 1153, Uherské Hradiště
za smluvní cenu ve výši 425 587,- Kč včetně DPH, dle
nabídkového rozpočtu. K předání díla dojde nejpozději
30. 6. 2011
8x PRO
2.
Úpravu rozpočtu obce Nedachlebice č. 5/2010 v příjmech a výdajích ke
dni 31. 12. 2010
8x PRO
3.
Úpravu rozpočtu č. 1/2011 – převod části finanční rezervy na výdaje
související se spolufinancováním rekonstrukce veřejného osvětlení v částce
214 000,- Kč.
8x PRO
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4.
Pronájem obecních pozemků p.č. 813/1, p.č. 813/2
p.č. 813/4, o celkové výměře 224 342 metrů čtverečních,
na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou jeden rok, v místní
části Pastvisko za účelem provozování zemědělské činnosti, údržba krajiny pastvou ovcí, panu Jaroslavu Moudříkovi, Rokytnice 32.
8x PRO
5.
Pronájem obecního bytu č.p.
282/2, nad Mateřskou školou paní Iloně
Valuchové, Nedachlebice 168, od 1. dubna 2011 na dobu neurčitou.
8x PRO
6.
Koupi nového sporáku do kuchyně v Mateřské škole od firmy SEVEZA ve
výši 71 928,- Kč včetně DPH a nerezovou
stoličku na odkládání za 3 200,- Kč bez
DPH.
7x PRO 1x SE ZDRŽEL
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Společenská kronika
Narození:
Hanáčková
Čumíček
Jurča
Jurčová
Varmužová
Hromádka
Beránek

Izabela
Tomáš
Jan
Zuzana
Nikola
Vojtěch
Ondřej

8.11.2010
16.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
17.2.2011
21.2.2011
5.3.2011

Občané, kteří se dožívají v měsících
lednu, únoru a březnu 2011 významného životního jubilea:
50 let
Ševčíková Naděžda
55 let
Řezníček Cyril
Dostálková Anežka
Hrabcová Marie
Kaňovská Jaroslava
65 let
Pravdík Jiří
Bilavčíková Marie

Úmrtí:
Roupec Milan

19.2.2011

70 let
Vránová Marie
Kůra Alois

Velikonoce
Na Smrtnou neděli se děti loučili se zimou a vítaly
jaro. Vynášeli „Smrtku či Morénu“ nebo chodili s „borkem“. Byl to vršek z borovičky, často i vršek ze stromku od
Vánoc, ozdobený růžičkami a fáborky z flusu (barevného
papíru). Hlavně děvčata se oblékala do kroje, chodila po
domech a zpívala:
„Stála Panenka Maria, jako růžička červená.
I přišel k ní Anděl páně, dal pozdravení té Panně.
Ulekla se pozdravení, andělského navštívení.
Nelekej se Panno čistá, máš porodit Pána Krista.
Pána Krista porodila, žádné bolesti neměla.
A Pán Kristus, malé dítě, on chodil po všem světě.
Chléb nám dával a rozdával, svou svatou krev nám pít
dával.
Jezte, pijte, hodujte, této noci mě ztratíte.
Jak to židé uslyšeli, za Ježíšem pospíchali.
Hněd Ho jali, na kříž dali, ruce, nohy přibíjali.
Panna stála a plakala, svatá krev na ni kapala.
Tam, kde svatá krev kapala, tam růžička rozkvétala.
Zůstávejte s Pánem Bohem, až na věky věků
amen!“
Kluci zase chystali tragač, hrkače či klepače.
Odpoledne na Zelený čtvrtek, až do poledne na
Bílou sobotu, chodili třikrát denně po dědině a
hrkali, až uši zaléhaly. Nahrazovali tak zvuk zvonů,
které „odletěly do Říma.“ Přitom zpívali:
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75 let
Smolková Marie
Hanáček František
Vrána Metoděj
Laszczewski Karel

č.p. 196
č.p. 203
č.p. 210
č.p. 86

80 let
Dostálková Anna
Švancara Josef
Valerová Bohumila

č.p. 15
č.p. 244
č.p. 88

85 let
Kuba Karel
Čevelová Josefa

č.p. 41
č.p. 189

90 let
Kadlčíková Jarmila

č.p. 153

č.p. 291

č.p. 280
č.p. 285
č.p. 16
č.p. 187

č.p. 138
č.p. 270

č.p. 210
č.p. 253

„My, klekání zvoníme, my památku činíme
,že Kristus Pán pro nás umřel a na kříži za nás trpěl.
On to všecko podstoupil, by nás z pekla vykoupil.
Všecky naše nepravosti, ráčil na sebe vzíti.
Proto milý křesťane, modli se Anděl Páně
, by ti Pán Bůh vše odpustil, na přímluvu Marie.“
(V poledne na Bílou sobotu chodili po domech).
Navečer se všichni hrkači sešli na návsi u kříže a modlili se bolestný růženec. Ten měl často místo deseti Zdrávasů, sedm i méně. Předříkávač to často zkracoval k radosti kluků, ale k nelibosti starších.
Na Bílou sobotu chodili pak hrkači po domech a vybírali „Na chudého hřebca“ se slovy:
„Tetičko, dajte nám neco na chudého hřebca,
počůvajte, jak mu kosti hrkajů.“
Na důkaz zatočili hrkačem. Odměnou jim byla nebarvená vajíčka, někdy i nějaká ta korunka. Pan si navařili
škvařežiny a po zásluze si pošmakovali. Hrkače
uložili na hůru k roku a začali řezat pruty na tatary
na šlahačku.
Tož, tak to chodilo za mého dětství. Škoda, že
už se to vytratilo. Přeji všem požehnané prožití
svátků Velikonoc a děckám bohatů šlahačku!“

Zapsala: Marie Šťastná /roz. Javorová/
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Křesťanské okénko
V posledních obecních novinách jsme se ještě připravovali na Vánoce plni očekávání. A nebyli jsme rozhodně
zklamáni. Celá tato vánoční doba byla pro nás nezvykle
bohatá na duchovní i kulturní zážitky.
Pro naše věřící hlavní vánoční svátky začaly půlnoční mší svatou, kterou sloužil P. Antonín Krejčiřík, rodák
ze Starého Města, nyní žije na Velehradě. Druhý svátek
vánoční, na sv. Štěpána, jsme vyslechli chrámový sbor
z Březolup, na Nový rok pak chrámový sbor z Bílovic.
Hned po svátcích, na svátek sv. Jana Evangelisty, jsme si
do farního kostela v Bílovicích přinesli posvětit víno, pak
jako obvykle následovala degustace a přátelské posezení
ve farním sklepě, za odborného vedení našeho sklepmistra a jeho kolegů vinařů. Ti z nás, kteří ani v čase hojného
jídla a pití nezapomínají na své zdraví, vyrazili v předposlední den roku na pouť po jesličkách naší farnosti – vyšli
jsme z Bílovic přes Mistřice, Kněžpole, Topolnou s občerstvením u Horáků, Březolupy, Nedachlebice, opět zastávka s občerstvením a pochod jsme ukončili u jesliček ve
farním kostele a pak v čajovně jsme si mohli konečně po
18 kilometrech pěší túry odpočinout. Určitě však nikdo
nelitoval.
Ale vraťme se ještě do Nedachlebic. Na Štěpána připravil soubor Nedachlebjan své tradiční vystoupení, které
mělo být v altánku u penzionu, kvůli počasí však bylo na
poslední chvíli přesunuto do kostela. Musíme pochválit
vedení Nedachlebjanu, že i přes tuto změnu vše velmi
dobře zorganizovalo, jejich pěvecký výkon byl výborný a
také jimi poskytnuté občerstvení mohlo i nejnáročnější
účastníky uspokojit.
V letošní, už 13. Tříkrálové sbírce se vyznamenali jak
koledníci, kteří Vás přišli s koledováním poprosit o příspěvek pro lidi v nouzi u nás i ve světě, tak i my všichni.
Letošní výše sbírky byla dosud nejvyšší, věnovali jsme 26
122 Kč, takže máme podíl na rekordní hodnotě této celonárodní akce organizované Českou katolickou charitou.
A ještě zbývá zmínit se o posledním koncertu. Pozvali
jsme pana Jiřího Pavlicu, který přivedl své přátele - Josefa
Fojtu a mladičkou Vendulu Pančochovou ze Šumic. Plný
kostel uznale tleskal jejich nevšednímu umění, každý z
nich předvedl své mistrovství v jiné kategorii – hře na
housle, na bubínky, klávesy i sólový nebo sborový zpěv.
Zážitek to byl nezapomenutelný. Mistr Jiří Pavlica rovněž zářil spokojeností, doslova prohlásil, že s takovými
vnímavými posluchači se často nesetkává. Za pozvání
osobně a opakovaně poděkoval našemu panu faráři a mě
poprosil, abych Vám příležitostně vyjádřil jeho poděkování za vlídné a srdečné přijetí. A já dodávám, že na jeho
umění může být nahlíženo z různých pozic, ale nikdo
nemůže popřít, že lidové hudební odkazy obohacuje no-
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vými inspiracemi. Jsou srozumitelné a upřímné, vycházejí ze všech světových kultur, vycházejí z hlubin srdce a
tak jsou i vnímány a přijímány po celém světě, od Afriky
až po Japonsko.
Připravit všechno pro pohodové a klidné Vánoce není
snadné. Děkujeme všem ochotným a obětavým farníkům
za výzdobu, rodině Hubáčkové za vánoční strom, chlapům za jeho převoz do kostela, účinkujícím všech souborů a schole za jejich umění a obohacení liturgických
obřadů, Vám všem pak za všestrannou podporu.
Ing. František Dostálek

Košt slivovice – 14. ročník
Přestože loňská pěstitelská sezóna
nebyla pro ovocnáře příznivá, nakonec se na myslivně sešlo k hodnocení
87 vzorků slivovic a jiných ovocných
pálenek. Bylo znát, že pěstitelé připravili kvalitní kvasy, což je nejdůležitější
krok k získání vynikajících a lahodných destilátů.
Myslivci z Honebního společenstva už tradičně připravili zabijačkové speciality, které tak dobře doplňují
popíjení a srovnávání mnoha vzorků
slivovic, hruškovic, meruňkovic a
dalších pálenek.
Na sobotu 5. března 2011 zajistili
myslivci také bohatou tombolu, ve které bylo na 60 cen. Ceny věnovali přátelé a příznivci, podnikatelé i jednotlivci,
kteří si považují za čest podporovat
náš společenský i kulturní život.
Myslivci Vám děkují za Vaše darované vzorky, děkují i představitelům

obce Nedachlebice za podporu, všem, všem, kteří jste myslivnu s dobrou
kteří se obětavě podíleli na organizaci náladou navštívili a tak jste pořadateči na přípravě občerstvení, degustá- le nejvíce potěšili.
torkám a degustátorům i za ceny do
tomboly. Zejména však děkují i Vám
Myslivci HS Nedachlebice

Vítězové 14. Koštu:
Slivovice:
1. Petr Gajdůšek, Prakšice
2. Luděk Lux, Pašovice
3. Tomáš Nádeníček, Nedachlebice
Letní kvasy:
1. Zdeněk Mancl, Nedachlebice, hruškovice
2 Josef Píža, Nedachlebice, meruňkovice
3. Ladislav Zetík, Huštěnovice, meruňkovice
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svátky a rozešli se do svých domovů. Vánoční zpívání se stává hezkou
tradicí, jen doufáme, že letos nám
počasí dovolí zazpívat venku při
rozsvěcení vánočního stromu.
Další naší akcí – první v tomto
roce – byl krojový ples. Opět jsme
museli do Zlámance, který nám
poskytuje azyl na naše kulturní akce
v podzimním a zimním čase. Kromě krojovaných z řad
našich občanů nás poctili
návštěvou krojovaní i z okolních obcí. Všichni jsme se
pobavili a snad i dobře zatancovali – hrála nám Staroměstská kapela a CM Búrava.
Chtěla bych tímto poděkovat sponzorům za dary do
tomboly i přípěvky na financování plesu.

A co připravujeme na následující,
snad už teplé jarní dny? Děti, ale i jejich
rodiče bychom chtěli pozvat na 2. pálení
čarodějnic. Uskuteční se 29. 4. 2011 na
místním hřišti. Další podrobnosti včas
zveřejníme na plakátech. Tak už připravujte masky, aby nás bylo zase víc než
vloni.
Za OS Nedachlebjan,
Blanka Sládková

ZÁPIS

vstup do školy. Má rozvíjet jeho osobnost, podílet se na jeho citovém, rozumovém a tělesném rozvoji, na získávání
samostatnosti, na osvojování pravidel
chování, základních postojů a životních
hodnot. Z toho vyplývá, že s věkem
dítěte vzrůstá potřeba předškolního
vzdělávání v kolektivu vrstevníků.
Kritéria pro přijímání dětí do MŠ
jsou sestaveny a hodnoceny podle níže
uvedených požadavků:
• přijetí dítěte v posledním roce
před zahájením povinné školní docházky je povinnost ze zákona
• minimální věk dítěte pro
nastoupení do školky jsou 3 roky věku
• dále jsou upřednostněny děti 4
leté, a poté jsou v případě volné kapaci-

ty přijímány děti 3 leté
Musíme také přihlížet, zda školku
již navštěvuje sourozenec dítěte, zda
se jedná o opakované podání žádosti a
rovněž na zaměstnanost rodiče dítěte.
Trvalý pobyt dítěte v obci není
podmínkou, může být přijato i dítě ze
smluvní obce, pokud je v předškolním
věku nebo dosáhne 5 let.
Rádi bychom vyhověli všem potřebným dětem a jejich rodičům, ale kapacita naší školky je naplněná již několik
let a je předpoklad, že se na tom moc
nezmění ani v příštích letech. Rodiče nejmladších dětí proto žádáme o
pochopení a trpělivost.
Irena Verflová
ředitelka mateřské školy

Nedachlebjan

Vážení občané,
ráda bych Vás prostřednictvím
Obecních novin seznámila s činností OS Nedachlebjan za uplynulý
čtvrtrok.
Závěrem roku 2010 jsme připravili Vánoční zpívání, pro něž pěvecký sbor pilně nacvičoval koledy.
Vedoucí souboru Jana Jandoušová
oslovila maminky s dětmi, poprosila o pomoc při tvorbě vánočního
pásma. V opravdu mrazivém zimním počasí se nakonec všichni rozhodli
předvést výsledek svého snažení v místním kostele sv. Cyrila a Metoděje. Nedělní odpoledne se povedlo, malí i velcí
zpěváci byli oceněni Vaším potleskem,
ti nejmenší malou pozorností pro jejich
mlsné jazýčky. Všichni jsme si potom
mohli na zahřátí dát pohárek čaje nebo
svařáku, popřáli jsme si hezké vánoční

DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
V polovině měsíce dubna – přesný
termín bude včas oznámen na plakátech a místním rozhlasem - nás opět
čeká zápis nových dětí na školní rok
2011 – 2012.
Přijímání dětí do mateřských škol
je v posledních letech ovlivněno nedostatkem míst. Musela být proto stanovena kritéria, podle kterých budou děti,
v případě, že poptávka převýší nabídku,
přijímány.
Mateřská škola má plnit především
vzdělávací funkci. Má vytvářet jakýsi
most mezi domácím a školním prostředím a postupně připravovat dítě na

Číslo 1/2011
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Turistický oddíl A
- TOM Divočáci Nedachlebice
Dovolte mi,abych Vás touto cestou
seznámila s novinkami,které proběhly v našem oddílu.
Na základě žádosti ,kterou jsem
zaslala na Asociaci turistických oddílů mládeže ČR (A-TOM),jsme byli
oficiálně zaregistrováni.
A co se vlastně jedná? Je to občanské sdružení dětí a mládeže s celorepublikovou působností zaměřené
především na turistiku a tábornictví.
Pro nás velká výhoda možnosti zúčastňovat se celorepublikových
srazů ,soutěží a navazování kontaktů
s ostatními oddíly. V neposlední řadě
možnost získání finančních prostředků na naše akce.
Na základě navázání kontaktů
s Tomíky jsme se zúčastnili soutěže „

Ostravská regata 2011“.
Jednalo se neoficiální mistrovství ČR v uzlování. Naše rozhodnutí zúčastnit se padlo 14 dní před
soutěží, i přesto jsme do toho dali
vše a trénovali poctivě každý den.
Do Ostravy jsme vyrazili již v pátek
28.1.2011 v této sestavě: Martina
,Nikča a Tomášek Hrušákovi,Filip
Novák,Pavel a Petr Škrabkovi. Cesta
byla super.Po příjezdu jsme vytáhli
uzlovačky a opět do večerních hodin
uzlovali. Ráno se začaly sjíždět ostatní oddíly a na startu stálo neuvěřitelných 240 soutěžících. Soutěž byla
rozdělena do několika kategorii dle
ročníku narození .
A jak nám to dopadlo? Výborně!!!!!!
Martina s Tomáškem v kategorii „
Mamina a mimina“ 1.místo
Nikča v kategorii „ Lodníci – dív-

ky“ 2. místo (škoda… dvě kola byla
na prvním místě a poslední kolo se
nepovedlo,ale i přesto skvělý výsledek)
Filip v kategorii „ Lodníci – kluci“
1. místo a tím se nám probojoval mezi
8 nejlepších vazačů z celé soutěže.
Pavel se umístil na 9.místě a Peťa
na 32.místě.
Soutěž se nám Všem líbila a doufám, že příští rok se opět zúčastníme.
A co máme v plánu pro následující období?
Návštěvu Aquaparku v Uherském
Hradišti, ve spolupráci s panem Dostálkem pochod kolem Nedachlebic,
návštěva Brna a ještě hodně dalších
akcí.
Tímto bych chtěla pozvat další
děti k nám do oddílu. Kdo má zájem,
tak každou středu v 17.00 hod. před
obecním úřadem, těšíme se na Vás!!!!

Nedachlebický fašank – 5.3.2011
Masopust – to bylo v minulosti období od Tří Králů
do Popeleční středy. V době masopustu se na královském
dvoře konaly hostiny, ve městech tancovačky, na vesnici
vepřové hody. Masopust byl pro lidi svátkem hodování,
během kterého se připravovali na následný půst.
Maškarní zábava, která probíhala zpravidla na masopustní úterý, tedy v úterý před Popeleční středou, byla
vyvrcholením masopustu. Na Popeleční středu se naposledy konzumovaly mastné rohlíky s kávou nebo mlékem,
dopoledne ještě byla povolena kořalka. Oběd však už byl
přísně postní, což většinou bývala čočka s vajíčkem, sýr,
chléb, vařená krupice, pečené brambory.
Popeleční středa je prvním dnem postní doby. Její
termín připadá na 40.den před Velikonocemi (do těchto 40 dnů se nepočítají neděle). Jelikož jsou Velikonoce
pohyblivý svátek, i Popeleční středa připadá každý rok na
jiný datum. Název dne pochází ze zvyklostí pálit palmy či
kočičky z Květné neděle minulého roku. Takto získaného
popela se užívá při bohoslužbě, kdy jsou věřící znamenáni popelem, tzv. popelcem, na čele. Tento symbol upomíná na blízkovýchodní tradici sypání si popela na hlavu na
znamení pokání před Bohem.

Děkujeme všem, kteří pomáhají zachovat tuto tradici.
S pozdravem hasiči.
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Fotbal
Sezóna Jaro 2011
65 let od založení oddílu
Oficiální jarní část sezóny bude
zahájena až 3.dubna. „A“ mužstvo
přivítá Příluky a pokud i nadále bude
držet vysoký standart úrovně zápasů,
postup do Krajského přeboru nebude
z říše snů. Dorostenci budou hostit
Bojkovice, druhý celek sk.B.. Jeden
z nejtěžších soupeřů hned na úvod.
Pro hraní v klidných vodách tabulky
ale kluci určitě udělají vše. Žáci zahájí
jarní sezónu až 24.4. zápasem s Bílovicemi.
Věříme ve Vaši
podporu, díky níž
chceme
předvádět kvalitní fotbal.
Vždyť fotbal se
hraje hlavně pro
fanoušky ! Příjďte
se tedy i Vy přesvědčit o kvalitách
našich mužstev, která se poctivě připravují na novou sezónu už od poloviny ledna.
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Datumy a časy zápasů se ještě mohou změnit
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11. Ples Sportovců 2011
Už popáté ve Zlámanci a po jedenácté celkově se konal
tradiční „Ples sportovců“. V sobotu 29.ledna se sešlo přes
150 platících diváků, kterým k tanci i poslechu hrála kapela Madison. V rámci plesu byli jako každoročně vyhlášeni naši nejlepší sportovci roku 2010. Tentokrát navíc byl
vyhlášen i fotbalista desetiletí.
Nejlepšími žáky byli vyhlášeni:
1. Roman Kutra
2. Michal Pravdík
3. René Kavka
V kategorii dorostenců si stupně vítězů rozdělili:
1. Jiří Chmela
2. Bronislav Křen
3. Michal Bartoš
Závěr vyhlašování patřil mužům, ceny za nejlepší hráče si odnesli:
1. Marek Kaňovský
2. Tomáš Řešetka
3. Robert Křenek
Nejlepším fotbalistou desetiletí byl vyhlášen Robert
Křenek s 94 vstřelenými brankami v mistrovských utkáních. Gratulujeme.
TJ Nedachlebice děkuje všem za podporu, sponzorům
za hodnotné ceny do tomboly, jakož i za hlavní ceny.

Vyhlášení nejlepšího trenéra dorostu 2011

Akce TJ Nedachlebice pro rok 2011
I pro tento rok si pro Vás výbor TJ Nedachlebice připravil některé akce,
které se uskuteční v areálu TJ,. Zapište si prosím do svých kalendářů ...

VELKÝ DĚTSKÝ DEN

Sportovní víkend 65.výročí TJ Nedachlebice

sobota 4.června 2011 - 14.00hod.

sobota 9.července
14.00 TJ Nedachlebice-dorost – 1.FC Slovácko ženy
16.00 TJ Nedachlebice-stará garda – TJ Slavoj Houslice
(tým včetně zázemí ze seriálu TV Nova „Okresní přebor“)
(Jirka Luňák, Jarda Kužel, Áda Větvička)
Večer zábava skupiny Sory a Scarlet rose
neděle 10.července
Mistrovství České republiky v RC Rally 1:10
(čtvrtý závod seriálu MČR s těmi nejlepšími jezdci RC
modelů aut z České republiky)

Memoriál Karla Laszczewského
Pouliční turnaj
sobota 25.června 2011 – 14.00hod.
(Podbůdí, Holýška, Horní konec, Esmeraldy a Babetky
opět po dvou letech v akci)
večer zábava
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VIII.ročník JUMP Rally
sobota 30.7. - 14.00 až 21.00hod.
Pravidelnä akce přelomu léta - rally rádiem řízených
modelů Zlínského šampionátu
(start poslední RZ ve večerních hodinách,
reálné osvětlení aut, přenos z kokpitu atp.)
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Webové stránky

Nedachlebic

Asi jste si všimli, že informace na
webových stránkách naší obce neby-

Současná podoba webových stránek

ly v posledních letech moc aktuální. Vydržte, v tyto dny se připravuje
nový vzhled webových stránek tak,
aby uspokojil všechny informacemi
o naší vesnici, o akcích, plánech ale i
nově ankety a fotogalerie. Momentál-

ně probíhá programování zákonných
úprav a v průběhu dubna by mělo být
hotovo.
Pro Vaši informaci přikládám snímek původních webových stránek a
základní grafický návrh těch nových.

Jeden z grafických návrhů stránek

Informace ke sčítání lidu, domů a bytů
Vážení občané,
jak jistě víte, v nejbližších dnech proběhne v naší republice sčítání lidu, domů a bytů. Rozhodným okamžikem sčítání
je půlnoc z pátku 25. na sobotu 26. března 2011. Za každou osobu musí být vyplněn sčítací list osoby, za každou domácnost jeden bytový list a za každý dům určený k bydlení jeden domovní list. Tyto listy jste obdrželi v minulých dnech z
rukou sčítacího komisaře, jehož totožnost si můžete ověřit na úřední desce. Při SLDB 2011 máte poprvé možnost vyplnit
sčítací formuláře v elektronické podobě. Podrobné pokyny k tomu jsou uvedeny na informačních letácích vydaných ČSÚ
a doručených do každé domácnosti a na internetových stránkách www.scitani.cz. Pro občany, kteří nemají možnost se
připojit k internetu, nabízí obecní úřad pomoc při vyplňování formulářů elektronicky v místní klubovně v těchto dnech:
31.03.2011, 07.04.2011 a 12.04,2011 vždy odpoledne od 13.00 do 15.00 hodin. Občanům bude umožněno vyplňovat
údaje diskrétně, tj. tak, aby další osoby nemohly na obrazovce vyplňování sledovat. Zaměstnanci OÚ také zodpovídají za
bezpeč-nost osobních údajů. Věříme, že se nám podaří tuto akci zvládnout bez větších problémů.

Pohádkový les Letní Akce
Vážení rodičové, ale i ti mladší,
kteří si ještě dovedou hrát ! Po loňském prvním ročníku pohádkového lesa (ikdyž byl vlastně na louce),
chystáme letos pochod poněkud větší.
Pokud by jste měli zájem se 27.srpna
převléci do masek
a zahrát si na děti
a pro děti, přidejte se...
Josef Jandouš

Číslo 1/2011

Pro poznamenání si akcí do Vašich
letních kalendářů Vám přikládáme
předběžný plán akcí v našem areálu :
29.4. – Pálení čarodějnic
15.5. – Den Matek
4.6. – Dětský den
18.6. – Rybářská zábava
25.6. – Pouliční turnaj
9.7. – Zápas století – TJ Slavoj
Houslice
10.7. – Mistrovství České republiky
v RC Rally
16.7. – Setkání Stárků – Stříbrňanka

23.7.
30.7.
6.8.
13.8.
21.8.
27.8.

– OS Nedachlebjan
– Rybářská zábava
– VIII.Jump Rally – RC rally
s posezením
– 802 let obce
– Hasičská zábava
– soukromá akce
– Rozloučení s prázdninami
Hasiči - II.ročník Pohádkového lesa Nedachlebice
Josef Jandouš
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Nedachlebjan v kostele
Návštěva sociální komise

Fašank 2011

Nejlepší hráči TJ Nedachlebice
za rok 2010

Cimbál na Krojovém plese
i se sólistkou

Košt slivovice 2011
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