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Slovo starosty
Vážení spoluobčané, sousedé, kamarádi,
v čas adventu a příprav na Vánoce do
Vašich schránek zamířily poslední letošní obecní noviny. Je na čase bilancovat
a hodnotit. Jenže i tento rok se velmi těžce hodnotí. Už druhým rokem po sobě
zůstává člověku rozum stát nad děním
nejen u nás na Moravě, děním v České republice, v Evropě, ve světě. Všichni
jsme ovlivněni médii, ze kterých se valí
většinou jen negativní zprávy o pandemii Covid-19. A dobrých zpráv je málo. Já
ale doufám, že všechny následující řádky
a vlastně všechny zbývající strany těchto
novin budou jen o dobré náladě, úsměvu
a o čase vánočním.
Kultura se nám na podzim trošku
smrskla do posledních podzimních zápasů mužů a žáků ve fotbale, do Hubertské

mše bez tradičního posezení, do zabijačky
sportovců a rozloučení po sezóně a do hodové „Pozvánky na příští hody“. Ano, i letos
nebyly hody. Chtěl bych poděkovat všem,
kteří se do poslední chvíle snažili Martinské hody zrealizovat a věřte mi, že k realizaci chybělo méně než sedm dní. Vlastně
zůstala jediná podmínka – bezinfekčnost
chasy. A tato podmínka v neděli před hody
padla. Proto jsme alespoň v úzkém kruhu
zdravých a s podporou starších, zrealizovali sobotní traktorizovanou „Pozvánku na
příští hody“, které se už doufám uskuteční.
Je ale na zvážení, a s touto myšlenkou se
chasa i pořadatelé budou zaobírat na jaře

roku příštího, kdy se Martinské hody 2022
uskuteční. Zda opravdu až na „Martina 7.11.“, nebo na „Martinu – 17.7.“, nebo v úplně jiném termínu.
Ještě jednou děkuji všem těm, kteří se
i v této nelehké době pokusili udělat něco
pro naše společenství, ať už sportem, kulturou, nebo jakoukoliv sešlostí složek, či
spoluobčanů. Děkuji Vám.
Za všechny své spolupracovníky a vlastně za celou obec bych Vám všem chtěl
popřát co nejklidnější svátky vánoční a do
nového roku hlavně zdraví a co nejvíce pozitivních zpráv.
starosta obce J. Jandouš

Bobří hráz na Zlámaneckém potoce před obcí

Zabijačka A týmu fotbalistů

Obecní úřad Nedachlebice Vás zve na
Slavnostní veřejné zasedání zastupitelstva obce
které se uskuteční v pondělí 20.12.2021 od 18:00 hod.
na sále KD Nedachlebice
Hody - byly, nebyly
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Společenská kronika
(Říjen, listopad, prosinec 2021)
Narození:
16.11.2021 Večeřa František

rodiče: Večeřová Barbora č.p. 127
Večeřa Dušan

Úmrtí:
† 30. 9.2021
† 22.10.2021
† 23.10.2021
† 3.11.2021
† 3.12.2021
† 4.12.2021

Blahová Marie
Knotová Jiřina
Pekár Jozef
Ing. Knot Vojtěch
Melichárková Marie
Kavka Stanislav

Nedachlebice
Nedachlebice
Nedachlebice
Nedachlebice
Nedachlebice
Nedachlebice

č.p. 165
č.p. 68
č.p. 292
č.p. 105
č.p. 62
č.p. 211

Občané, kteří se v měsících říjnu, listopadu a prosinci dožívají významného životního jubilea:
50 let
Šubardová Monika
Kojetínská Eva

č.p. 139
č.p. 47

55 let
Hanáčková Miroslava č.p. 203
60 let
Dovrtěl Ludvík
Juřena Antonín
65 let
Gottwald František

č.p. 83
č.p 216

70 let
Knot Antonín
Šuranská Ilona
Blaha Josef
Kovářová Anna

č.p 18
č.p 260
č.p 264
č.p.280

75 let
Solíková Marie
Dostálek František
Šubardová Jana
Fučíková Libuše

č.p. 227
č.p. 180
č.p. 267
č.p. 159

80 let
Radová Ludmila

č.p. 86

85 let
Vašková Jarmila
Dvořáková Anna

č.p. 24
č.p. 98

Matrika OÚ Nedachlebice

č.p. 282

Kronikářské okénko
Vážení čtenáři a čtenářky,
čas tohoto roku se chýlí ke konci
a brzy o roce 2021 budeme mluvit jako
o roku minulém. Ráda bych se na tomto
místě za rokem 2021 ohlédla. Tento rok
byl opět poznamenán covidovou epidemií, která nám překazila mnohé plány.
Přesto se podařilo uspořádat v rámci kronikářské činnosti výstavu o historii školství v Nedachlebicích. Při pořádání této
akce jsem dostala podnět od občanů na
další téma ke zpracování, a to zaměřit se
na spolkovou činnost v obci, konkrétněji
divadelnictví. Toto téma je jistě velmi lá-

kavé, jeho zpracování by bylo závislé i na
spolupráci s občany.
Další téma, o kterém se uvažuje, je
téma zpracování životopisů legionářů pocházejících z obce Nedachlebice a dalších
obcí farnosti bílovské a velko-ořechovské.
O zpracování této látky ve spolupráci s vojenským historikem Františkem Trávníčkem se uvažuje již delší dobu, ale tuto činnost zbrzdila pandemie. Snad se příští rok
dočkáme posunu k lepšímu nejen v této
oblasti, ale i v běžném životě.
Zajímavým projektem v souvislosti s historií obce je zřízení historického

obecního archivu, kdy máme zájem vybudovat a uchovávat archiv historických
materiálů písemných, fotografických
i hmotných pro další generace. Touto
cestou tedy prosím občany, aby živelně
nevyhazovali staré předměty, písemnosti a fotografie například při koupi domu,
ale aby je poskytli obci ke zdokumentování.
Přeji všem občanům hodně zdraví, rodinné pohody a do roku 2022 vykročit tou
správnou nohou.
Z. Hrňáková

Jak se dá žít bez elektriky a bez plynu
Dřív eletrika nebyla. Lidi svítili svíčkama a petrolejem v lampách. Když petrolejku zavěsili ke stropu, rozzářila se celá
místnost. S jinou petrolejkou chodili i na
dvůr k dobytku.
Nejdříve bylo ohniště (díra pod komínem). Později začali pecaři stavě kachlové pece. Na sporáku se vařilo i ohřívalo.
V noci se pekl chleba, buchty a maso. Pec
ohřívala i vedlejší místnost, kde se spalo.
Děti nejraději spaly na peci. Na sporáku
se vyvařovalo bílé prádlo ve velkém hrnci.

Voda se nosila z potoka. Později se napumpovala voda ze své nebo něčí studny.
Prádlo se pralo v dřevěném vaštroku a jenom na valše. Sušilo se na šňůrách natažených od jabloně k jabloni. Bílé plátěné
prádlo se sušilo rozprostřené na trávníčku, na sluníčku. Do žehličky (místo elektriky) se lopatičkou nasypaly žhavé uhlíky. Místo splachovacího WC byl na dvoře
postaven dřevěný. Pro potřebu těch nejmenších se roztrhalo staré povlečení místo plenek. Později se ve fabrice začaly vy-

rábět plenky. Už oprané a vyvařené se na
šňůrách v humnech bělaly čistotou.
My děti jsme se už koupaly ve velké
plechové vaně a po nás ostatní. Koupel
se prováděla v lavorech, bečkách v komorách či chlévech, kde bylo teplo. Dobytek
tam nadýchal. Donesla se otépka čisté slámy a na té se stálo.
Zprávy se přenášely ústním podáním.
Důležité úřední zprávy vyvolával bubeník.
Chodil po dědině a bubnoval. Kolem něho
byla kupa dětí. Někdy mu nosily i buben.
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Doktor v dědině nebyl. Ten se volal až
bylo nejhůř. Oděrky, škrábance, rozbitá
kolena i větší rány ošetřovali „Červenokřižáci“. Deset proškolených lidí vlastnilo vybavenou lékárničku. Všichni měli na vratech cedulku- Zdravotník ČČK. Pracovali
obětavě a zadarmo.
Netěsnící okna se ucpávaly mechem.
V oknech od ulice zevnitř, bývaly peřinky nacpané senem. Obtočené bílým krepovým papírem a ovázané mašlí. Bylo to
dekorativní i praktické. V létě peřinky nahradily muškáty.
A co děti, měly se kde hrát ? Ano. Na
silnici kluci tenkrát normálně hráli fotbal.
Cestu uvolnili pouze když jel forman s žebřiňákem taženým kravičkama nebo koněm. A co děvčata ? Patou si vytočily důlek
v zemi. Do něho se čímkoliv dokulovaly hliněné kuličky, krásně barevné. Kdo vyhrál,
mohl si je všechny nechat. Holky si pěkně
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hrály i s panenkama. Děvčata i kluci si na
trávníku hráli na honěnou, zaháněnou,
schovávanou, na četníky a na zloděje. Obrůčkama z beček si kutáleli po cestě. Děti
často musely zůstat doma a nejít do školy.
Musely rodičům pomáhat na poli. V zimě
se děcka koulovaly, jezdily z kopců na saních. Klouzaly se botama po ledu. Před každým domem stál sněhulák. Vymrzlé děti se
zalezly na pec, pokud byla. V zimě se četlo,
zpívalo a hlavně vyprávělo.
Vzpomínala paní M. Hubáčková, 85 let

7. Traktory, kombajny, sekačky, jeřáby
8. Letadla, rakety , lety do vesmíru
9. Vodovod, teplá voda, koupelny, bazény
10. Plyn
11. Pračky, ždímačky a sušičky
12. Fotoaparát, videokamery
13. Brýle, čočky, operace očí
14. Mikrovlnky, šlehače, roboty, kávovary
15. Kočáry, jednorázové pleny
16. Popelnice a třídění

Jak bohatý život pokroku lidé prožili za
necelých 100 let?
1. Objev penicilinu
2. Umělá hmota a její široké uplatnění
3. Rádio, televize, internet
4. Kolo, auto, náklaďáky, motorová kola
5. Telefon, mobil
6. Stroje, CNC stroje, automaty

Informace z knihovny
Místní knihovna bude od 1. ledna 2022 otevřena každé pondělí v době od 16,30 hod do 18,00 hod, výjimečně to
může být jindy – čtenáři jsou vždy informováni prostřednictvím místního rozhlasu, webových stránek nebo na informační tabuli na dveřích knihovny. V letošním roce bude knihovna otevřena naposledy v úterý 14. 12. 2021 a poté až
v pondělí 3. 1. 2022. Začátkem roku by měly dorazit nové knihy z výměnného fondu z Uherského Hradiště. Chtěla
bych poprosit čtenáře, kteří mají knihy vypůjčeny delší dobu, aby je přišli vrátit. Závěrem Vám chci popřát příjemné
prožití vánočních svátků, do nového roku hodně štěstí, zdraví a pohody.
V. Juřenová

Mateřská škola
Ohlédnutí za podzimem...
Podzim bývá pestrý, barevný, rozmarný, plný chutí a vůní, zlatý i šedivý, veselý
i uplakaný… Nejinak tomu bylo i u nás ve
školce. Září se mísilo veselými setkáními
i slzičkami z prvního odloučení od maminky, pestrými příběhy z prázdnin a hlavně
spokojenými dětskými tvářemi. Nově příchozí děti se seznámily s prostředím mateřské školy a novými kamarády. A tak nic
nebránilo tomu, vyrazit na výlet na farmu
do Částkova, kde jsme si prohlédli mimo
obvyklá domácí zvířátka třeba oslíka nebo
zakrslé prasátko. Cesta autobusem byla
pro mnohé děti skutečným dobrodružstvím, protože takto cestují zřídka.
Skupina starších dětí se v říjnu zúčastnila výukového programu ve skanzenu Rochus na téma ,,Dřevo je můj chléb“, který
jim přiblížil význam stromů jako zdroje obživy jak pro člověka, tak pro různé druhy živočichů. Mohli jsme nahlédnout pod ruku
zkušeným řemeslníkům a ochutnali jsme
čerstvý jablečný džus, který si děti samy
vylisovaly.
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,,Podzimní čarování“ jsme obdivovali hlavně na vycházkách. Krásné počasí
k nim přímo vybízelo. Pozorovali jsme
změny barev listů, jejich opadávání, sbírali přírodniny pro další tvoření a kreativní hry ve školce. Děti poznávaly pod-

zimní plody vypěstované na zahrádce
nebo na poli a vzájemnou spoluprací si
připravily sušená jablíčka ke zdravému
mlsání. Malí pracanti přiložili ruku k dílu
na školní zahradě při shrabování listí či
sbírání oříšků.
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Protože nám letošní epidemiologická situace nedovolila společné podzimní
tvoření s rodiči, vyzdobili jsme si prostory
školky krásnými výtvory, které děti vyrobily spolu s rodiči doma. Poděkováním za jejich snahu byla medaile a sladká pozornost
od skřítka Podzimníčka.
Ani jsme se nenadáli a je tu advent,
který je zvláště pro malé děti zahalen
spoustou záhad a tajemství. Napjatě očekáváme návštěvu mikulášské družiny. Samotný Mikuláš si ověří, zda byly děti celý
uplynulý rok skutečně hodné a snad je
podělí sladkou odměnou. Rychle ubíhající
předvánoční čas si protkáme vůní vlastnoručně upečených perníčků, zpíváním koled a výrobou přáníček pro naše nejbližší.
V posledním týdnu před vánočními svátky
nazdobíme stromeček a budeme nedočkavě vyčkávat na zazvonění kouzelného
zvonečku…
Spokojené, láskou a porozuměním naplněné vánoční svátky a především pevné
zdraví v novém roce přejí
Za děti a zaměstnance MŠ
V. Lysoňková, učitelka

Novinky u Nedachlebjanek
Po přestávce zaviněné jarním lockdownem a pak letními prázdninami jsme
se úspěšně setkaly až v září. Začaly jsme
pomalu přemýšlet a vybírat písničky na
vánoční pásmo. A navíc došlo k nemalé změně ve vedení sboru. Když už nás
opustili všichni zpěváci, šly jsme na to od
lesa a jednoho muže přemluvily, aby spolupracoval při výběru písní a nacvičování. Je to muž neobyčejných kvalit, jak se
brzy dočtete. Kromě toho, že svým silným
hlasem přezpívá celý ženský sbor, je také

úžasný tanečník. Několikrát ve Vlčnově vyhrál regionální kolo soutěže „O nejlepšího
verbíře“ a v postupu do Strážnice obsadil
jednou třetí a jednou získal dokonce druhé
místo. Tančení s ním rostlo od malinka. Počátek v Hradišťánku, následoval Hradišťan,
FS Dolněmčan a do nedávné doby účinkoval i se svou ženou ve FS Olšava.
Komu nestačili indicie prozradím, že
jde o „Podbúďana“ Petra Kleina. Moc děkuji, že se takového nelehkého úkolu nezalekl a vydržel. S jeho příchodem přišel i nový

elán a chuť do zpívání, který však opět
zbrzdila zhoršující se situace. Věřím, že
se v novém roce vše vrátí zase k normálu
a budeme nejen zkoušet, ale i vystupovat.
A tím se dostávám i k přání pro nás všechny. Abychom ve zdraví a víře vstoupili do
nového roku 2022 a život se vrátil do normálních kolejí.
Prožijte krasné a požehnané Vánoce.
A budeme rády, když si k tomu s námi zase
někdy zazpíváte.
Za Nedachlebjanky J. Jandoušová
5
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Křesťanské okénko
Vánoce – voňavé, bílé a třpytivé ...
Kolik přívlastků, kolik krásných slovních spojení umíme napsat
a říct při vzpomínce na Vánoce. Při vzpomínce na tu neopakovatelnou atmosféru, která je naplněna vůní jehličí, skořice a vanilky, vůní
domova a svařeného vína. Atmosféru, která dýchá klidem a láskou,
teplem srdce a něžností duše. Tehdy více než kdy jindy vnímáme
úsměv i objetí, vnímáme naprosto obyčejné lidské city, které jsou
pro člověka tak samozřejmé jako slunce na obloze během dne
a měsíc během noci a které se z našich životů jaksi vytrácejí a stávají se vzácným zbožím s nevyčíslitelnou hodnotou. Vánoce přichází
v podobě malého Ježíška, který uložený v jeslích v lásce a tiché noci
sní svůj krásný dětský sen. Tehdy se rozechvějí naše srdce a do ticha
vyloudí jemné tóny lásky, porozumění a tolerance. Vyloudí hudbu
v rytmu našeho lepšího „já“, v rytmu našich krásnějších vlastností,
které jsou během roku velmi často ukryty někde hluboko v nás. Vánoce bílé a voňavé, Vánoce s dotekem andělských křídel a splněných dětských snů. Miluji Vánoce ne pro dary a dárky, ale pro pohodu a klid, kterou vyzařují všude kolem sebe. Vždyť už při vyslovení
tohoto slova vnímáme ten zvláštní pocit klidu, který se rozhostí všude kolem nás. Mám je rád hlavně pro jejich lidské hodnoty a atmosféru očekávání narození Spasitele. Stále toužím po tichých a klidných Vánocích, po praskajícím ohni v krbu a vůni medovníku, po
radosti v dětských očí a překvapení dospělých, kteří nečekají pod
stromečkem nic a vždy se těší nejvíce. V uších mi znějí známé koledy a v mysli se mi promítají Vánoce mého dětství. Jako nejkrásnější
film běží před očima ta léta, která nám nikdo a nic nevrátí. Lidé, kteří
byli naší součástí a kteří patří k nám a našim rodinám navždy. Vidím
tu radost v očích prarodičů, když jsme si jako děti našli pod stromečkem vysněný dárek. V poslední době se mi ale zdá, že někdy
voněly Vánoce jinak. Zdá se mi, že nám zevšedněly mnohé vzácné
poklady dětství … A proto se snažím prožít Vánoce tak, abych v srdcích lidí zapaloval oheň lásky a klidu, abych rozdával klid a pocit
štěstí. Až potom to jsou ty pravé VÁNOCE. Vánoce bílé a andělské,
voňavé a třpytivé, kdy se naše sny promění ve skutečnost.
Žijeme zvláštní dobu, jsme konfrontováni onemocněním, které
trápí nejen naše tělo, ale rozděluje i rodiny, přátele a kamarády a vná-

Mikuláš v našem kostele
ší neklid do vztahů. Pandemie nahlodává to, co bylo kdysi pevné
a neklid rozděluje to, co bylo spojeno poutem lásky. Proto Vám všem
do nastávajících a očekáváných vánočních dnů přejeme, ať jsou naplněny zdravím, úctou člověka k člověku, ať jsou plné obyčejných
a krásných lidských citů. Ať opět nalezneme cestu jeden k druhému
a nedělíme se na očkované a neočkované, pozitivní a negativní. Přejeme Vám, aby Láska narozená v Betlémě vnesla do každé vteřiny
Vašich dnů vnitřní sílu a stálý smysl pro radost z malých i velkých věcí
života. Abyste za své dobro dostali jen dobro a za lásku jen lásku, aby
byly Vaše Vánoce naplněny klidem a pohodou v kruhu lidí, kteří Vás
milují. Přejeme Vám požehnané, šťastné, veselé a voňavé Vánoce,
hodně zdraví, životní jiskry, lásky a potěšení z nejbližších a lidí blízkých Vašemu srdci. A rok 2022 ať nám všem přinese pevnější víru
a naději.
P. J. Liška, farář
P. T. Žurek, kaplan
br. F. Šary, jáhen

Tříkrálová sbírka 2022 bude po roční přestávce opět kontaktní
Svátek Tří králů je vyvrcholením a ukončením vánoc. V minulosti chodily chudé děti
převlečené za Tři krále a přinášely požehnání, které zapsaly na rám vstupních dveří ve
formě písmen K+M+B, za což byli obdarováni. A tuto tradici obnovila v roce 2000 Charita
Česká republika ve formě Tříkrálové sbírky,
která se záhy stala největší sbírkou v České
republice.
Dnes opět přicházejí malí i velcí koledníci do našich domácností, křídou označují
naše obydlí a přináší poselství radosti, naděje a pokoje pro celý rok. V roce 2022 k nám
přijdou v období 1.-16. ledna, přičemž konkrétní termíny si města a obce našeho regionu stanoví samy. Požehnání Tří králů mělo
v minulosti ochraňovat stavení i ty, kteří
v něm přebývali a v nelehkém období, které v posledních letech zažíváme z důvodu
6

pandemie, možná ještě více rezonuje to,
že znamení na dveřích vymezovala také
prostor pravdy a spravedlnosti uprostřed
ne vždy přívětivého světa. Proto děkujeme
vám všem, že svým darem přinesete trochu
té „sociální spravedlnosti“ těm, kteří ji potřebují přece jen více než my. A doufáme, že
výtěžek z koledování bude u nás na Slovácku opět jeden z nejvyšších v celé republice.
„Projekty, které chceme podpořit ze
sbírky v roce 2022, jsou Domácí hospic
Antonínek, Přímá pomoc občanům Uherskohradišťska, Obnova vozového parku pro
terénní služby a samozřejmě jsme schopni
reagovat na jakoukoliv další potřebu, která
se vyskytne“, uvedl Dalibor Jirásek, projektový manažer Charity Uherské Hradiště.
A Marcela Kokoliová, koordinátorka Tříkrálové sbírky, dodává: „Hlavně věříme, že po

roční odmlce, kdy jsme z důvodu Covidu
mohli koledovat pouze virtuálně, případně
u obchodních center, Vás opravdu všechny
navštívíme osobně.“
A jak to bude v Nedachlebicích?
Tradiční Tříkrálová sbírka by v naší obci
měla proběhnout v sobotu 8. ledna 2022.
Prosíme rodiče, aby v případě zájmu svých
dětí o koledování informovali nejpozději
do středy 5.ledna 2022 Obecní úřad nebo
místního koordinátora sbírky Stanislava
Dostálka, mob. 777 785 555. Sdělte prosím
počet dětí a kontaktní údaje na rodiče (jméno a příjmení, mobil, mail…). Konečný průběh Tříkrálové sbírky závisí na aktuálních
protikoronavirových opatřeních, rodiče budeme o konečné podobě sbírky informovat.
St. Dostálek
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Velmi vzácné setkání
V létě jsem byl nominován mikroregionem Za Moravú k zastupování našich obcí v Krajském výboru Sdružení místních samospráv, které spojuje přes 2300 menších obcí v celé ČR. Dostávám se tak mnohdy o něco dříve k podstatným informacím
důležitým nejen pro naši obec, nebo participuji na legislativních
procesech – nejvíce v odpadovém hospodářství.
Na začátku listopadu jsem měl tu možnost spolu se starostkou Valašských Klobouk a nově zvolenou poslankyní Eliškou
Olšákovou a starostou Tupes Oldřichem Vávrou setkat se s panem Mons. Janem Graubnerem arcibiskupem olomouckým
a metropolitou moravským. Už při vstupu do arcibiskupského
paláce v Olomouci na mě velmi zapůsobila atmosféra tohoto
místa. Samotné jednání o možnostech obcí a církve s výměnou,
prodejem nebo koupí pozemků probíhalo ve velmi příjemné atmosféře a účast p. Monsignora po celou dobu jednání nás všechny utvrdila v tom, že se o naše problémy osobně zajímá.
Bylo pro mne velkou ctí strávit dopoledne v jeho přítomnosti.
J. Jandouš

Vánoční Balíček pro Ukrajinu
,,Bohu se nejvíce podobáme tehdy, když
prokazujeme dobro těm, kteří nám to nemůžou oplatit…“(Řehoř z Nyssy )
Společenství farníků z Nedachlebic, ve
spolupráci s Charitou Olomouc a v neposlední řadě s Vámi všemi, kdo jste během
listopadu navštívili mši sv. u nás a přispěli,
zprostředkovalo sbírku na vánoční dárky
pro děti v nouzi na Ukrajině.

Tentokrát jsme díky Vaší štědrosti obdarovali tři chlapce.: Vitalije Smala a Denyse Nahirnyje z Lopatynu a Bohdana Slobodjana z Kolomyje.
Jsou to kluci okolo 13.let. Jejich přáním bylo oblečení, hygienické a kancelářské potřeby a samozřejmě fotbalový míč.
Všechny dárky byly nakoupeny a odevzdány na Charitě Uh. Hradiště.

Dárky byly opatřeny malůvkami a přáníčky od těch nejmenších našeho společenství. Malovali s velkou péčí a zájmem
a díky tomu si naše obdarované možná
i poznáme. Putování Balíku můžeme sledovat na webových stránkách Charity
Olomouc.
G. Běhůnková

NEDAklubovna
Za NEDAKlubovnu bych se s Vámi tentokrát chtěla podělit
alespoň o jednu fotografii z podzimních schůzek a přáním do
roku 2022. Než nám covidová situace opět překazila se pravidelně scházet, stihli jsme s dětmi menší drakiádu a několik schůzek
a her v přírodě. Mě osobně a snad i zúčastněným dětem přináší
naše společné chvíle radost a pocit, že naše děti stále stojí i o zábavu ve společnosti her a kamarádů než jen o čas strávený u počítače. A proto dovolte, abych nám všem popřála krásné Vánoce
a hodně spokojenosti, pochopení a radosti v roce následujícím.
Pevné zdraví Vám přeje
P. Němečková
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Rybáři
Zdravím Vás, milí spoluobčané,
po úspěšných dospěláckých závodech se nám nakonec ještě
podařilo uspořádat závody dvojic a to 9. a 10. října. Původně měly
být na Olšovci 1, ale kvůlí zázemí (chata) a hlavně nedostatku
místa se všichni rybáři shodli na Olšovci 2. Počasí nám přes den
přálo, ale bohužel přes noc šly teploty rapidně dolů. Téměř všichni vydrželi přes celou noc u vody. Celkem se zúčastnilo závodů
9 týmů. Počítal se součet pěti největších kaprovitých ryb. Vyhrál
Carp team George baits ve složení Jíří Kníchal a Milan Minář. Na
druhém místě skončili bratři Malinovi (Lumír a Petr) a 3.místo obsadil CT VAJF ve složení Michal Juřena a Roman Lapčík. I v tomto
období se podařilo chytnout 3 amury.
Před rybářskými závody nám 8. října přivezli na rybník Olšovec
1 celkem 300 kg kapra výběrového, což je kapr o váze 2,5 až 3 kg,
ale byly tam i větší kusy. Dále jsme vysadili 20 kg candáta. Všichni
candáti byli míroví (50 až 70 cm). Celkem jich bylo 24 kusů. Na jaro
máme pro ně v plánu připravit 3 až 4 candátí hnízda. Všechny tyto
ryby byly z rybářství Hodonín.
Tímto bych chtěl všechny rybáře a zastupitele pozvat na rybářskou schůzi, která se uskuteční v pátek 17. prosince v 18:00 na
sále v Nedachlebicích.
Za všechny rybáře bych Vám chtěl popřát klidné prožití svátků
vánočních a do nového roku hlavně hodně zdraví a co nejméně
kostí v krku při štědrovečerní večeři.
M. Pravdík ml.

Nevydařený fotbalový podzim je za námi
Letos skončila podzimní sezóna našich mužstev dohrávkou 1. kola zápasem
s mužstvem Fryštáku. Nepotěšil nás nejen
výsledek, ale i předvedená hra. V letošní
podzimní sezóně se nám nedařilo. Naše
I. mužstvo pod vedením trenéra
MVDr. Bednaříka a vedoucího mužstva
C. Řezníčka se umístilo na posledním
14. místě krajské soutěže I. A třídy. Toto
postavení v tabulce je spravedlivým odrazem současné kvality předváděné hry
a nucených obměn hráčského kolektivu
především z rozsáhlých, četných, a hlavně
dlouhodobých zdravotních problémů klíčových hráčů jako P. Kováče, F. Brzice, R. Kafky, M. Nožičky, M. Bartoše. Věřím, že kvalitní zimní příprava, doplnění hráčského
kádru a změna na postu trenéra dá mužstvu nový impuls tuto náročnou soutěž
v obci udržet. Využívám této příležitosti,
abych poděkoval odcházejícímu trenérovi
MVDr. Bednaříkovi za odvedenou práci v tak
náročných osobních i hráčských podmínkách
s jakými se musel hlavně v podzimní části
sezóny potýkat. Jsem přesvědčený, že na Nedachlebice nebude vzpomínat ve zlém.
Radost nám dělají naši nejmenší. Především díky M. Váňovi jsou kvalitní tréninkové jednotky pro ně přitažlivé a zábavné.
8

Kluci hrají okresní soutěž žáků a po podzimu jsou na krásném 2. místě se ziskem
21 bodů se ztrátou pouze 3 bodů na vedoucí mužstvo Bílovic. Znovu opakuji,
jsem upřímně rád, že se nám vrací na hřiště
naši nejmenší a že jim svůj čas věnují pánové M. Váňa, J. Šuranský a že je přijdou povzbudit i někteří z rodičů. V této generaci je
budoucnost nejen nedachlebské kopané.
Náborem zájemců o fotbal v sousedních

Úprava hrací plochy

dědinách bychom chtěli tuto mládežnickou kategorii početně rozšířit.
Tabulka střelců gólů žáků
Polášek Michal - 11
Šuranský Josef – 8
Šuta Tobiáš – 8
Váňa Jan – 7
Juřena Viktor – 4
Čumíček David – 3
Jurča Michal – 1

Obecní noviny Nedachlebice
Co jsme kromě fotbalu letos dělali?
Vedle pravidelné údržby celého sportovního areálu jsme dokončili rozsáhlou investici do osvětlení tréninkové plochy za
významné pomoci Nadace ČEZ. Realizovali
jsme i provzdušnění a zapískování hlavní
hrací plochy. Společenský život v obci trpěl
pandemií, a tak řada plánovaných kulturně
společenských akcí se neuskutečnila.
S podzimem se už všechna mužstva
rozloučila. Starší už tradičně zabíjačkou na
Myslivně. Mladší pizzou při návratu z posledního mistrovského utkání.
Moje poděkování jako vždy na konci
dalšího roku patří všem hráčům, trenérům,
vedoucím mužstev, hospodářům a v neposlední řadě všem aktivním členům výboru
Tělovýchovné jednoty za odvedenou práci
v tomto roce. Za podporu děkuji také všem
našim věrným fanouškům, ale především
hlavním sponzorům Obci Nedachlebice,
společnostem Steelmart a Kamex. Dotacemi nám pomáhaly i Národní sportovní agentura a Zlínský kraj. Vážíme si všech forem
pomoci.
Co říci na závěr?
My sportovci jsme už zazimovali. Je po
hodech, nastupuje znovu čas tradičních
zimních rituálů,jakými jsou pálení slivovice a stále řidších zabíjaček. Sněhu u nám
zatím moc nenapadalo, ale vánoční shon
už i přes covid běží v obchodech a sdělovacích prostředcích na plný plyn. Nepodléhejme mu prosím.Je čas se naopak zklidnit
a soustředit se na pohodové a duchovně
prožité největší svátky roku.
V této části pravidelně prezentuji plán
společenských akcí TJ Nedachlebice v následujícím roce. Ten je však obtížné stano-
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vit vzhledem k trvající zdravotně bezpečnostní situaci nejen u nás. Připomíná mně
to tak trochu citát „Chceš-li Boha pobavit,
sděl mu svoje plány“. Pokud nám to pandemie dovolí, určitě bychom se chtěli vrátit k tradičním akcím, jako jsou např. dětský
den nebo sportovní hry O pohár starosty
obce apod.

Novoroční přání
Všem Vám i Vašim blízkým přeji šťastné,
a hlavně pohodové Vánoce a do nového
roku 2022 hodně zdraví, klidu, pohody.
za výbor TJ Nedachlebice, z.s
Ing.J. Šuranský, CSc. MBA

A mužstvo

Žáci

A bude polévka
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Zahrádkáři vám radí
Poslední kalendářní měsíc by měl být ve znamení zklidnění
a zastavení se. Je to čas na zhodnocení průběhu celé sezóny a na
zamyšlení se, co je třeba v ovocné zahradě vylepšit.
V prosinci nastává pravý vegetační klid i pro naše ovocné dřeviny. Za pěkných dní zbytečně nelenošíme na gauči, ale na zahradě dokončujeme práce z listopadu. Odebíráme rouby peckovin,
kácíme již nevhodné stromy, kontrolujeme uskladněné ovoce
a získáváme nové informace pro nadcházející ovocnářský rok.
Ve sklepích uskladněné ovoce pravidelně kontrolujeme a postupně dozrávající plody odebíráme a konzumujeme.
Za bezmrazých nocí vyvětráme sklepy. Snížíme tak ve sklepě
teplotu a vyměníme vzduch. Při větrání řádně zabezpečíme otvo-

ry proti vniknutí hlodavců.
Na začátku měsíce nařežeme na svátek sv. Barbory plodné větvičky z třešní nebo višní. Při pokojové teplotě nám do Vánoc ve
váze vykvetou.
U čerstvě vysazených nebo i starších stromků nainstalujeme
ochranu kmínku proti okusu zvěří.
Napadl-li sníh nebo je tuhá zima, přikrmujeme ptáky olejnatými semeny, nejlépe ořechy nebo slunečnicí. Podpoříme tak
přezimování užitečného ptactva, které nám pomáhá redukovat
množství škodlivého hmyzu.
Zdroj časopisu Zahrádkář
Za výbor ČZS vypracoval V. Lysoněk

Vánoční zamyšlení
Dárky nenahradí city a úctu. Přitom Advent by měl být o rozjímání a klidu. Jak všechno dotáhnout do úspěšného konce, aby
blízcí byli šťastni? Nikoho neuděláme šťastným jen proto, že jsou
Vánoce. Sebekrásnější dárek přece nenahradí nedostatek pozornosti, citů a úcty, které bychom si měli projevovat po celý rok.
I dítě to pozná, když něco nehraje. A tak bychom pěstování hezkých vztahů neměli nechávat jen na Vánoce. Ta velká očekávání, že

o svátcích propukne štěstí, jsou vůči nim nespravedlivá. A co Vám
přát? Abyste si dopřáli klid. Mysleli na to, že o Vánocích máme mít
rádi své blízké, a že k tomu potřebujeme mít dobrý pocit i sami ze
sebe, a že s tou láskou k bližnímu bychom neměli přestat s rozbalováním dárků. Rok má přece 365 dnů.
To Vám všem přeje Vojta Lysoněk

K nastávajícím svátkům vánočním Vám přejeme bez rozdílu věku svátky plné naděje, lásky, porozumění a pohody. Do nového roku 2022 hlavně hodně zdraví a radosti z dosažených výsledků práce
na vašich zahrádkách a polích.
To Vám přeje výbor ČZS
Motto pro všechny dny: „Pamatuj na jedno: láska je slepá, ale súsedi né“.

10

Obecní noviny Nedachlebice

3/2021

Odpady
Vážení spoluobčané,
v každém čísle novin apeluji na zlepšení třídění odpadů.
A myslím, že si zatím vedeme celkem dobře. Bohužel zákon o odpadech je nastaven tak, že se rok od roku bude zpřísňovat a tak
bych byl rád, kdyby se i nám na obci dařilo každým rokem snižovat
komunální a objemný odpad tříděním. Uchráníme tím obec před
výdaji, které rok od roku rostou. Všechny firmy postupně zdražují
následné zpracování odpadu. Sběrné suroviny zvedly ceny o 10%
už od září. Technické služby Zlínsko pak o stejnou cenu zvedají
vývoz popelnic od ledna 2022. Jak jsem avizoval minule, obec poplatek za sběr a svoz komunálního odpadu pro příští rok nezvýšila. Lžeme si ale tak trošku do vlastní kapsy. Vodné i stočné také
platíme SVaKu v plné výši a nikdo za nás nedoplácí. Servis auta
také platíme v plné výši. Jen za to, co vyhodíme do popelnic, obec
doplatí druhou polovinu ? Některé obce v okolí poplatek snížily –
třeba na 100,- Kč na osobu a rok, ale vykompenzovaly tuto ztrátu
zvýšením koeficientu daně z nemovitostí. Občan pak neplatí za
popelnice, ale zaplatí 2x, nebo 3x více v květnu na dani. I to je
řešení. My bychom se ale tímto směrem ubírat nechtěli. Po novém roce přejdeme na lepší označování nádob na odpad – čipování. Od té chvíle, protože dojde k automatickému vážení, budete
všichni přesně vědět kolik vážila Vaše popelnice. Neboť za objem
se neplatí, za váhu však ano. V průběhu roku se budeme moci dozvědět, kdo kolik odpadu vyhazuje a možná příští zastupitelstvo
upraví vyhlášku tak, aby více zvýhodňovala občany, kteří odpad
třídí před těmi, kteří jen vše vyhodí a nezajímají se. Aby lidem, kteří
popelnici potřebují vyvézt jednou za měsíc či dva, klesl poplatek
a naopak lidem s přetékajícími kontejnery, poplatek vzrostl. Pro
Vás všechny pak mám nabídku na další pomoc s tříděním. Nabízíme Vám možnost zajištění malých nebo větších košů na bioodpad
včetně ekologicky rozložitelných pytlíků. Nádoby jsou vhodné do
interieru, dají se zavěsit na kuchyňskou skříňku a po naplnění se
pytlík jednoduše zaváže a celý vyhodí na kompost. Pokud budete
mít zájem, zapište se na OÚ – e-mailem, smskou, nebo osobně.
V průběhu prvního čtvrtletí nádoby i pytlíky dodáme.

•

•
•
•

•
•
•

Proč třídit kuchyňský odpad?
v průměru až 35 % každé černé nádoby na směsný komunální
odpad tvoří BRKO (biologicky rozložitelný komunální odpad)
a končí tak zbytečně na skládce
většinu BRKO skládkách tvoří právě kuchyňské odpady z domácností (až 65 %)
sběr kuchyňského odpadu probíhá v každé domácnosti zvlášť
každá domácnost je vybavena certifikovanými pytlíky na bioodpad a perforovanými košíky, nebo nádobami, do kterých se
kuchyňský odpad třídí
použití kompostovatelných pytlíků zvyšuje čistotu v nádobách a sběrných autech
častá frekvence sběru odpadu v menších objemech zajistí hygienickou manipulaci a efektivní svoz
tříděné BRKO se z každé domácnosti odváží jednou týdně
(mimo zimní měsíce)

Tak zauvažujte kam dáváte slupky od brambor, ořez z mrkve,
petržel

Nabídka na odpadkové nádoby na Bioodpad (7 nebo 10litrů) včetně uzavíratelných pytliků.
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Inzerce
Společnosti Šetříme Občanům, s.r.o. a TGC Servis, s.r.o. zastoupené pracovníkem
panem Ivanem Jurákem nabízí pro občany analýzu odběrných míst, informace k zařazení do kotlíkové dotace na výměnu starých kotlů a dále možnost zajištění servisu
plynových kotlů a kominických prací. Doplňkovými službami je využití spořičů na vodovodní baterie a dále možnost využití dotací na fotovoltaický systém.
Bližší informace dostanete na telefonu 774 229 099,
nebo e-mail ivan.jurak@setrimeobcanum.cz.
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