Obecní noviny Nedachlebice

4/2020

Obecní noviny
Vydává obecní úřad

Nedachlebice

Ročník XXII.

4/2020

Podzim ve školce

1. svaté přijímání

Výsadba zeleně
1

Obecní noviny Nedachlebice

4/2020

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
blíží se konec roku a mělo by se bilancovat. Když jsem psal úvodník v prosinci
2019, děkoval jsem za skvělé kulturní akce
podzimu a zval vás na akce v novém roce.
Letos se na podzim nemohlo nic uskutečnit a plesy v lednu a únoru příštího roku
asi nemá cenu ani připravovat. PES nám to
nedovolí. A tak má smysl hodnotit letošní
rok? Je mi 46 let, ale ještě nikdy jsem nezažil tak smutné dny. Prázdný sál, taneční
kolo, hřiště, prázdná obec, člověk vidí jen
oči chodců. Žádné zastavení, rozhovory, škádlení sousedů o nejlepší slivovici,
prázdná obec. Možná, že vy starší byste
jaro a hlavně podzim přirovnali k podzimu
1968 a jaru následujícímu. Možná ti ještě
starší k září 1938, nebo březnu 1939. Možná se mnou nebudete souhlasit, ale tato
období je možné spolu srovnávat. Období, která pro vás všechny znamenala také
ztrátu osobní svobody, pocity beznaděje
a zoufalství. Období, na které by všichni
zúčastnění nejraději zapomněli. Byla by
chyba zapomenout. Já ale doufám, že
dnes můžeme mít větší naději. Naději na
změnu už v příštím roce. Že se vše v dobré
obrátí už na jaře a na celý rok 2020 a jeho
coronaproblémy zapomeneme a rádi. Přál
bych to vám všem.
Nedá mi, ale přece jen se zmíním a rok
trošku zhodnotím. Alespoň to, co se povedlo. Byly Hody?! No, vlastně byly. Snad
si každý doma vzpomněl, někteří dům vyzdobili a někteří se i do kroje oblékli. A tak
soutěž o výzdobu a lahev slivovice vyhrál
Jenda Jurčů, ale cenu ode mne dostanou
i holky u Gajdošíků. Bylo to skvělé. Končíme s opravou Hasičárny – na jiném místě
novin máte malý kvíz čtyř fotografií. Nakonec jsme se dohodli, že opravíme v lednu
a únoru i vstup, a tak bude na jaro celá kulturní místnost na hasičárně v novém. Park
už má také všechny stromy, keře, květiny.
Byly umístěny lavičky. Chybí ještě samotná
světla, to je ale otázka dne, možná týdne
a budou svítit. Na jaře bychom chtěli přidat
poslední lavičku, kterou vyrábí p. Potocký,
do trávy a tím ukončit celou akci „Revitalizace zeleně.“
Chtěl bych upozornit všechny majitele psů na existující vyhlášku z roku 2003
O regulaci pohybu psů a jiného zvířectva
na veřejných prostranstvích, kde je jasně stanoven v článku 2) ZÁKAZ vstupu
do areálu dětských hřišť, do areálu TJ, na
plochy výsadeb, v parku, v okolí pomníků
padlých, do areálu MŠ, do veřejných budov a na hřbitov. V článku 3) se uvádí, že
majitel psa je POVINEN na ostatních veřej2

ných prostranstvích vést psa na vodítku
a zároveň odstranit z veřejných prostranství
exkrementy psa, kterého vede. Ve vyhlášce
není uvedena žádná výjimka na druh nebo
zařazení psa. Platí pro všechny! Musím říci,
že dodržovat tuto vyhlášku zvládají nejlépe
děti a pak jen několik málo spoluobčanů.
S ohledem na to, že se opakují stížnosti
na pobíhající, volně vypuštěné psy, a také
s ohledem na novou výsadbu zeleně budeme více sledovat dodržování vyhlášky.
Porušení je bráno jako přestupek podle
zákona a bude podstoupeno přestupkové
komisi do Uherského Hradiště.
Na hřišti a u školky už roste 26 Dřínů
obecných. Na jaře pod těmito stromy přibudou ještě živé ploty. Potěšitelné je také
to, že nám bylo umožněno ze zahrady od
Melichárků – děkujeme jim za to – provedení hydroizolace sklepních prostor sálu.
Vypadá to, že tato izolace pomohla a nová
přístavba u sálu z roku 2017 se začíná vysušovat. Za pár týdnů by se mohla provést
rekonstrukce vlhkých stěn a pak bude sál i
přístavba opět zářit. Když se budeme moci
sejít na nějaké kultuře – bude to radost
pro nás všechny. Sportovci dokončují nové
osvětlení tréninkového hřiště, na kterém
se obec finančně i pracovně podílela. A po
uzávěrce novin je jasné, zda jsme vysadili
112 stromů a keřů na polní cestě „Nad zahradami.“ Stále pokračujeme v přípravě
mokřadů v Lipinách.
Doba rekonstrukční? Ano, vybudováno
už bylo mnoho, ale po letech používání teď
musí přijít doba oprav. Není to jen oprava
hasičárny, pro příští rok se chystá výměna
všech střešních oken v bytech nad mateřskou školkou. Také plynové kotle jsou zde
po své životnosti. A větší opravy si zaslouží i některá místa na Domově s chráněnými byty. S opravou chodníků už začalo
předcházející zastupitelstvo a doufám, že
i v příštím roce se opět o kousek posuneme. Horší je to s místními komunikacemi.
Řadí se do tří kategorií. Tou první - nejjednodušší je skupina komunikací, které leží
na pozemcích obce a vyžadují jen opravu
- pro povolení pak postačuje jednoduchý
projekt a sehnat finance. Příkladem je dlážděná komunikace od Blahového před bytovkami, kolem bývalé márnice až po most
na Drahy. Bílá čísla na dlažbě označují, kde
jsme měřili a dokumentovali její skutečný
stav a délku. Dále se jedná o cestu od zastávky ČSAD ke školce, Uličku mezi čp.108
a 45 a další. Druhá skupina komunikací je
mnohdy v podstatně horším stavu a cesty vyžadují opravit, ale bohužel neleží na
obecních pozemcích. Tady je nutné nejpr-

ve provést geometrické vyměření, výkup
nebo výměnu částí pozemků a až potom
by následovalo zpracování projektu, shánění financí a oprava samotná. (Cesta na
Holýškách od parkoviště a za hřištěm, cesta na Podbůdí od márnice na točnu.) Třetí
nejtěžší skupinou jsou místní komunikace,
jež vyžadují celkový dopravněprojektový
záměr s veškerými povoleními (prostor
okolo obecního úřadu, Rybníček). Pro první skupinu se snažíme zajistit finance. V té
druhé hned po zimě začneme s oslovováním majitelů pozemků pod cestou na Holýškách a Podbůdí o výkupu nebo směně
pozemků tak, aby tyto komunikace patřily
celé obci a přešly tak do první kategorie
a mohly se opravit. V poslední, nejtěžší,
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připravujeme studii řešení bezpečnostní
situace kolem OÚ a následně pak se stejným směrem vydáme i na Rybníčku. To co
platilo pro křižovatky, osvětlení, šířku silnic
a další před 60 lety, před 30 lety, neplatí
dnes a u některých míst bude nutný zásah
nejen do povrchu komunikace, ale i její
odvodnění, změnu napojení na jinou komunikaci, případně i zjednosměrnění. Také
organizace, které mají právo vyjadřovat se
k rekonstrukcím nebo výstavbě, mají své
požadavky - jeden z mnoha: Projektant nenakreslí rekonstrukci nebo novou silnici na
méně než 4 metry šířky samotné komunikace a 6 metrů šířky od plotů okolních pozemků. Sami si asi uděláte obrázek, které
komunikace takto vyhovují. Jakmile bude
v první nebo v druhé půli roku i druhá studie k dispozici, ihned vás s nimi seznámíme. Z každé skupiny jsme však vybrali minimálně dvě komunikace a s těmi chceme
v příštím roce pracovat.
Zhodnotit by se měly i jiné než budovatelské akce. V říjnu nám napršelo tolik
vody, že jsme nevěděli, co s ní. Pracovníci
obce několik dní čerpali vodu, aby ochránili majetky od větších škod. Za to jim patří
díky. Na pozemku, který nám zapůjčil i připravil pan František Dostálek, vyseli přes
5.000 dubů a buků. I kdyby se ujala jen
polovina, byl by to úspěch a možnost, jak
dosadit nevzešlé stromy v obecním lese
v Pastvisku. Také sváží každý týden váš bioodpad do kompostárny. Zde se bohužel
projevil mokrý rok a nevhodné umístění
v kopci a tak se stává, že svoz nemůže do
kompostárny dojet a vysypat kontejner
na místo skládky. I samotná kompostárna nemá pevný základ, a tak je velmi těžké se uvnitř pohybovat. Po tři měsíce teď
bude svoz jen jednou za 14 dní. Navíc ještě
v únoru a březnu přistavíme na některá
místa v obci kontejnery, do kterých budete
moci ukládat větve ze zimní údržby stromů. Ale tím se už dostávám k odpadům
jako takovým.
V loňském roce při změně odpadového systému jsme slibovali, že pro rok 2021
zohledníme váš přístup a budeme vypočítávat slevy. Za prvé jsme doufali v přijetí odpadového zákona, který má platit od
1.1.2021, na jehož základě budeme moci
slevy udělovat. Tento zákon však bohužel
stále neplatí a nemá finální podobu. A tak
cokoliv bychom ve vyhlášce přijali, mohlo by se stát, že od ledna platit nebude,
a muselo by se znovu přepracovávat. Za
druhé jsme chtěli slevy vypočítávat z úplných dat za letošní rok. Technické služby
Zlínsko však vinou chyby v lednu a únoru
a hlavně rozhodnutím z března a dubna
při první coronakrizi neposkytovaly data
za svezené popelnice, a tak máme pouze
3
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údaje od května, které přesně neumožňují výpočet slev. A za třetí, asi sami čtete
a vidíte veletoče naší vlády, parlamentu
a senátu nad zrušením daně ze superhrubé
mzdy. Tento bezprecedentní útok na finance obcí a měst bude mnohdy znamenat
navýšení všech obecních daní a poplatků,
které obce a města vybírají. Touto cestou
jít nechceme. Protože ale nevíme, jak celá
věc s rozpočtem pro rok 2021 skončí, nemůžeme poplatky snižovat. V březnových
novinách bych se chtěl k odpadům za rok
2020 vrátit s číselnou tabulkou a porovnáním roků 2018 až 2020, abyste viděli, že má
smysl třídit odpad i nadále.
Co tedy můžeme určitě očekávat v příštím roce? Určitě dostavbu hřbitova. I přes
sliby v médiích na tuto dostavbu nikdo
žádné peníze nedá, ani vláda, ani slavná EU.
Proto jsme si na ni našetřili a hned, jak zima
skončí, vysoutěžená firma začne s dostavbou. Máme všechna povolení na odkanalizování Rybníčku a nový vodovod na kraji
obce od Bílovic. Určitě proběhne výměna
oken a kotlů na MŠ. Budeme se snažit získat
dotace na opravu komunikací, chodníků,
obecního rozhlasu. Tyto rekonstrukce se ale
budou realizovat jen v případě zisku dotací.
V tuto chvíli leží na stole více jak deset projektů v různém stupni realizace. Snažíme se

vždy mít něco připravené ,,v šuplíku“ a vytáhnout tento projekt v tu správnou chvíli
a zatížit obecní rozpočet co nejméně.
Nechci v prosincových novinách psát
mnoho informací o číslech, ale nedá mi to
zpravit Vás o připravovaném rozpočtu obce
pro následující rok. Pro porovnání takto vypadaly v prosinci predikované příjmy na následující roky v minulých obdobích :
prosinec 2014 - předpokládané příjmy pro
2015 – 9.600.000,- Kč
prosinec 2015 - pro 2016 – 10.060.000,- Kč
. pro 2017 – 12.493.000,- Kč
. pro 2018 – 12.530.000,- Kč
. pro 2019 – 13.500.000,- Kč
. pro 2020 – 15.000.000 ,- Kč
a teď pro rok 2021 – 9.800.000,- Kč

Doufám ale, že se situace ještě změní
k lepšímu a obec bude mít prostředky na
výstavbu nebo opravy chodníků, komunikací, hřišť, domů, pouličního osvětlení, rozhlasu, rybníků, kulturních budov, výsadbu
stromů, keřů, pro naše složky na kulturu,
sport ……… .
A vrátím se k úvodu dnešního textu
….doufám, že dnes MÁME větší naději. Naději na změnu už v příštím roce.
Přeji vám všem krásné prožití vánočních svátků, veselého Silvestra, opatrnou
oslavu Nového roku a pro ten rok 2021
hlavně zdraví, štěstí, spokojenost a konečně jen samé pozitivní zprávy. Moc je všichni potřebujeme.
Josef Jandouš, starosta

Společenská
O pomníku
padlým vkronika
I. světové válce
(říjen, listopad, prosinec 2020)
Občané, kteří se v měsících říjen, listopad a prosinec dožívají významného životního jubilea:
50 let
60 let
70 let
Paprskářová Jitka
č.p. 25
Křenek Radomír
č.p. 175
Dostálková Marie
Knot
Vratislav
č.p.
243
Melichárek Jaroslav
č.p. 62
Zlámalíková Jiřina
č.p. 172
Vehovský Miroslav
č.p. 199
85 let
Šuranská Emilie
65 let
55 let
Sládek František
Úšelová Věra
č.p. 70
Šuráň Stanislav
č.p. 86
Řezníčková Miroslava
č.p. 233
Ondrašík Jaroslav
č.p. 283
Hučík Josef
č.p. 250
Duda Miroslav
č.p. 173

Narození:
25. 9. 2020 Laszczewská Beata
rodiče: Hanáčková Veronika, Nedachlebice č.p. 157
Laszczewski Jan
Úmrtí:
† 3. 11. 2020 Hubáček Josef Nedachlebice č.p. 112
† 20. 11. 2020 Vašková Anna Nedachlebice č.p. 172
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O kronikách obce Nedachlebice
Vedení pamětní knihy v obci (dnes kroniky) bylo uloženo obcím po vzniku samostatného Československa zákonem č. 80 ze dne
30. 1. 1920, tato povinnost tedy trvá už více jak 100 let. V roce 1935
uskutečnil Archiv ministerstva vnitra průzkum stavu obecního kronikářství, který ukázal, že 87 % obcí skutečně vede pamětní knihu.
Zákon o pamětních knihách obcí byl směrnicemi několikrát upravován, ale výraznější změny související s rozvojem technologií se
dočkal až v roce 2006.
Vzhledem ke specifické situaci ohledně kronik v Nedachlebicích
jsem se rozhodla, že pro větší přehlednost budu rozlišovat kroniku na
knihu a díl. Jako první knihu Kroniky obce Nedachlebice budu označovat původní kroniku (patrně z let 1930-1970), která se ztratila. Tato
ztráta je velká, neboť soudobé zápisy měly jistě vysokou vypovídající
hodnotu o své době. Proč se kronika pohřešuje, můžeme dnes jen
spekulovat. Snad byla pouze dočasně ukryta, aby zůstala uchráněna
před zničením, a časem se na ni zapomnělo. Nevzdávám se však naděje, že nebyla zničena, ale že se třeba někdy v budoucnosti objeví
v něčí pozůstalosti či bude objevena ukrytá někde za trámem při rekonstrukci domu a vydá svá němá svědectví, která by jistě více křičela
v době svého vzniku. Doufejme, že třeba existují osvícení lidé, kteří si
uvědomí nevyčíslitelnou hodnotu takového historického pramene o
životě v obci, která mnohonásobně převažuje možné osobní zájmy
jedinců, patrně již dávno mrtvých. Na skutky se pohlíží s odstupem
času shovívavější optikou.
Na tuto kroniku navazuje druhá kniha, kterou soudobý kronikář
označil jako díl první. Bližší okolnosti ztráty první knihy jsou popisovány v knize druhé tak, že staré zastupitelstvo kroniku nepředalo
zastupitelstvu novému na začátku sedmdesátých let. V druhé knize (díl první), která má 386 stran, se kronikář (respektive pomocník
kronikáře) ohlíží za lety 1945-1974 v obci a kronika je od roku 1975
vedena řádným a doporučeným způsobem v tehdejším dobovém
zákonném rámci.
Ve druhé knize (prvním díle), který postihuje léta 1975-2001, události v obci líčí několik kronikářů. Kronikáře Jaroslava Valentu označuje pomocník kronikáře Antonín Vrána (č.p. 237) za dlouhodobě
nemocného a kronikářské činnosti se věnuje sám.
Výčet kronikářů a kronikářek:
- Josef Šuranský – začal vést Pamětní knihu obce Nedachlebice
v roce 1920 jako první kronikář
- Antonín Vrána -zapsal shrnující zápis od roku 1945-1974, dále
pak roční zápisy do roku 1976 včetně
- Vladimír Dostálek- zapsal léta 1979 a ž 1993 včetně
- Dušana Andrýsková- zapsala léta 1994-1997 včetně
- Ladislav Ondra- zapsal roky 1998-2000, +

- Josef Kadlčík- zapsal rok 2001
Ve třetí knize (druhém dílu), ve které jsou zachycena léta 2002-2018,
se vystřídalo v zápisech na 388 stranách několik následujících kronikářů:
- Josef Kadlčík- zapsal po rok 2005 včetně
- Zdenka Ondrová (vdova po výše zmíněném L.O.) - zapsala léta
2006-2015 včetně
- Mgr. Miloš Němeček- zapsal roky 2016-2017
- Jaroslava Šnajdarová s pomocnicí Janou Jandoušovou -zapsaly
rok 2018
- Mgr. Zuzana Hrňáková -zapisuje od roku 2019 do čtvrté knihy,
která čítá 800 stran.
Dalším významným pramenem o dění v obci jsou školní kroniky,
které jsou uloženy v okresním archivu v Uherském Hradišti, jedná se o
kroniky z let 1889-1981. Zápisy jsou obšírnější zejména za dob řídícího J. Vítka v letech 1901-1926. Ten popisoval nejen běh školního roku,
ale také běžný život v obci, změny v nově vzniklém státě. Na závěr
jsem vybrala kratičký úryvek ze školní kroniky ze zápisu školního roku
1920/21, str. 165, zapsal J. Vítek:
„Přičlenění k Hradišti
Už přede 20 lety ozývalo se v naší obci hlasité přání po vyloučení
z okresu uh.brodského a připojení k okresu hradišťskému z důvodu polohy a historického vývoje, jenž udržoval spojení spíše se západními než
východními obcemi. Za Rakouska to však nešlo snadno. Teprv po převratu uskutečnilo se přání všeobecné a dnem 18. listopadu 1920 odloučena
obec naše od okresu uh.brodského formálně a přičleněna k Hradišťsku
1. lednem 1921 skutečně (byla). A tak i škola naše přešla pod správu
okres.škol. Výboru v Uh. Hradišti.“
Výzva
Jak bylo oznámeno v minulém čísle Obecních novin Nedachlebice, je na srpen roku 2021 plánována výstava ku příležitosti 120. výročí
nástupu J. Vítka do Nedachlebic a zároveň 40. výročí ukončení výuky
v Nedachlebicích. Archiv v Uherském Hradišti přislíbil spolupráci ve
formě zapůjčení archiválií (konkrétně školních kronik, případně starých třídních knih).
Obracíme se také na Vás, vážení občané, s prosbou o spolupráci. Byli bychom rádi, kdybyste za dlouhých zimních večerů prošli své
materiály a zapůjčili na plánovanou výstavu cokoliv, co se váže ke
školství v Nedachlebicích. Zajímají nás dobové fotografie, staré sešity
nebo učebnice s razítkem školy, knihy, diplomy, vysvědčení, plakáty.
Výběr těchto materiálů se bude konat v měsíci únoru v místní knihovně v rámci otvírací doby knihovny a zároveň se zde bude pořizovat
evidence zapůjčených předmětů.
Zuzana Hrňáková
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Knihovna informuje
-

-

-

Přerušený provoz knihovny byl opět obnoven a v měsíci prosinci budou výpůjčky probíhat každou středu v době od 17,00
hod do 18,30 hod., a to až do 16. 12. 2020. Pokud by byla
změna, budete včas informováni prostřednictvím obecního
rozhlasu, vývěsky na dveřích knihovny, a nebo na webových
stránkách knihovny.
Využijte, prosím, tento měsíc k navrácení výpůjček z letošního
roku, určitě si v knihovně vyberete jiné čtivo, které vám přijde
vhod při dlouhých zimních večerech.
Plánované akce v letošním roce bohužel neproběhly. Doufám,

-

-

že v roce následujícím budou příznivější podmínky a naplánovaná setkání se uskuteční.
Z časových důvodů již knihovnu od příštího roku nepovedu
já, ale nová knihovnice. Jistě vám také ráda poradí při výběru
knih, popř. zajistí knihu v rámci výměnného fondu.
Na závěr vám chci poděkovat za naše setkávání, která za ty
roky díky mému působení v knihovně probíhala. Přeji vám poklidný adventní čas, krásné a radostné Vánoce a v novém roce
pevné zdraví a spoustu úsměvů v každém dni.
Michaela Křenková

Mateřská škola
Ohlédnutí za podzimem
Nastává adventní čas, doba příprav
na příchod nejkrásnějších svátků v roce.
Rozloučili jsme se s kouzelným podzimem,
který měl i přes někdy nepříznivé počasí
svůj půvab. Letos nám narušil náš společný
život koronavirus a na určitou dobu musel
být provoz mateřské školy v měsíci říjnu
přerušen. Děti si ještě zcela neosvojily nastavená pravidla společného soužití a opět
měly neplánované prázdniny. Přesto jsme
si stihli krásy podzimu náležitě vychutnat.
Příroda se zbarvila a na vycházkách do
okolí jsme pozorovali hýřivé barvy a tvary
listí, podzimních květin a plodů. Co se nám
zalíbilo, to jsme vzali s sebou. Postupně
jsme nasbírali různé přírodniny, které se
děti naučily rozlišovat, třídit, pojmenovat
a nakonec je využily při tvořivé manipulaci
a vyrábění. Celá naše školka se rozzářila
pestrými barvami, které nám mohl i podzim závidět. Z plodů a listů stromů i keřů
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děti vytvořily podzimní zákoutí s malými figurkami skřítků ,,Podzimníčků“. Sestavovaly z listů koláže nebo je obtiskovaly pomocí různých výtvarných technik. Na základě
prožitkových aktivit si děti osvojovaly pra-

covní a výtvarné dovednosti, rozvíjely fantazii, představivost a tříbily estetické cítění
a prožívání.
S odcházejícím podzimem se dny stávají stále kratší a první ranní mrazíky nám
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připomínají příchod zimy. Svatého Martina na bílém koni děti marně nedočkavě
vyhlížely a přivolávaly písničkou. Co však
už jistě přijde, a to velmi brzy, bude svátek
svatého Mikuláše. Stalo se tradicí, že každým rokem zavítá Mikuláš do naší školky.
Jestli s sebou vezme i obávané čerty, to ještě nevíme. Děti zpytují svá svědomí, žádné
z nich si však nevzpomíná, že by zlobilo…?!! Mikuláš je přijde zřejmě obdarovat sám, bez čertovského doprovodu. No
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a ten, kdo si není zcela jistý svým vzorným
chováním, má možnost se polepšit dřív,
než bude nadílka- tentokrát od Ježíška pod
vánočním stromečkem.
Letošní Vánoce budeme ve školce prožívat trochu jinak, než jsme zvyklí. Tradiční
vánoční dílnička, posezení a zpívání u stromečku společně s rodiči se neuskuteční.
Ale to neznamená, že bychom se na Vánoce nepřipravovali! Všechno u nás bude probíhat tak, jak má, jen bez účasti rodičů dětí.

Nemusí se však obávat, že by o něco přišli.
Děti si na ně určitě vzpomenou dárečkem
a vánočním vinšováním. Naše nejstarší
děti před vánočními svátky chtějí potěšit
všechny občany vystoupením v místním
rozhlase s pásmem vánočních koled.
Také my všichni se přidáváme s přáním,
abyste Vánoce prožili v klidné a radostné
náladě, v rodinném kruhu a blízkosti svých
nejmilejších!
kolektiv MŠ

Nedachlebjan
Pomalu končí rok 2020. Zvláštní rok.
Změnil nám všem život, přehodnocujeme hodnoty. Poslední číslo novin bývá
obyčejně rekapitulací celého roku, nejen
posledního čtvrtletí. Ale co psát za téměř
uplynulý rok? Jedinou akcí Nedachlebjanu byl krojový ples v lednu. A potom
jsme jen mohli sledovat… Slavnosti vína?
Krásné počasí, mnozí z nás zavzpomínali, jak jsme v roce 2019 zmokli, ale přesto
jsme si průvod v Uherském Hradišti užili. Letos bylo nádherně, kroje mohly na
sluníčku zářit, my v průvodu a také přihlížející se mohli příjemně pobavit. Bohužel, Slavnosti byly zrušeny. V září jsme
se sešli s chasou a naplánovali „hody“. Při
zhodnocení situace v našem okolí jsme
chtěli dostát tradici, projít obec alespoň
v krojovém průvodu se Staroměstskou
muzikou. Jenže už v září odvolávali hody
v okolních obcích a nejinak tomu mu-

selo být i listopadu v Nedachlebicích.
Hody organizujeme s chasou už více než
10 let, ale takové počasí, jako bylo letos,
to jsme si vždycky jen zbožně přáli. Stejně jako na Slavnosti vína v září, také na
Martinské hody - právo, kroje – všechno
by ve slunci zalitém sobotním odpoledni
jen zářilo. Nebylo nám ale přáno. V prosinci jsme chtěli připravit svařák, napéct
perníčky a pozvat vás všechny na akci
„Česko zpívá koledy“. Od čtvrtku 3. prosince se sice můžeme sejít venku v počtu
50 lidí, ale zpívat koledy s rouškami? Raději si je snad zazpíváme doma v kruhu nejbližších. A budeme doufat, že už pomalu
bude jen líp. Přijdou Vánoce, začne nový
rok 2021 a znovu se budeme potkávat tak,
jak jsme byli zvyklí. My budeme doufat, že
vás pozveme na Krojový ples, který je zatím naplánovaný na 13. únor. Věříme, že se
najde spousta vás, tance a zábavy chtivých

a přijdete nás podpořit. Moc rádi bychom
ples zorganizovali. Třeba nám to už situace
dovolí.
Na závěr mi dovolte, jak je zvykem
v prosincovém čísle novin, abych vám
všem za Nedachlebjan popřála do nového
roku 2021 hlavně hodně zdraví, štěstí, lásky a pohody.
Blanka Sládková, Nedachlebjan, z.s.

Nedachlebjanky
Zase si společně zazpíváme
Loňské Vánoce ještě byly tak, jak mají
být. Zpívání koled u dobrého svařeného
vína a povídání si s přáteli. Vzpomínáme
také na veselé zpívání v kulturním domě
ve Spytinově i trošku sychravé, ale hezké
a srdečné setkání u vánočního programu
v Pašovicích. To bylo naše poslední účinkování. Později už bylo všechno jinak. Co
podmínky dovolily, ještě jsme se stihly
sejít na výroční schůzi a u příležitosti krásného jubilea paní Věrky Dostálkové, Lidušky Šuranské a Janky Minářové, kterým
ještě jednou moc gratuluji. K podzimnímu
upršenému počasí se pak přidala i taková
nálada. Spousta zákazů, příkazů a nařízení. Tím nejhorším byl zákaz zpěvu. Jasně,
že si můžeme každá zazpívat doma, ale to
souznění, kdy zazní dvojhlas a hezky ladí,
7
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prostě pohladí. Stejně tak i popovídání si
o svých starostech i úsměvných zážitcích,
kterých je vždycky dost. A u toho asi zůstaneme. I když zaznívá spousta negativ,
měl celý rok určitě i hodně hezkých okamžiků. Možná objevení nových rozměrů
společného soužití v rodinách, možná
větší empatie vůči nemocným či strádajícím, ať finančně nebo duchovně. Možná
zjištění, že člověku ke štěstí vlastně stačí
opravdu málo. Doufám, že brzy přijde
čas, kdy o nějakém koronaviru budeme
mluvit jen v minulém čase. Chtěla bych
za všechny Nedachlebjanky ze srdce popřát, aby tato smutná doba byla brzo za
námi a mohli jsme se zase společně ve
zdraví setkávat. Krásné prožití vánočních
svátků.
Za Nedachlebjanky
Jana Jandoušová

Rybáři
Zdravím Vás, milí spoluobčané,
po úspěšných dospěláckých závodech
jsme chtěli uspořádat další závody, ale bohužel už jsme je kvůli vládním nařízením
a také počasí nestihli.
Už v půlce srpna jsme objednali kapry
a amury z rybníkářství Hodonín. Ale počasí
způsobilo, že se nám výsadba ryb posunula až na konec října. Nemohli jsme udělat
výlov rybníka. Nakonec jsme se dočkali a
do spodního rybníku jsme vysadili celkově 200 kg kaprů výběrových, 100 kg kaprů
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1. třídy a 140 kg amurů. Všechno byly mírové ryby. Pevně věřím, že každý z rybářů
si svého vánočního kapra chytil. V průběhu
měsíce září a října jsme do Olšovce I. vysazovali okouny. Na příští rok se můžete těšit
na každoroční otevírání rybníků, dětské
a dospělácké závody.
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.
Za všechny rybáře Michal Pravdík ml.
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Štika
Ahoj! Jmenuji se Honza, je mi 9 let.
Mými největšími koníčky je fotbal, parkour,
houbaření a rybaření. Fotbal letos nemůžu
moc hrát, tak trávím víc času chytáním ryb
na potoku za barákem a našich rybnících.
Na ryby chodím už od pěti let. Rybařit mě
učí strýc Radim. Od malička s ním sedím
u rybníka a on mě učí všechny fígle. Jak
míchat šrot, na co chytnout amura (Radim totiž má radši amura než kapra) nebo
chytat dravce. Na podzim jsme spolu byli
i v Jestřabicích a chytili jsme jesetera
112 cm dlouhého.
Teď, když už se ochladilo a kapři spí,

tak jsem se rozhodl chytnout štiku. Nakoupil jsem si různé třpytky a woblery (umělé rybičky) a chodím několikrát za týden
nahazovat s dědou Cyrilem nebo s tátou.
V neděli, na babiččiny narozeniny, jsem
tušil, že to vyjde. A vyšlo! Nahodil jsem novou třpytku a v tom rána do prutu a byla
tam! Štika! Byl to ukrutný souboj, málem
jsem o ni přišel. Ale ne! Protože jsem ji nepustil! A protože byla pořádně zahryzlá!
Málem jsem jí háček nevytáhl ani peanem!
Ale byla krásná!! 53 cm a asi 2 kg. Ze spodu byla šedá a z boku byla šedo-zelená.
A hlavně moje první. Štika byla úplně zdra-

vá bez žádné jizvy. Ani ukousnutá ploutev. Pomáhali mi při tom můj táta Michal
a strýc Petr-Řízek. Když jsme jí vyndávali
háček, tak vydávila malou rybku. A chytl
jsem ji hned, co jsem změnil z rotačky na
třpytku! Protože nebyla mírová, tak jsem ji
pustil zpět do rybníka. Už se těším, až chytnu tu velkou, co ji všichni rybáři viděli jezdit kolem břehu, ale zatím ji nikdo nechytil.
Taky se těším, až budu moct chytat nově
vysazené candáty a okouny.
Jo a můj strýc Radim je nejlepší rybář v
Nedachlebicích!!!
Jan Váňa

TJ Nedachlebice
Pandemie a fotbalový podzim
Letos skončila podzimní fotbalová sezona našich mužstev předčasně z obecně známých důvodů. Pandemie ovlivnila
všechny. Po kvalitní letní přípravě a dvou
utkáních o Pohár hejtmana Zlínského kraje jsme 16. 8. 2020 zahájili sezonu utkáním
s mužstvem TJ Újezdec. Realizační tým pracoval ve stejném složení jako na jaře, tedy
MVDr. M. Bednařík a C. Řezníček. Z výše
uvedených důvodů však následovalo pouze osm dalších kol. Po 9 kolech byla soutěž
přerušena. K mrzutosti všech už i poslední
hrací kolo se odehrávalo bez diváků. Mužstvo střídalo kvalitní výkony se slabšími,
tomu odpovídá i postavení v tabulce. Naše
mužstvo se po těchto odehraných 9 kolech umístilo na 8. místě se ziskem 12 bodů
a negativním skóre 15:17. Úspěšnými střelci byli především F. Brzica se 4 brankami,
R. Kafka se 3 a P. Kováč s T. Pisklákem mají
na kontě po 2 gólech.
Naše dorostence jsme tentokrát formou sdruženého týmu přiřadili k mužstvu
Sokola Březolupy. Jako zdařilý tento krok
charakterizovat nemůžu. Šetří nám sice
finanční prostředky, ovšem hráčská kvalita
a metodicko-trenérská práce v tomto oddíle neodpovídá našim představám. Přes
všechna negativa této spolupráce musím ocenit přístup především M. Kuběny.
Mužstvo je špatně vedené, nepravidelně
trénuje a tomu odpovídá přístup hráčů
k zápasům i postavení v tabulce.
Naopak stále větší radost nám dělají
nejmenší nejen svými výsledky, ale i zodpovědným přístupem k utkáním a účastí na trénincích. Mužstvo se po podzimní odehrané
části sezony umístilo na 7. místě se ziskem 10

bodů a skóre 24:35. Nejúspěšnějšími střelci
byli V. Závodný, J. Váňa a M. Polášek. Pochvalu si však zaslouží všichni včetně trenérů M.
Váni a J. Šuranského. Jen tak dál, kluci.
Rád bych vás ještě informoval o realizaci výstavby kvalitního a bezpečného
osvětlení tréninkové hrací plochy s využitím dotačního titulu ČEZ, obce, našich
vlastních prostředků, brigádnické činnosti
hráčů, členů výboru a významné pomoci
Libora a Lukáše Řešetkových. Akci chceme
dokončit ještě v letošním roce. Smyslem
akce je zlepšit podmínky přípravy mužstev
v jarním a pozdně podzimním období.
S podzimem se už všechna mužstva
rozloučila. Přesto všechno chci vyjádřit
alespoň touto formou svoje poděkování
všem hráčům, trenérům, vedoucím mužstev, hospodářům a v neposlední řadě

všem členům výboru Tělovýchovné jednoty za odvedenou práci v tomto náročném roce. Za podporu děkuji také všem
našim věrným fanouškům, ale především
hlavním sponzorům - obecnímu zastupitelstvu, společnostem Steelmart, Kamex
i řadě dalších menších sponzorů. Vážíme
si této pomoci, bez níž bychom nastoupenou kvalitu a úroveň nedachlebského fotbalu neudrželi.
Co říci na závěr? My sportovci jsme už
zazimovali. Je po virtuálních hodech, nastupuje, doufejme všichni, viru prostý čas
tradičních zimních rituálů, jako je pálení
slivovice. Vánoční shon se přesunul do e-shopů a sdělovacích prostředků. Nepodléhejme mu. Je znovu čas se naopak zklidnit
a soustředit se na pohodové a duchovně
prožité největší svátky roku.
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Plán společenských akcí TJ Nedachlebice v roce 2021
Tradiční Ples sportovců (zrušen)
Snad nám to zdravotně-situace dovolí,
a tak plánujeme jako každoročně následující akce:
Velký dětský den
Červnovou noc
Sportovní hry o pohár starosty obce
Všem Vám i Vašim blízkým přeji šťastné
a hlavně pohodové Vánoce a do nového
roku 2021 hodně zdraví, štěstí, spokojenosti i radosti ze společných výsledků.
Za výbor TJ Nedachlebice, z.s
Ing.Jaroslav Šuranský, CSc. MBA

Zahrádkáři vám radí
Prosinec v ovocné zahradě
Prosinec je zdánlivě měsícem hlubokého vegetačního klidu, je to ovšem přesněji
řečeno období malé aktivity. Větvičky můžeme probudit například ve váze, vykvetou nám doma barborky.
Právě proto řežeme rouby v prosinci, kdy nejméně vegetují – prodýchají ve
skládce nejméně energie v nich uložené.
Rouby řezané později už jsou podle průběhu počasí více, či méně probuzené, intenzivněji zpracovávají své zásoby energie
ve hmotě roubu.
- Pokud tedy potřebujeme, řežeme rouby ořešáku, peckovin a jádrovin. Řez
roubů z jádrovin můžeme odložit i na
pozdější dobu.
- V roce, kdy nenapadne sníh a není promrzlá půda, můžeme dodělávat práce,
které jsme nestíhali – hnojení, kypření
či rytí půdy pod stromy a keři.

-

-

-

-

Osobně začínám s krmením sýkorek
a dalších ptáčků v zahradě až po napadnutí sněhu, po nástupu mrazivého
počasí. Když je ve sněhu pod stromy vidět drobné odštěpky kůry, je to pro mě
znamení, že už si přikrmování zaslouží.
Už totiž vybrali housenky či kukly různých druhů hmyzu v kůře a budou hledat, kde se nakrmit příště.
Začínáme s kácením, zejména pokud
není zamrzlá zem, abychom mohli vykopat pařezy. Neřežeme stromy až u země,
ale tak v metru výšky, abychom si při kopání pařezu mohli pomoct vikláním.
Řežeme rouby peckovin z jižní strany
koruny, vybíráme si přiměřeně silné
jednoleté letorosty s typickou hustotou pupenů na nich (ani ne vytáhlé, ani
ne kompaktně rostoucí).
Všechen hmyz už je na svém místě, mů-

Něco na zahřátí v zimních měsících
Voňavý svařák
1 l vína, 300 g cukru, špetka mletého muškátového oříšku, 5 cm skořicové tyčinky
(i více), 1 kávová lžička celého nového koření,
1 kávová lžička hřebíčku, 1 kávová lžička pomerančové kůry
Vše svařte těsně pod bod varu a ihned
podávejte. Pro slavnostní chvíle lze do
sklenice dát na dno malé pečené jablíčko.
Servírujte s plátky citronu nebo pomeranče.
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Domácí ovocný čaj
1 hrst jablečných slupek, 1 hrst šípků, 1 hrst
sušených plodů (třešně, křížaly, švestky, hrušky, rozinky), 1 lžíce malinového nebo jahodového listí, špetka máty
Vše kromě máty dejte do skleněné konvice o objemu 1,5 l a zalijte vodou. Nechte
luhovat 2 - 6 hodin. Poté přiveďte k varu,
3 minuty povařte, vhoďte mátu a odstavte.
Nechte do 10 minut louhovat a sceďte. Dochuťte medem.
Dobrou chuť vám přeje Vojta Lysoněk

-

-

-

žeme sundat lepenkové a lepové pásy
ze stromů a spálit je a čistit kmeny od
staré kůry. I to, co oškrábeme kartáčkem, sbíráme (třeba na plachtu položenou těsně okolo kmene) a pak pálíme.
Prohlížíme ovoce ve sklepě, na jídlo
z dané odrůdy jablek bereme vždy větší plody, ty dozrávají dříve.
Hlídáme zralost hrušek. Když začíná
určitá odrůda zrát, znamená to, že zrají
velké i malé najednou. Konzumní zralost rychle přechází v přezrání.
V sadech bez oplocení kontrolujeme
ochranu proti ohryzání kmenů, větví,
případně stromy a silné větve natíráme
repelenty, které je ochrání před hladovou zvěří.
Zdroj: časopis ZAHRÁDKÁŘ.
Za výbor ČZS vypracoval:
Lysoněk Vojtěch

K nastávajícím svátkům vánočním
Vám přejeme bez rozdílu věku svátky
plné naděje, lásky, porozumění a pohody.
Do nového roku 2021 hlavně hodně
zdraví a radost z dosažených výsledků
vaší práce na zahrádkách.
Výbor ČZS Nedachlebice

Motto pro příští dny roku 2021:
„Když chceš někoho soudit, tak si vem jeho
boty a krok po kroku přejdi jeho život.“
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Hasičárna kuchyň - najdi 5 rozdílů ...
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V neděli 4. 10. letošního roku přijaly 3 děti z naší obce – Adelka, Tom a Vojta, poprvé 1. svaté přijímání v našem kostele sv. Cyrila a Metoděje

Hody byly !!!
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