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Vážení spoluobčané
Vážení spoluobčané,
předvánoční čas je pro mnohé z
nás nejkrásnějším obdobím roku a já
věřím, že i tímto vydáním Nedachlebských novin přispějeme k jeho zpříjemnění.
V závěru každého roku máme
možnost se ohlédnout a zhodnotit to,
co se nám letos podařilo, a zároveň
upozornit na aktivity a plány v roce
následujícím.
V letošním roce se nám nad očekávání podařilo zrealizovat řadu investičních akcí. Administrativně jsme
dotáhli dotaci bezmála 2.000.000,-Kč
od MŽP na Sběrný dvůr a také se nám
podařilo zrekonstruovat nevyužitou
plochu bývalého kluziště, kde jsme vybudovali soustavu víceúčelových hřišť
s dotací 1.000.000,-Kč od Zlínského
kraje. Bezpochyby nejnáročnější a jednou z nejvýznamnějších investic posledních let byla totální rekonstrukce
kulturního sálu. Takřka v šibeničním
termínu jsme přetvořili zchátralý kulturní sál v nový kulturní dům s dvoupatrovou přístavbou. To vše za necelých 7 měsíců. I když to byla velká
výzva, a tak trochu i loterie, jsem rád,
že jsme dodrželi slib daný místním
občanům a letošní hodová zábava proběhla ,, konečně “ po několika letech

v domácím prostředí. O tom, že po
zábavě v domácích podmínkách byli
lidé hladoví, svědčí hojná účast všech
návštěvníků, kteří hodovou akci navštívili. Nezbývá než si přát, aby stejně
úspěšné byly i ostatní akce.
V rámci dalšího rozvoje obce je naším společným cílem realizovat akce
dle schváleného strategického plánu,
který byl společnou koncepcí celého
zastupitelstva. Spoustu vytyčených
cílů jsme již splnili a další jsou teprve
před námi. V r. 2018 máme v plánu rekonstrukci některých z mnoha úseků
chodníků, které bychom postupně v
obci chtěli opravovat. Většina chodníků je už na hranici životnosti, proto
je těžké určit prioritu úseku, kterým
začít. Jelikož v tomto směru jsou rozhodující především majetkové vztahy
pod jednotlivými úseky chodníků, v
první fázi by mělo dojít k opravě chodníku na Horním konci. Zde jsou majetkové vztahy nejméně komplikované
a prakticky by se mohlo s rekonstrukci
začít již na jaře, či začátkem léta přištího roku. Navíc se jedná o nejdelší úsek
a pravděpodobně na něj bude možné
získat dotaci, na jejíž získání aktuálně
pracujeme. Oprava zbylých úseků by
pak měla postupně následovat dle finančních možností.

Přestože letošní rok byl ekonomicky
i administrativně náročný, podařila se
nám, myslím, uskutečnit řada dobrých
věcí, za jejichž realizací se skrývá především úsilí a práce. Jsem rád, že se mohu
na rozvoji Nedachlebic osobně podílet
a spolupracovat se všemi, kteří chtějí
přispět k dalšímu zlepšení života v naší
obci. V oblasti společenského života se
díky činnosti Obecního úřadu, sociálně
kulturní komise, Tj Nedachlebice, Mateřské škole, spolkům Nedachlebjan a
Nedachlebjanky, Zahrádkářům, místní
knihovny a dalším spolkům uskutečnila spousta kulturních i sportovních
akcí. Všem, kteří se podílejí na oživení
společenského a kulturního života v
Nedachlebicích děkuji a přeji nám, aby
se i v příštím roce všechny akce vydařily. A především si přeji, aby je navštěvovalo více návštěvníků.
Vážení spoluobčané, Vánoce určitě
patří mezi nejkrásnější svátky v roce.
Jsou jeho vyvrcholením a pro mnohé z
nás nejen znamením klidu po celoročním shonu a spěchu, ale i významným
náboženským svátkem. Přeji proto
Vám všem, abyste v tuto dobu našli pro
sebe i Vaše nejbližší alespoň chvilku,
kdy prožijete skutečnou pohodu, radost i štěstí.
Robert Křenek, starosta obce

Nedachlebjanky a starosta při otevření sálu
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Společenská kronika
Říjen, listopad, prosinec 2017
Narození: 1.11.2017

Svitková Amelie

17.11.2017

Vlčnovský Filip

Sňatek:

19.8.2017

Kaluža Tomáš
Doleželová Zuzana

Úmrtí:

† 18. 11. 2017 Mrázek Stanislav

rodiče: Svitková Klára
Svitko Matěj
rodiče: Vlčnovská Lenka
Vlčnovský Ivo

Nedachlebice č.p. 230
Nedachlebice č.p. 240

Nedachlebice č.p. 79

Nedachlebice č.p. 86

Občané, kteří se v měsících říjnu, listopadu a prosinci dožívají významného životního jubilea:
50 let
Hanáček Pavel

č.p. 44

60 let
Šišáková Zdeňka
Horňák Jaroslav

55 let
Kaluža Jaroslav
Kalužová Dagmar

č.p. 79
č.p. 79

65 let
Blahová Jindřiška

č.p. 264

70 let
Hrňáková Ilona
Batůšek František
Belantová Jindřiška

č.p. 135
č.p. 86
č.p. 272

č.p. 120
č.p. 80

75 let
Duda Jaroslav
Dudová Anna

č.p. 86
č.p. 173

80 let
Steinecker Ján
Jankůjová Anna

č.p. 100
č.p. 160

95 let
Kelíšková Marie

č.p. 86

Návštěvy seniorů
V průběhu měsíce října jsme opět navštívily
naše milé jubilanty.
První z nich byla paní Anna Janků - 80 let.
Paní Anička už nás očekávala a vřele přivítala.
Rozpovídala se o svém životě a co nás velmi zaujalo, celých čtyřicet let pracovala u jednoho zaměstnavatele ve Svitu ve Zlíně. Nebylo to vždy příjemné vstávání, vždyť autobus do Zlína odjížděl o půl
páté ráno. Ani práce v šicí dílně nebyla vždy lehká.
Přesto ráda vzpomíná na kolektiv, většinou žen, se
kterými pracovala. I přes svoje zdravotní problémy se s láskou stará o svého nemocného manžela
Františka. Na první pohled je vidět radost z toho,
že mohou být ještě spolu. Společně si popovídat a
být si oporou jeden druhému. Vychovali dvě dcery
a těší se z pěti vnuků a šesti pravnuků.
Na druhou návštěvu jsme přišly k paní Boženě
Hubáčkové – 91 let.

Číslo 4/2017

Božena Hubáčková

Anna Janků
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Paní Boženka se po celou dobu naší návštěvy
usmívala. Bylo vidět, že je spokojená a šťastná díky
péči svého syna a zvláště snachy Laďky. Během svého života prošla několik zaměstnání. Pracovala jako
hospodyně v židovských rodinách, v zahradnictví u
Šimků v Březolupech, v pivovaře v Jarošově a v Hradišťance v Uh. Hradišti. Velmi ráda pekla cukroví a na
její trubičky vzpomínáme ještě dnes. Se svým manže-

lem vychovala tři děti a těší se ze sedmi vnuků a šesti
pravnuků.
Milé jubilantky, děkujeme, že jste nás přijaly a my
mohly s vámi strávit příjemné odpoledne. Ještě jednou vám přejeme všechno dobré a budeme se těšit na
příští setkání.
Za sociální komisi
Anna Dostálková, Adéla Koňaříková

Křesťanské okénko
Poslední listopadovou neděli jsme
ukončili církevní rok a to slavností
Krista Krále.
A následující, už prosincovou neděli, jsme se ocitli na začátku adventu. Advent je naše čtyřtýdenní příprava na vánoční dobu. V první adventní
neděli zapálíme první svíci na adventním věnci. A každou následující
neděli další svíci – tedy světlo, které
by mělo prozářit i do našich rodin a
postupně nás přibližovat k narození
Ježíška – Spasitele.
Nesmíme však ani zapomínat na
sv. Mikuláše. Má sice svátek až 6. prosince, ale k nám přišel za dětmi už v I.
adventní neděli hned po mši svaté. A

pořádně se pod košem s dárky musel prohnout, dětí je v kostele hodně
a všechny si zasloužily bohatou mikulášskou nadílku!
Letos máme adventní dobu mimořádně krátkou. Poslední, čtvrtá
adventní neděle totiž připadá až na
Štědrý den. Takže v neděli 24. prosince
budeme mít dopoledne ještě advent,
ale k večeru už budou pravé Vánoce. A
tak výzdoba vánočního stromu v našem kostele se může uskutečnit odpoledne a jeho rozsvícení až večer.
Nyní se však vraťme o několik týdnů zpátky. Jsme skutečně rádi, když
naši myslivci mohou na svou slavnost
pozvat i rybáře, včelaře, zahrádkáře,
chovatele a oni opravdu přijdou, a v kostele
přinášejí v obětním
průvodu to nejlepší,
co jim Stvořitel za poctivou práci po celý
rok daroval.
Tak jako v minulých letech přišli trubači z Vésčanského
halali a také zpěváci
Poděkování za krásné představení
mužského pěveckého

Dary přinášejí včelaři
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sboru z Vnorov. Hubertská mše svatá
byla pro naše myslivce tradičně důstojná a myslivna byla skutečně plná.
A tam trubači a zpěváci ještě předvedli
další své umění v interpretaci mysliveckých skladeb.
Ale pro naše myslivce není letošní
rok příznivý. Mnoho zvěře bylo zabito
na silnici, ještě více podlehlo vlivům
velmi škodlivého hospodaření zemědělců. Takže myslivci letos neuloví
zajíce či bažanta, ostatní zvěř jen v minimálním počtu a jen ty kusy, které by
stejně nepřežily zimu. Přesto myslivci
nerezignují a jako každoročně, tak i
v tomto zimním období budou zvěř
podporovat zejména předkládáním
kvalitních krmiv.
Společenská činnost našich zelených přátel i v těžké době nemůže být
pozastavena. Takže i letos se sejdou
na své poslední myslivecké vycházce
v sobotu 30. prosince, projdou kus revíru a u sv. Huberta v Olšovci potom
na poslední leči po mši svaté všechny
pohostí.
Ani toto není letošní poslední akce,
které se můžete zúčastnit a také k jejich zdaru přispět.

Děti říkají, že byly někdy hodné
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Ve středu 27. prosince si můžeme
na svátek Jana Evangelisty ve farním
kostele nechat posvětit vína, které
máme zvláště rádi. A nejen to, můžeme se o ně potom podělit a o svých
požitcích při jejich ochutnávání pohovořit s přáteli ve farním sklepě.
Také však pamatujme, že další den
ve čtvrtek 28. prosince se musíme vydat na 20 km vycházku po jesličkách
všech kostelů našich farností. Ale nic
se nebojte, zastávek je hodně a občerstvení ještě více!
O Vánocích ve dnech od 25. prosince až do 1. ledna bude náš kostel
otevřen každý den odpoledne od 13
do 15 hodin, kdy se můžete přijít podívat na jesličky i s dětmi, svými návštěvami a všemi přáteli a známými.
Betlémské světlo vám bude k dispozici 23. a 24. prosince od 9 do 15
hodin a také při půlnoční mši sv., která

jako i jiné roky začne na Štědrý den ve
21.00 hodin.
A co pak bude v novém roce?
Tak především můžeme podpořit
Tříkrálové koledníky, kteří Vás ve vašich domovech navštíví v sobotu 6. ledna 2018. Poděkují za finanční příspěvky a současně pozvou všechny štědré
dárce na Tříkrálový koncert do našeho
kostela sv. Cyrila a Metoděje, který pro
nás připraví dechová hudba Ořechovjané hned další den v neděli.
František Dostálek
O malíři, který namaloval nebe
Společenství dětí a mládeže ze Zašové jsme v našem kostele přivítali
v neděli 15. října hned po mši svaté. Letos přijeli se svým vlastním představením „O malíři, který namaloval nebe“.
Už předem jsme se na ně těšili. Jejich
divadla vždy potěší, pobaví a pohladí

Trubači a zpěváci na myslivně

duši. Děj se odehrává v několika dějových liniích. Byly tam ukázky ze života
sv. Františka z Assisi, sv. Kláry i dětí z
Fatimy.
Malíře, který dostal za úkol namalovat nebe, provázel potulný mnich a
pomáhal mu najít vizi – co je to nebe,
a jak asi vypadá. Děti měly všechno
krásně nacvičené. Děj byl prokládán
hudebním doprovodem s písněmi. Každá z písní byla dalším překvapením.
Hudba byla převzata ze starých, všem
dobře známých písní, jen text složila
paní Borovičková tak, aby doplňoval
děj. Moc se jim to povedlo. A na konec
ukázali i obraz. Malíř opravdu namaloval nebe. Všichni, co jsme toto představení viděli, se už těšíme na to, co zase
paní Borovičková vymyslí, zveršuje a
nacvičí s dětmi. Snad nám to opět přijedou zahrát.
Terezie Nováková

Všechny dary před oltářem

Večer chval v Nedachlebicích
,,…plni Ducha zpívejte společně žalmy, chvalozpěvy a
duchovní písně. Zpívejte Pánu, chvalte ho z celého srdce.“
(Ez 5,19)
Chceme tímto poděkovat všem, kdo nám pomáhali s
realizací dalšího ročníku Večeru chval, který se uskutečnil dne 14. 11. 2017 v chrámu páně sv. Cyrila a Metoděje
v Nedachlebicích. Především otci Pavlovi a mladým lidem ze skupiny Adorare, kteří večer doprovodili hudebně.
Na samém počátku příprav se nás naši přátelé ptali, co
to vlastně je ,,Večer chval“? Vytušili jsme i pár nevyřčených otázek. Není to přehnané? Není těch akcí v poslední
době trochu moc? Někde jsou hody, u nás v Nedachlebicích otevírání nového kulturního domu atd. Přesto, si
zařídili vše potřebné a tohoto večera se zúčastnili.

Číslo 4/2017

Na začátku skupina Adorare zazpívala úvodní píseň a
při další, s názvem Eucharistia, otec Pavel vystavil Nejsvětější svátost oltářní. Následovaly písně k chválám. Chvály
jsou vlastně nejvrcholnějším způsobem modlitby vůbec,
jako odpověď na Boží požehnání, kterého se nám denně
tolik dostává. Při večeru chval je každý projev ve svobodě.
Každý si postupně nachází svůj přirozený postoj. Někdo
klečí, jiný tancuje. I v různosti, tvoří všichni jeden celek. Po chválách následují díky, pak prosby. Vyřčené nebo
v skrytu duše.
Závěrem otec Pavel každému zvlášť požehnal v monstanci přítomným Kristem. Ještě jednou velké díky naši
milí! Mladí, starší i nejstarší, že jste přišli a těšíme se, dá-li
Pán, na příští ročník.
(členové pastorační rady z Nedachlebic )
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Mateřská školka
Podzim se s námi rozloučil a zima
postupně přebírá svoji vládu. Podle
přísloví měl svatý Martin přijet na
bílém koni, což se nestalo, takže děti
na sněhovou nadílku už netrpělivě
čekaly. Když minulý týden konečně
sníh napadl, nebyla s nimi ten den
kloudná řeč. S nosíkem přilepeným
na okenní sklo sledovaly, jak ho přibývá. Už si představovaly, jak na zahradě bobují a staví sněhuláky. Bylo
jim obtížné vysvětlit, že sníh je příliš
mokrý a plný vody, tudíž že z bobování zatím nic nebude. Všechny děti
svorně tvrdily, že jsou na sníh dobře
vybaveny. Protože sníh přes noc přituhnul, na druhý den si skotačením
na zahradě všechno vynahradily.
Poslední listopadový týden naše
školka ožila čertovským ruchem.
Hráli jsme si na čertíky, kreslili jsme
je a učili se o nich veselá říkadla a
písničky. Dostali jsme pozvání na nedělní adventní jarmark v obci a tak
mohli naši malí čertíci předvést své
čertovské dovednosti také na veřejnosti návštěvníkům jarmarku. Mikuláš by je určitě bez váhání přijal do své
družiny, protože byli opravdu velmi
věrohodní a za to vděčíme rodičům,
kteří pomohli a nachystali dětem
nádherné osobité kostýmy. V úterý,
5. prosince, zavítá Mikuláš tradičně i
k nám do mateřské školy. Samozřejmě čerty nechá stát za dveřmi, protože my máme jen samé hodné děti!
Balíček plný dobrot dostanou všich-

ni, protože Mikulášovi každý“rošťák“
vždycky slíbí, že se polepší!
S příchodem prosince nastává adventní čas. To je doba, kdy na děti i dospělé doléhá kouzlo blížících se Vánoc.
Zatímco dospělí spíše přemýšlejí nad
tím, co všechno ještě do Vánoc musí
stihnout, pro děti je to nejpěknější a
nejočekávanější období. Splní se jim
jejich přání a najdou pod stromečkem
očekávaný dárek? Dávat si navzájem
dárky znamená posilovat vzájemné
citové a přátelské vztahy. Děti se chtějí na obdarování podílet také, proto
pro své nejbližší připravují dárky podle svých možností. Čeká na nás ještě
hodně předvánočních příprav a práce.
Chceme si s dětmi povědět něco o vánočních zvycích a tradicích, upéct a
nazdobit perníčky, nastrojit a rozsvítit
vánoční stromeček, nachystat vánoční
přání pro své přátele a blízké a společně
vyzdobit celou školku. Před Vánocemi
nesmí chybět ani vánoční posezení
spolu s rodiči v mateřské
škole se zpěvem koled, vánočního ochutnávání a tvoření. Velkou radost našim
dětem určitě přinese vánoční nadílka pod stromečkem,
která u nás ve školce bude
dříve než na Štědrý den.
Napjaté očekávání, radost z obdarování, vůně
vánočního cukroví a zpěv
koled- to neodmyslitelně
k vánoční atmosféře patří.

Střípky ze školky…
Nechme se dětmi ovlivnit, strhnout
a prožívejme radost s nimi! Při vánočních přípravách, pečení, výrobě
ozdob a dárků se dá krásně povídat,
vyprávět a vzpomínat na zážitky z našeho dětství.
Jménem celého kolektivu mateřské školy bych chtěla poděkovat
všem, kteří nás v tomto roce jakýmkoliv způsobem podporovali a popřát
všem krásné Vánoce naplněné nejen
hojností, dárky a plným stolem, ale
především radostí z blízkosti milovaných lidí, teplem lásky, která sídlí
v našich srdcích a časem na rozjímání.
Sdílejme společně radost, najděme si čas jeden na druhého.
Cililink! Cililink! Vánoce jsou
tady!
Zdeňka Bartošová, mateřská škola

Čertíci na jarmarku

Pár řádků z knihovny
V měsíci listopadu proběhla v naší knihovně revize knižního fondu. Revize dopadla na výbornou. Počátkem příštího roku dojde ve spolupráci s pracovnicí
knihovny z Uherského Hradiště k vyřazení starších, nepůjčovaných titulů.
Knihovna bude v měsíci prosinci otevřena do 20.
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12. 2017 každou středu v době od 17,00 do 17,30 hod.
27. 12. 2017 bude knihovna uzavřena, provoz knihovny
bude poté zahájen ve středu 3. 1. 2018.
Přeji Vám všem poklidné prožití vánočních svátků a
radost a pevné zdraví v každém dni v novém roce.
Michaela Křenková
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(Ne)vděčná VDĚČNOST
aneb Šťastné a požehnané Vánoce!
Jeden bonmot, který asi všichni známe, na dobře míněné poděkování reaguje: „Od té doby, co jsou vynalezeny
peníze, netřeba děkovat.“ Věřím, že se většina z nás shodneme, že v mezilidských vztazích je opak pravdou. A Vánoce jsou toho důkazem. Není možné si nevšimnout, že se
v předvánočních dnech krom povinností s přípravou vkrádá mezi lidi jistá vřelost, pozitivní pohled na svět kolem nás
i snaha o slušnost a dobročinnost. Bohu díky za to a díky
všem, kteří tak rozzařují pomyslné adventní svíce v našich
srdcích až do plné záře v podobě dobrého slova a dobrých
skutků.
Pro křesťany jsou Vánoce především o vděčnosti. Vděčnosti za to, že Bůh má člověka tak rád, že jsme mu stáli za
to, aby se narodil jako chudé dítě ve chlévě. Chtěl nám být

co nejblíže, chtěl sdílet náš život a dát nám najevo svou blízkost, která nepřestává ani po jeho smrti a zmrtvýchvstání.
Naše vděčnost je lidskou odpovědí na vánoční zvěst o příchodu Spasitele světa.
Přeji nám všem, abychom o letošních Vánocích mezi
sebou doslova plýtvali vlídným slovem, poděkováním a větou: „Mám tě rád(a).“ To je nejkrásnější odpověď na lásku
Boha k člověku. Tato věta se nedá koupit ani nejkrásnějším
a nejdražším dárkem, ale zní jako nejmocnější lék i z úst
nejprostšího člověka - lék, který uzdravuje duši. Užívejme
ho v hojné míře! Věřím, že tak budou šťastné a požehnané
nejen Vánoce, ale i celý nadcházející rok 2018.
K tomu všem ze srdce žehnám.
P. Pavel

Hody milé hody, už jsem dohodoval…
Dočkali jsme se a konečně po dvanácti letech jsme hodovali v novém
sále. Nejen chasa, ale i občané se těšili, že se letos nemusíme stěhovat za
hodovou zábavou do Zlámance.
Hodová chasa měla letos lichý
počet krojovaných – kupodivu kluků bylo víc. Nikomu to ale nevadilo,
chasa si hody užila a myslím, že nám
všem udělala radost. Nejen z té krásy
krojů, které oblékli za pomocí svých
rodičů, ale i nacvičenými tanečky.
Celkově celým svým postojem k přípravě hodů nás, kteří jsme s nimi
hody připravovali, mile překvapili.
Dala se dohromady parta mladých
lidí, které bavilo tancovat, nacvičovat,
dokonce i zajistit za pomoci rodičů
hodovou tombolu.

Chtěla bych u této příležitosti poděkovat těm, kteří nám s organizací
hodů pomohli. Velký dík patří také
našim každoročním největším podporovatelům – Obecnímu úřadu Nedachlebice a Nadaci Synot.
Článek píšu večer, kdy mnohé rodiny navštívila družina, kterou zejména děti netrpělivě očekávají.
Mikuláš, andělé a čerti – to byla
také aktivita hodové chasy. Nutno říci,
že se svého „úkolu“ zhostili určitě dobře. Mikuláš hodné děti odměnil, čerti
je moc nevystrašili a ty, kteří se báli
hodně, ukonejšili krásní andílkové.
Ve středu 13. prosince 2017 se
opět celou republikou rozezní koledy.
Vloni jsme se přihlásili poprvé, letos
jsme přihlášení zopakovali a také Ne-

Tanečky před obcí

Číslo 4/2017

dachlebice se přidají k akci „Česko zpívá koledy“. Přijďte si zazpívat s námi
k Domu s chráněnými byty. Akce začne přesně v 18,00 hodin. Připravíme
nejen texty koled, ale také něco na zahřátí – hrníčky si vezměte s sebou.
Dovolte mi také, abych vás pozvala
na 9. krojový ples, který budeme pořádat v sobotu 20. ledna 2018 v sále
Kulturního domu. K tanci a poslechu
bude opět hrát Staroměstská kapela a
cimbálová muzika Mladý Včelaran.
Blíží se Vánoce, konec roku a proto
bych vám chtěla všem popřát jménem
zapsaného spolku Nedachlebjan krásné prožití vánočních svátků v kruhu
vašich nejbližších, do nového roku
2018 zdraví, štěstí a pohodu.
Blanka Sládková

tanečky
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Fotbalový podzim
Letos skončila podzimní sezóna našich mužstev dohrávkou I.mužstva na hřišti v Koryčanech. Protože se
nepředehrávalo první jarní kolo, začnou naši hráči sezónu na jaře už 25.března 2018 doma s Nivnicí. I v letošní
podzimní sezóně nám opět dělalo radost nejen I.mužstvo pod vedením trenéra Petra Poláška a vedoucího
mužstva Cyrila Řezníčka. Podle mého názoru to byla
pro naše muže sezóna opět úspěšná. Umístění v tabulce na 6.místě je spravedlivým odrazem současné kvality
předváděné hry a nucených obměn hráčského kolektivu
ze zdravotních důvodů. Nebýt četných zranění klíčových hráčů Bartoše, Vlčka, Urbana a Faldyny zcela jistě
bychom na tom byli v tabulce ještě líp.
Také našich šest statečných dorostenců (Hubáček,
Kaňa, Hoferek, Běhůnek, Šik a Šuranský), přiřazených
do sdruženého týmu Kněžpole, Mistřic a Nedachlebic
válčí velmi úspěšně. Takto složené mužstvo obsadilo po
polovině sezóny v krajské soutěži druhé místo. Dobrá
práce kluků a s tím spojená i reprezentace obce.
Největší radost nejen mně, ale nám všem dělají
naši nejmenší. Těch se v současné době na hřišti schází mnohdy více než dvacet. Díky především Michalovi
Váňovi jsou kvalitní tréninkové jednotky pro ně přitažlivé a zábavné. Starší z nich hrají okresní soutěž žáků a
po podzimu jsou na pěkném 6.místě. Jsem upřímně rád,
že se nám vrací na hřiště naši nejmenší a že jim svůj čas
věnují pánové jako jsou Michal Váňa, Jaromír Šuranský,
Marek Šuranský, Radek Balajka, a i někteří z rodičů. V
této generaci je budoucnost nedachlebské kopané.
S podzimem se všechna mužstva rozloučila po svém.
Nejmladší si zahráli na nově vybudovaných hřištích
spolu i s několika rodiči. Párečky, limonáda a tatranka
jim byly malou odměnou za výkony na hřištích. Starší
se rozloučili se sezónou už tradiční zabíjačkou na Myslivně. Popřál jsem oběma mužstvům hodně zdraví,
úspěchů na hřištích a radosti z četných výher.
Systematická práce výboru, složení mužstev a kva-

litní trenérská práce je zárukou udržení dlouholeté vysoké kvality našich mužstev a tomu odpovídající reprezentace obce. Z tohoto pohledu patří poděkování všem
hráčům, trenérům, vedoucím mužstev, hospodáři a v
neposlední řadě všem členům výboru Tělovýchovné
jednoty za odvedenou práci. Za podporu děkuji všem
našim fanouškům, ale především hlavním sponzorům
TJ Nedachlebice v tomto roce. Především obecnímu
zastupitelstvu, společnostem Steelmart, Kamex, Stolářství VKN, Mansat, ODSH Transit i řadě dalších menších sponzorů. Vážíme si této pomoci, bez níž bychom
nastoupenou kvalitu a úroveň nedachlebského fotbalu
neudrželi.
Poděkování patří starostovi R.Křenkovi a celému zastupitelstvu obce za vybudování sportovišť na bývalém
kluzišti, která umožní zlepšit tréninkové podmínky pro
všechna mužstva.
Už dost bylo řečí a psaní. Co říci na závěr? My sportovci jsme už zazimovali. Je po hodech, nastupuje čas
tradičních zimních rituálů, jakými jsou pálení slivovice
a stále řidší zabíjačky. Vánoční shon už běží v obchodech a sdělovacích prostředcích na plný plyn. Nepodléhejme mu. Je čas se naopak zklidnit a soustředit se na
pohodové a duchovně prožité největší svátky roku.

Společné foto A týmu, výboru a prasete

Žáci s trenérem na hřišti
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Plán společenských akcí TJ Nedachlebice v roce 2018
(mimo pravidelná utkání našich mužstev)
XVIII.Ples sportovců

O pohár starosty obce - Sportovní hry

Už teď bychom Vás rádi pozvali na tradiční XVII.Ples
sportovců, který se uskuteční v sobotu 13.ledna 2018.
Jako vždy bude spojený s vyhlášením nejlepších hráčů
všech věkových kategorií za rok 2017. K tanci a poslechu
bude hrát skupina Koktejl Band - Ogaři. Akce se bude
konat v nově rekonstruovaném sále Kulturního domu v
Nedachlebicích. Hodnotná tombola i občerstvení budou
zajištěny.

sobota 14.července 2018-areál TJ Nedachlebice
týmové soutěže 6(5+1) členných mužstev ve fotbale,
volejbale a florbale

Velký dětský den
sobota 9.června 2018 - areál TJ Nedachlebice
tentokrát přijde i kouzelník, soutěže, RC modely,
dětská vystoupení, bohatá tombola aj.

Novoroční přání
Všem Vám i Vašim blízkým přeji šťastné a hlavně
pohodové Vánoce a do nového roku 2018 hodně zdraví,štěstí,spokojenosti i radosti ze společných výsledků
za výbor TJ Nedachlebice,z.s
Ing. Jaroslav Šuranský,CSc. MBA

Červnová noc
sobota 16.června 2018-areál TJ Nedachlebice
k tanci a poslechu bude hrát populární skupina REFLEXY

Zimní rybníky
Tak jako každý rok, koncem listopadu a začátkem prosince příroda, voda a ryby pomalu upadají do
zimní letargie. Některým rybářům
se i přesto podařil úlovek Vánočního kapra. A až hladinu pokryje led,
nastane období půstu i rybářům.

Avšak i v této době je důležité o
rybníky pečovat. Vyřezáváním prohlubní, či odklízením sněhu z ledové pokrývky se tak rybám zajistí
podmínky pro dobré přezimování.
Bývá to namáhavá a mnohdy i nebezpečná práce.

Proto patří poděkování všem,
kteří pomáhají naše rybníky udržovat a starají se o ně.
Do konce roku zbývá jen pár dní
a tak mi dovolte popřád všem co nejhezčí Vánoce a hodně štěstí a zdraví
v roce 2018.
Radek Křenek

Nedachlebjanky
Nedachlebjanky za sebou mají velmi náročný, zároveň
ale také velmi hezký a plodný podzim.
Na konci září jsme byly až v Nové Vsi u Nelahozevsi,
kde jsme naším vystoupením zpestřily staročeské posvícení. Vše proběhlo na pozvání naší rodačky Martiny Srncové(dříve Dostálkové), která nám i s manželem poskytla naprosto úžasné zázemí. Od skvělého pohoštění až po útulný
nocleh. Počasí vyšlo skvěle, diváci byli velmi vstřícní a ze
středních Čech jsme odjížděly s radostí a dobrým pocitem.
V Nové Vsi jsme zpívaly ještě v našich starých krojích, ale
jedna členka sboru se oblékla do kroje slavnostního včetně
rukávců a tureckého šátku. Takové ustrojení způsobilo u
Prahy velké nadšení a obdiv.
V měsíci říjnu jsme všechny absolvovaly cestu do Vá-
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žan na zkoušku k paní Lakosilové, která dokončovala šití
našich nových krojů. Jedná se o rekonstrukci původního
kroje ze Zálesí z 19. století. Tento kroj jste všichni mohli
poprvé vidět při slavnostním otevírání zrekonstruovaného sálu. Jsme moc rády, že máme kroj, který je slavnostní,
hezký a splňuje veškeré náležitosti etnografické. Ušití kroje
se neobešlo bez darů větších či menších sponzorů, z nichž
největší dík patří Nadaci Synot senátora Ivo Valenty, Obci
Nedachlebice a našim rodinám.
Uplynulý víkend začal Advent, doba klidu, rozjímání a
příprav na uvítaní narození Ježíška. Víkend ale moc klidný nebyl. V sobotu jsme vzpomínaly při zpívání a draní
peří na doby našich babiček a prababiček ve skanzenu na
Rochusu v Mařaticích. Celé odpoledne jsme strávily ve sta-
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ré doškové chalupě a za světla petrolejky jsme draly peří.
Ke zpěvu nás nečekaně doprovázela cimbálovka Lintava a
tak čas krásně utíkal. K večeru už na draní téměř nebylo
vidět.....elektřina v chaloupkách hospodyňkám určitě hodně chyběla. Pozvání na tuto akci nás velice potěšilo a jsme
rády, že se o Nedachlebicích ví v okolí zase o něco více.
V neděli jsme pak ještě zpívaly na III. Nedachlebském
jarmarku. Děkujeme za pozvání na něj. Doma v Nedachlebicích je sice zpívání vždy nejtěžší, ale jsme rády, když se
můžeme obecních akcí účastnit a obohatit program.

Do konce kalendářního roku nás čeká ještě jedna akce.
Budeme zpívat na mši svaté v Bílovicích 27. prosince, v
den svátku sv. Jana Evangelisty, patrona vinařů, při které se
žehná víno. Budeme ji doprovázet zpěvem a po ní pan farář
posvětí naše nové kroje. Celou slavnost završíme návštěvou
farního vinného sklepa. Na tuto mši svatou všechny srdečně zveme.
Přejeme všem klidné a požehnané vánoční svátky a do
nového roku hlavně hodně zdraví, lásky a rodinné pohody.
Nedachlebjanky, ŽPS

Paní Šubardová popisuje části kroje

Draní peří na Rochuzu

Podzimní akce ve fotografiích

Nedachlebjanky s Mikulášem a Andělem
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Myslivci přinášejí spárkatou zvěř

Žehnání adventních věnců

Jarmark

Děti v novém sále

Mikuláš a andělé podělují všechny děti dárky

Číslo 4/2017
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Rekonstrukce sálu ve fotografiích

Vstup do sálu posledních několik desítek let

Vstup do sálu od podzimu 2017

strana 12

Číslo 4/2017

Obecní noviny Nedachlebice

Sklepní prostory před rekonstrukcí

Sklepní prostory po rekonstrukci

Sál na jaře

Číslo 4/2017

Sál na podzim
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Výbor zahrádkářů přeje všem svým členům
a všem rodinám – od dětí až po ty nejstarší,
nemocné, osamocené hodně a hodně zdraví,
radostné prožití svátků vánočních
a do nového roku duševní i tělesné síly.
Za výbor ČZS, Vojtěch Lysoněk
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Beseda na myslivně

O malíři, který namaloval nebe

Čertíci ze školky

Společné foto s Martinou

Tanečky chasy

Žáci na ukončení sezóny

OBECNÍ NOVINY NEDACHLEBICE
Vydává Obecní úřad Nedachlebice, Nedachlebice 250, 68715, Nedachlebice. IČO 00291145
Vychází čtvrtletně. Ev.číslo : MK ČR E 22494 v nákladu 350 ks.
Foto: ing. František Dostálek, Josef Jandouš, Robert Křenek, Muzeum v přírodě – Park Rochus, Antonín
Jurča, Blanka Sládková, Adéla Koňaříková.
strana 16
Číslo 4/2017
Grafická úprava a tisk: Tiskárna Brázda, tel.: 608 709 602, www.TiskarnaBrazda.cz

