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Úvodní slovo
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych na úvod poděkoval všem svým voličům a zastupitelům za důvěru ve mě vloženou. Ještě jednou bych chtěl poděkovat také
bývalému starostovi, panu Vratislavu
Němečkovi, za jeho dlouholetou práci ve funkci starosty, během které se
významným způsobem podílel na
rozvoji naší obce. Každá éra však jednou končí, a proto je třeba se dívat dál
do budoucnosti.
Vážení občané, svoji funkci přebírám v nelehké době, poznamenané
sledem událostí posledních měsíců,
které se v naší obci odehrály a které
Vás občany vzájemně rozdělují. Jakkoliv můžeme mít na věci odlišné názory, na což má bezpochyby každý z nás
nárok, pokusme se bez ohledu na to,
co si kdo o čem myslí, alespoň vzájemně respektovat a být k sobě tolerantnější. Žijeme přece společně v jedné
obci, kde se každodenně potkáváme a
nikdy nevíme, kdo z nás bude někdy
potřebovat pomoc druhého. Nechtějme se před sebou navzájem uzavírat
a naučme se k sobě hledat cestu. Domnívám se, že vše spočívá především
ve způsobu komunikace. Proto i jedním z prvořadých cílů, který jsem si ve
svém volebním období předsevzal, je
snaha o narovnání mezilidských vztahů mezi místními občany. To se však
nepodaří, pokud k tomu každý z nás
nepřispěje svým dílem.
Další cíle pak bude možné realizovat podle finančních možností obce, a
proto bych se zde zmínil o aktuálním
stavu veřejných financí v naší obci. Jak
jsem již deklaroval při nástupu do své
funkce, považoval jsem za nutné, aby
bylo provedeno přezkoumání hospodaření obce. Shodou okolností toto
přezkoumání, (jinými slovy finanční
audit), bylo již před mým nástupem
naplánováno a proběhlo ze strany
Krajského úřadu Zlínského kraje ve
dnech 10.11.2014-12.11.2014. Z výsledků hospodaření vyplývá, že ke
dni 31.10.2014 má obec Nedachlebi-
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ce vůči bankovním, či jiným institucím, úvěrové závazky v celkové výši
13.820.000,-Kč. Z toho částka ve výši
11.600.978,61,-Kč je tvořena investičními úvěry. Zbylá částka ve výši
2.220.000,-Kč je tvořena úvěry neinvestičními, pořizovanými na financování provozních potřeb obce. Je však
nutno podotknout, že částku ve výši
9.697.993,-Kč z celkového závazku,
tvoří investiční úvěry na kanalizaci, která byla v naší obci plánována
a schválena. Téměř všechny závazky
jsou již nějakou dobu umořovány
formou pravidelných měsíčních splátek, s výjimkou úvěru poskytnutého
Vodohospodářskými stavbami Javorník na částku 1.000.000,-Kč, který se
dodnes nesplácí. Již jsem inicioval
jednání s jednatelem této společnosti, se kterým bude v nejbližší době
dohodnut splátkový kalendář, abychom mohli začít splácet i tento úvěr.
Jelikož všechny tyto závazky jsou pro
rozpočet obce značně zatěžující, v
současné době nám zůstává měsíční
rezerva v celkové částce cca 200.000,Kč. Tato však většinou pokryje jen

běžné provozní náklady a různé nepředvídatelné výdaje.
Z mého pohledu je tedy zřejmé, že
si obec v nejbližší době nebude moci
dovolit realizovat nákladné investiční
akce, byť by na ně byly poskytovány
dotace. Ve většině případů jsou dotace podmíněny finanční spoluúčastí obce, a proto by v současné situaci
nešly z finančních zdrojů obce ufinancovat. Přestože jsem si vědom
skutečnosti, že každý z Vás chce, aby
se v obci budovalo a obec se dále
rozvíjela. Zastávám názor, že než se k
těmto líbivým krokům dostaneme, je
potřeba udělat tu černou, málo viditelnou práci, která bude v první fázi
realizována v podobě splácení úvěrů.
Tím budeme snižovat celkové zadlužení a stabilizujeme veřejné finance
obce, abychom v další fázi mohli začít
plnit některé z bodů předvolebních
programů. Věřím, že většina z Vás
pochopí, jaké jsou současné možnosti obce. Přesto se budu alespoň
snažit podporovat fungující složky, či
sdružení, které budou vykazovat svoji činnost. Zároveň chci všem těmto
složkám i Vám občanům, kteří se
svým dílem snažíte přispět k fungování a rozvoji obce a za práci, kterou
vykonáváte ve svém volném čase bez
nároku na odměny, poděkovat.
Dále bych Vás chtěl poprosit o trpělivost při řešení problémů v obci,
se kterými se teprve seznamuji a
které nelze vyřešit najednou. Osobně se já, i celé zastupitelstvo budeme
Vašimi problémy zabývat a budeme
je chtít postupně řešit. Ostatně jeden z problémů se nám již částečně
podařilo vyřešit. Jedná se o traktor,
který obec zakoupila v r. 2013 za
částku 1.207.459,-Kč. Dílčími kroky
provedenými v posledních dnech se
nám podařilo zajistit dotaci ve výši
450.000,-Kč ze státního fondu životního prostředí, která bude v nejbližších dnech připsána na účet obce.
Přesto je nutno učinit ještě další kroky, aby byly splněny všechny pod-
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mínky poskytovatele dotace.
Vážení spoluobčané, závěrem mi
dovolte, abych Vám jménem svým a
jménem celého obecního zastupitelstva, popřál krásné, štědré a láskyplné

vánoční svátky v kruhu Vašich nejbližších. Našim dětem přeji, aby pod
vánočním stromečkem našly to, co si
přály. A když se s vánočními svátky
pomalu blížíme i k oslavám Nového

roku přeji Vám z celého srdce hodně
štěstí a zdraví. Ať je nový rok 2015 rokem radostných chvil a splněných snů.
Robert Křenek
starosta obce

Společenská kronika
říjen, listopad, prosinec 2014
Narození: 24. 9. 2014

Úmrtí:

Václav Beránek

† 28. 10. 2014
† 19. 11. 2014
† 1. 12. 2014

matka: Markéta Beránková
otec: Petr Beránek

Ludmila Marášková
Anna Hrabcová
František Doležel

č.p. 195

Nedachlebice č.p. 44
Nedachlebice č.p. 70
Nedachlebice č.p. 223

Občané, kteří se v měsících říjnu, listopadu, prosinci dožívají významného životního jubilea:
50 let
Jaromír Dostálek

č.p. 9

70 let
Svatoslav Staniš č.p. 177

55 let
Anna Lapčíková č.p. 46
Antonín Jurča č.p. 293
Anna Dostálková č.p. 294

75 let
Josef Běhůnek č.p. 150
Jaroslav Krejčiřík č.p. 207

60 let
Zdeněk Řezníček č.p. 233
Josef Šuranský č.p. 290
Ludmila Řezníčková č.p. 280
Marie Pížová č.p. 251

80 let
Marie Javorová č.p. 190

65 let
Vladimír Dostálek č.p. 41
Miroslav Šubarda č.p. 265
Čestmír Tomek č.p. 29

85 let
Vladimír Knot č.p. 229
Karel Janča č.p. 175
Marie Strýčková č.p. 152

Kanalizace
Vážení občané, v tomto článku
bych Vás chtěl samostatně seznámit o
všech informacích, týkajících se provozu kanalizace, které se mně dosud
podařilo zjistit. Dne 25.11.2014 proběhla v naší obci závěrečná kontrolní prohlídka vybudované kanalizace.
Vzhledem k tomu, že u závěrečné
prohlídky nebyla předložena dohoda
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o úpravě vzájemných práv a povinností, mezi obcemi Nedachlebice, Bílovice a organizací Slovácké vodárny
a kanalizace a.s. v Uh.Hradišti, která
bude ze strany Bílovic podepsána dne
15.12.2014 (po schválení jejich zastupitelstvem), bude vydán kolaudační
souhlas s provozováním kanalizace v
Nedachlebicích až dne 16.12.2014.

Od tohoto data budou moci všichni občané, kteří jsou již napojeni na
nový kanalizační řád, do tohoto řádu
vypouštět odpadní vody. Ostatní občané, kteří mají možnost se na kanalizační řád napojit a dosud tak neučinili by se měli do kanalizace začít
postupně napojovat, nejpozději do
konce května r. 2015. Samozřejmostí
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je, že všichni občané, kteří se budou
na kanalizaci napojovat nebo už tak
učinili, budou muset provozovateli
kanalizace platit stočné. Povinnost
hradit stočné platí i pro občany, kteří jsou napojeni do staré kanalizace.
Ta ústí do kanalizace nové. V této
souvislosti bych Vám chtěl sdělit, že
provoz celé kanalizace v naší obci
bude zajišťovat výše zmíněná organizace Slovácké vodárny a kanalizace a.s. v Uh.Hradišti. Provozovatel
bude mít přehled o všech napojených občanech na základě zpracované dokumentace, kterou musí mít
zpracovanou každý občan, který je
jakýmkoliv způsobem napojený buď
na novou nebo starou kanalizaci.
Tuto dokumentaci nám v obci zajišťuje firma Europrojekt-Ing.Bohumil
Krhovský-tel:603824241, který obchází jednotlivě občany a informuje
je o nutnosti jejího zpracování. U
nových přípojek je nutné zpracovat
dokumentaci v rozsahu pro vydání
územního souhlasu, která obsahuje
technickou zprávu, skutečnou situaci, řezy (napojení do horní třetiny
potrubí). Celková cena projektu činí
3.000,-Kč + 500,-Kč za územní souhlas.
U stávajících přípojek na starou
kanalizaci je pak nutné zpracovat
dokumentaci, která musí obsahovat

stručnou technickou zprávu s uvedením adresy napojené nemovitosti,
adresy majitele, způsobu odkanalizování(rozlišit jednotné přípojky a
přípojky pro dešťové vody), způsobu
zásobování vodou (u nemovitostí zásobovaných i ze studny, uvést počet
obyvatel) a situaci kanalizační přípojky s uvedením materiálu a profilu potrubí. Celková cena projektu u
stávajících přípojek činí 2.000,-Kč.
Územního souhlasu zde není třeba.
Co se týká informací k samotnému hrazení stočného, provozovatel
kanalizace bude mít přehled o napojených občanech na základě zpracované dokumentace, která mu bude
dodávána ze strany zpracovatele projektu (Europrojekt). Následně pak
provozovatel (SVak a.s.) sám rozešle
jednotlivým domácnostem smlouvy. Ten, kdo je již připojen, smlouvu podepíše a zašle ji provozovateli
zpět. Následně mu bude fakturováno
stočné. Ten, kdo ještě napojen není,
si smlouvu ponechá a odešle ji provozovateli podepsanou zpět, jakmile
se napojí do kanalizace a teprve poté
mu bude fakturováno stočné.
Výše zmiňované skutečnosti platí pro všechny občany, kteří mají
možnost napojení do nové, či staré
kanalizace. Jsou zde ale také lokality,
či jednotliví občané, kteří z různých

důvodů tuto možnost napojení nemají. U těchto případů bude nutné,
aby se do budoucna připravilo řešení, které by umožnilo napojení na
kanalizaci všem občanům. Zatím
však musíme vycházet ze současných možností a budoucí řešení budou vyplývat z finančních možností
obce. Do té doby mají občané, kteří
se nemůžou napojit na kanalizaci,
možnost mít jímky na vyvážení, kde
by však měli dokladovat pravidelné
vyvážení. Další variantou je domovní čistírna odpadních vod.
Závěrem bych se zmínil také o
možnosti realizace přípojek na kanalizaci. Každý z občanů si musí zajistit napojení na kanalizaci na vlastní
náklady. Zastupitelstvo obce se však
bude snažit, aby došlo ke zprovoznění obecního stroje UNC, díky čemuž
bychom mohli být občanům při napojování přípojek nápomocni. Pokud
by oprava UNC byla příliš nákladná,
pokusíme se zajistit alternativní řešení v podobě dohody s nějakým subdodavatelem.
Vážení občané, pokud tento článek neobsahuje informace, které jste
se potřebovali o kanalizaci dozvědět,
můžete se na mě s Vašimi dotazy obrátit osobně v kanceláři starosty.
Robert Křenek
starosta obce

Křesťanské okénko
Farní pouť do Prahy
Ve 3,25 hod. zvoní budík. Příšerné, to byl skvělý nápad jet v sobotu na pouť do Prahy. Mohla jsem krásně a
nerušeně spát…
Ale rychle, sprcha, malá snídaně, autobus nečeká. Cesta byla dlouhá, zpříjemněná zastávkou u dobré kávy, Praha nás přivítala opatrným sluníčkem a velkým větrem. Ve
vojenském kostele sv. Jana Nepomuckého na Hradčanech
se nám dostalo vřelého přijetí od pátera Jaroslava Kníchala. Ani nevím, co nás potěšilo nejvíce – milé slovo, krásný
barokní interiér, který jsme si prohlédli velice rádi nebo
vyhřívané lavice.
Celé dopoledne jsme strávili v katedrále sv. Víta. Mše
na počest 25. výročí kanonizace sv. Anežky byla velmi
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slavnostní, s účastí vysokých představitelů našeho církevního i civilního života, pro všechny zúčastněné určitě
mimořádný zážitek. A poutníci přijeli z celé země. Však
jsme si s některými při veselici na Hradčanském náměstí
přiťukli, trošku zazpívali a popovídali.
Odpoledne byla chvilka volna. Někdo se jen tak prošel
starou Prahou, jiní jsme stihli i vánoční zrychlené nákupy,
ale vrchol dne se teprve blížil. V sedm hodin večer jsme
usedli do křesel na balkonu ve Státní opeře a začala Rusalka. Výprava jako z pohádky, hudba známá a přece překvapivě krásná, napjatě jsme čekali, jak to všechno skončí. A
princ Rusalku políbil….
Cesta domů byla jako ve snu, docela rychlá, plná myšlenek na prožitý den. Vstávat 3,25 rozhodně stálo za to,
takových plných dnů není nikdy dost.
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Mše svatá za zvolené zastupitele
V úterý 25. listopadu vedl náš pan farář P. Josef Říha
mši svatou za nově zvolené zastupitele. Bylo velmi příjemné se i navečer všedního uspěchaného dne zklidnit a
najít si cestu do kostela sv .Cyrila a Metoděje. A ještě příjemnější bylo zjištění, že dorazili zastupitelé z Nedachlebic i ze všech okolních obcí naší farnosti– Bílovic, Březolup, Kněžpole, Mistřic, Svárova, Topolné i Zlámance. Pan
farář nás svými slovy velmi podpořil a dodal nám sílu a
víru před naší zastupitelskou prací. Všichni víme, že je jí
všude dost a dost. U nás v Nedachlebicích možná ještě o
kousek víc.
Po mši svaté jsme se krátce sešli v učebně kostela u
malého občerstvení. Pozdravili jsme staré známé, případně navázali nové jistě důležité kontakty mezi vesnicemi.
Přijel nás pozdravit také náš senátor, pan Patrik Kunčar,
což bylo velice nečekané překvapení, které nám pan farář
připravil.
Všichni jsme se shodli na tom, že tato mše pro nás
měla velký osobní význam, a bylo milé a důležité zároveň,
strávit společnou chvíli ve spojení s Bohem.
Lenka Závodná

Farní výlet do Prahy

Cecilka
Letošní oslava Svaté Cecílie proběhla v nedělním vlahém odpoledni za účasti schol naší farnosti s přispěním
dvou mladých sólistů z Mistřic a hostů z Velkého Ořechova. Vše probíhalo v březolupském malebném kostele
zasvěceném Panně Marii, který byl zcela zaplněn napjatým publikem, mezi nimiž jsme přivítali i duchovní
otce.
I přes prvotní potíže se zvukovou aparaturou se ujal
slova pan farář Říha a pozval dle abecedního pořadí
první účinkující z Bílovic. Dále následovala schola z
Březolup se svými disonantními, přesto však andělsky
znějícími písněmi, následované scholou z Kněžpole,
která se rozrostla o rodinné členy původní scholy. Pokračovali nadaní sólisté a sourozenci z Mistřic. Hned
po nich následovala schola Nedachlebic s propadajícím
se věkovým průměrem, rozrůstající se neustále o mladé
členy, kteří přispívají svými rozličnými hudebními nástroji.
Vše probíhalo hladce až do doby než nastoupila doprovodná kapela Neutrál Topolské scholy, které se ztratily noty. V tu ránu se mnohým z přítomných vybavil
film „Hoří, má panenko, hoří!“, kdy se z tomboly ztratila
tlačenka. Po zvolání zoufalého kytaristy „Neviděli ste
tady moje noty?“, nevydržela po delší době nedachlebská schola psychický nápor a omylem stopené noty vrátila. Díky tomuto nálezu se v programu mohlo pokračovat. Poslední slovo patřilo mladým hostům z Velkého
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Tyto děti se připravují na 1. svaté přijímání

Oslava Svaté Cecílie
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Ořechova, kteří sklidili potlesk, taktéž velký.
Závěrem se kostelem rozezněly všechny hlasy schol
společně v doprovodu varhaníka Pavla z Nedachlebic.
Po dlouhém vyčerpávajícím potlesku se všichni odebrali
na místní faru, kde účinkující čekalo bohaté občerstvení, za které farníkům patří Pán Bůh zaplať!
Pavla Travencová

Doba adventní a vánoční
Poslední listopadovou neděli jsme zahájili nový
církevní rok a současně vstoupili do adventní doby,
kterou křesťané chápou jako přípravu na příchod Syna
Božího mezi nás, mezi všechny lidi. On přišel jako dítě,
dokonce byl po narození ohrožen na životě, jeho matka s ním prchala do bezpečí. Každý člověk přichází na
svět jako bezbranné dítě, spoléhá na matku i otce, že
mu s láskou všechno obětují. I proto se po celý život
těšíme na Vánoce, svátky radosti, pokoje, míru, svátky
Rodiny.
Nejdůležitější podzimní akcí byla v našem kostele
Svatohubertská mše svatá, letos byla už třináctá. Myslivci, včelaři, zahrádkáři, rybáři a chovatelé se opět sešli
a poděkovali za všechny Boží dary. A zvláště myslivci
měli opravdu vážný důvod – už za týden ulovili na svém
hlavním honu nebývale vysoký počet zvěře – 47 bažantů a 23 zajíců. Trvalá péče o přírodu se člověku prostě
vyplácí.
Na naše drahé zesnulé jsme vzpomínali hned několikrát, nejprve při Svárovském modlitebním setkání v
našem kostele 25. října, pak při Svatohubertské mši a
hlavně 2. listopadu v den památky všech zemřelých.
Vedle modliteb však nemůžeme zapomínat ani na
materiální či pracovní pomoc všem potřebným a trpícím kdekoliv ve světě. V kostelech farnosti byly uspořádány dvě sbírky určené obětem lidské zloby – na pomoc
národům postižených válkami se ve farnosti vybralo 70
980 Kč, (z toho v kostele v Nedachlebicích 20 000 Kč) a
na obdobnou pomoc organizovanou Charitou se v celé
farnosti vybralo 52 780 Kč, (z toho v kostele v Nedachlebicích 8 740 Kč). Skromně si dovolím připomenout, že
na opravu kostelů do severních Čech z naší a kroměřížské farnosti v říjnu odjelo 15 dělníků, z Nedachlebic
jsme byli čtyři chlapi.
Někdo si teď možná řekne – taky bych přispěl, ale do
kostela nechodím, nevěděl jsem o tom. A právě proto
je i pro Vás určena Tříkrálová sbírka – její výtěžek má
pomoci všem lidem, kteří se bez svého zavinění dostali
do těžké životní situace. V Nedachlebicích Vás navštíví
Tříkráloví koledníci v sobotu 3. ledna 2015 a za Váš finanční dar Vás hned pozvou na Tříkrálový koncert do
našeho kostela. Bude v neděli, naše pozvání přijal mistr
Jiří Pavlica a přivede i své hudební přátele.
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Všechny děti o první adventní neděli

Zažehnutí první Adventní svíce

Myslivci si připomněli všechny zesnulé kolegy, posledním
byl Josef Jankůj
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A jako vždycky, jen ve stručnosti, pozvánka na některé připravované akce:
Ve čtvrtek 25. 12. bude v našem kostele vánoční pásmo pro děti.
V sobotu 27. 12. je pro milovníky vína v Bílovicích obřad žehnání vína a poté košt ve farním sklepě – každý, kdo má
dobré víno na žehnání i na košt, je srdečně zván.
V úterý 30. 12. vyjdeme na pouť po jesličkách (jen 18 km, i vy to zvládnete).
Ve středu na Silvestra máme dvě akce:
děkovnou mši v přírodě u Huberta v Olšovci v 11.30 hodin,
děkovnou mši za rok 2014 v Bílovicích od 23.00 hodin, pak půlnoční přípitek na Nový rok v čajovně a pro
Nedachlebjany cesta domů nad ránem Nového roku.
Kostelní rada u sv. Cyrila a Metoděje v Nedachlebicích Vám přeje
požehnané Vánoce a v novém roce Boží lásku, pevné zdraví, rodinnou pohodu a všechno dobré.
Ing. František Dostálek

Informace z knihovny

Dne 28. 11. 2014 se uskutečnilo první „Předvánoční tvoření s knihovnou“. Společně jsme vytvářeli adventní
věnce, věnce z proutí, přáníčka a výzdobu před obecní úřad. Paní Jana Jandoušová předvedla výrobu perníkových baněk, paní Jarmila Bieschelová výrobu ozdob z těsta z kukuřičné moučky, bohužel na víc už nezbyl čas…
Přes počáteční obavy, zda vůbec někdo přijde, byla účast celkem hojná a myslím, že všichni si přišli na své.
Tímto chci moc poděkovat všem zúčastněným a samozřejmě také mým pomocnicím – MOC DÍKY!
Provoz knihovny v prosinci bude omezen, naposledy se uvidíme vyjímečně v úterý 16. 12., potom až ve
středu 7. 1. 2014.
Přeji Vám všem poklidné, radostné a dobrem naplněné vánoční svátky, a to vše také v každém dni roku
2015.
Michaela Křenková

Číslo 4/2014
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Sbor nespí
K vánocům neodmyslitelně patří
koledy. Neznaly jsme sice plán vystoupení v adventní čas, ale přesto
jsme se už od září scházely a nacvičovaly vánoční koledy. V půli listopadu se začali ozývat první zájemci o
naše vystoupení. A tak jsme zúročily
náš nácvik na rozsvěcování vánočních stromků v Mistřicích a v Nedachlebicích . Při obou koncertech
byla skvělá atmosféra, v Mistřicích
navíc umocněná malým jarmarkem
se zabijačkou, kde se sešla snad celá
vesnice a po našem vystoupení nás
ještě následovala Topolanka a závěrečný ohňostroj. Z tohoto zájezdního vystoupení máme ještě větší chuť
do zkoušení, zpěvu a kulturní reprezentace obce.
Po vydání těchto novin nás čeká
ještě vánoční program na Svárově a
poté se už budeme těšit na Štědrovečerní mši, po které si rády s Vámi zazpíváme koledy před kostelem v Nedachlebicích. To bude zároveň naše
poslední letošní vystoupení.

Jako vedoucí sboru bych chtěla
poděkovat všem ženám (a jedinému
muži) ve sboru za obětavost, čas strávený na zkouškách i čas strávený na
vystoupeních. Za pět let naší činnosti jsme se od prvního neumělého vystoupení posunuly o velký kus dále.
Můžu říci, že z jednoduchých koled
jsme se pustily i do složitějších, více-

hlasých písniček ze všech koutů Moravy. Všem Vám moc děkuji.
A za celý sbor bych si dovolila
všem našim fanouškům, ale i ostatním lidem popřát krásné prožití vánočních svátků, hodně dárků pod
stromečkem a do Nového roku hlavně zdraví, štěstí a rodinou pohodu.
Jana Jandoušová

Vystoupení Nedachlebjanu v Mistřicích. Fotografie Pavla Mikošky www.objednejfoto.cz

„Větší bolesti na světě není,
než žal z náhlého rozloučení.“
Děkujeme touto cestou všem, kteří věnovali tichou vzpomínku a zapálili smuteční svíčku u hrobu
naší maminky, babičky, prababičky, manželky a sestry, paní Ludmily Maráškové, která nás navždy opustila
dne 28.10.2014. Zvláštní poděkování patří také místní
krojové chase za květinový dar. Kdo měl rád, nezapomene...
Zarmoucená rodina

Nedachlebjan
Po krásném podzimním počasí,
které nás těšilo, se přiblížil svátek
svatého Martina a s ním i hody v Ne-
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dachlebicích. K Martinským hodům
v posledních letech neodmyslitelně
patří nejen krásné slovácké kroje, ale
také pláštěnka. V sobotu 8. listopadu se tak průvod krojované chasy a
jejich malých nástupců vydal opět v
dešti k Obecnímu úřadu. Pan starosta povolení chase samozřejmě vydal,

děti z Nedachlebjánku a potom také
chasa předvedly ukázky tanečků. Po
požehnání práva v kostele se krojovaní v doprovodu Staroměstské kapely vydali na obchůzku obcí. A večer - to už jsme se tradičně přesunuli
na hodovou zábavu do Zlámance.
Ke Staroměstské kapele se přidala
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cimbálová muzika Mladý Včelaran.
V neděli se počasí umoudřilo a tak
po hodové mši v místním kostele
mohli krojovaní opět projít obcí, aby
ukázali kroje - tentokrát bez pláštěnek. Jménem chasy i Občanského
sdružení Nedachlebjan bych chtěla
poděkovat zastupitelům obce i všem
sponzorům, kteří nás podpořili při
pořádání hodů. Díky patří tradičně
rodičům krojovaných a všem, kteří
se podíleli na přípravě a organizaci
hodů.

V lednu 2015 připravujeme již 6.
krojový ples. Bude se konat 24. ledna
2015 na sále ve Zlámanci, hrát bude
Staroměstská kapela a cimbálová
muzika Mladý Včelaran. Všechny
vás srdečně zveme a těšíme se, že si
přijdete zatančit a dobře se pobavit.
Na závěr mi dovolte, abych vám
všem popřála jménem OS Nedachlebjan příjemné prožití vánočních svátků, pevné zdraví, štěstí a
pohodu do 365 dní roku 2015.
Blanka Sládková

Nejmladší chasa

Deštivá sobota od tanečků neodradila

Žádost o povolení hodových práv

Zpráva o činnosti rybářů
z Nedachlebic za období měsíců října a listopadu
V měsíci říjnu OÚ zakoupil 5 metráků kapra K-3 (délka 40-60 cm).
Celkem 170 ks. V uvedeném měsíci
se neustále krmilo na rybnících OL-1
a OL-2. Koncem října jsme začali odpouštět rybník č.3 Lipina a dne
1.12.2014 jsme provedli výlov pod
vedením porybného p. Svitka z Pašovic. Výlovu s zúčastnilo 14 rybářů.
Bylo vytaženo 76 ks kapra K-2 (30-40
cm), 26 ks amura K-1 (5-15 cm). Tyto
ryby byly převezeny na rybník OL-1.
V současné době by mělo být v rybní-
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ku Olšovec-1 326 kaprů (K-2 a K-3) a
30 amurů. Dále byla vytažena násada
kapra 104 ks K-1 (5-15 cm) a lín 20 ks
(K-1). Tato násada byla ponechána v
rybníce č.3 Lipina.
V zimních měsících, kdy bude zamrzlá plocha rybníku, budeme vyřezávat díry. Dále bychom, po domluvě na OÚ, chtěli vyřezat olše kolem
rybníků OL-2 a Lipina, kde toto listí
zahnívá a velmi škodí rybám.
V měsících březnu a dubnu by se
měl provést výlov rybníku č.2 a tím

bychom měli řádný přehled, co ve
vodě máme. Větší ryby K-2 a K-3 by
byly převezeny na větší rybník Ol-1.
Ryby K-1 by se převezly na rybník Lipina.
Chtěli bychom poděkovat všem
rybářům, kteří se zúčastňovali brigád
na rybnících a kolem nich a všem pak
popřát hezké prožití svátků vánočních a do Nového roku hodně zdraví
a úlovků.
Petru zdar
Jiří Pravdík a Karel Šišák
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Zahrádkáři přejí
Tak jsme zase o jeden rok dále v našem životě, ve starostech a výsledcích, v rodině, ale také na našich zahradách.
Snad se nám podařilo udělat všechno, co jsme si naplánovali na začátku tohoto roku a teď můžeme bilancovat. K svátkům vánočním přejeme Vašim rodinám – od dětí až po ty nejstarší nemocné, osamocené, radostné prožití nejkrásnějších svátků v roce, svátků vánočních. Do nového roku 2015 Vám přejeme hodně sil, hodně duševní i rodinné pohody,
hodně zdraví, trpělivosti od vašich blízkých a dobré přátele kolem sebe. Dále Vám přejeme sílu a odvahu řešit vše, co
nám naše současná společnost přinese. To Vám přeje výbor zahrádkářů.
Za výbor zahrádkářů Vojtěch Lysoněk

TJ Nedachlebice
Klasik kdysi napsal:“ Čas běží
jako jelen, byv do zadku střelen“ Tak
a je tady opět, konec roku a tradiční
ohlédnutí se za ním.My sportovci se
díváme na vše, co se událo, s určitým
nadhledem. Víme, co se nám podařilo a co ne. Zůstalo-li nám pár fanoušků a přátel ,pak všechno co jsme
dělali, nebylo špatně.
Nevím, zda si všichni občané dovedou představit, co všechno celoroční
práce výboru v našem oddíle obnáší.
Vedle samozřejmé údržby sportovního areálu, materiálního zabezpečení
hráčů všech věkových kategorií, personálního zajištění realizačních týmů
(trenérů a vedoucích mužstev),také organizaci 26 mistrovských utkání na našem hřišti a nezanedbatelný přínos ke
kulturně společenskému životu v obci
organizací plesu sportovců,dětského
dne,pouličního turnaje aj. Detailně
budeme bilancovat svou práci na valné
hromadě v únoru příštího roku.
Výsledky našich mužstev odpovídají kvalitě hráčských kádrů, od
žáků počínaje až po mužstvo „Starých pánů“.U těch nejmenších jsme
nikdy nekladli, ani neklademe důraz
na výsledky a postavení v tabulce,ale
spíš na to,aby se děti proběhliy a tak
část svého volného času nestrávily u
počítačů nebo u televize.
Výsledky naších dorostenců v podzimní části krajské soutěže jsou pro
řadu z nás zklamáním a postavení v
tabulce (10.místo) nesplnilo očekávání
výboru TJ. Může za to celá řada faktorů ,kterými se musí výbor spolu s realizačním týmem znovu a znovu zabývat.
Nejvýznamější faktory neúspěšné pod-

strana 10

zimní části vidíme především v :
- nedostatečné šíři hráčského kádru
a jeho výkonnostní nevyváženosti
- kolísavých výkonech především
starších klíčových hráčů
- komunikačních problémech
Řešit nastalou situaci musíme také
vzhledem k tomu,že každoročně dochází k významné generační obměně
dorostu a kluků se zájmem o fotbal
je stále méně.Z toho důvodu musíme
řešit nejen naše vnitřní problémy, ale
znovu obnovit seriózní jednání o sloučení nebo alespoň o vzájemné pomoci
formou střídavého startu hráčů z oddílů sousedních obcí Bílovic, Březolup, Mistřic případně Mařatic našemu
mužstvu. Výchova vlastních hráčů je
klíčovým faktorem pro udržení hráčské kvality prvního mužstva a budoucnosti nejen nedachlebského fotbalu,ale i fotbalu v sousedních obcích.
U prvního mužstva se nám podařilo
sestavit kádr, který podle mého názoru
je jeden z nejkvalitnějších, které jsme
kdy měli. Na hostování přišli hráči mladí,perspektivní s předpokladem dalšího fotbalového růstu. Patří mezi ně Jan
Sedlář z Bílovic, Michal Hána z Kunovic, Andreas Chaloupka ze Slovácka a v
neposlední řadě zapracovávání našich
odchovanců Patrika Fojtíka a Dominika Maráška. Věříme, že skloubení této
generace se zkušenými hráči typu Marka Kaňovského, Ladislava.Soviše, Martina Hladiše a Petra Faldyny povede k
pohlednému fotbalu na který se celá
řada fanoušků bude těšit. Že se nám to
daří svědčí nejen postavení mužstva po
podzimní části ,ale i stále větší návštěvy
na našich utkáních i z řad diváků jiných

obcí .Pro celou řadu z nás je představa
prodlužování úspěchů nedachlebského
fotbalu lákavá a samozřejmá .V první
řadě si to musí vždycky vybojovat kluci
na trávě sami.
O kvalitě nedachlebského fotbalu
jako celku svědčí i úspěchy mužstva
starých pánů.Jejich vítězství v tradičním zápolení šesti sousedních obcí i výsledky přátelských utkání s hráči stejné
věkové kategorie.
Nicméně věřím že poctivou prací
členů výboru ,odpovědným přístupem
hráčů k utkáním, ve spolupráci s obcí
a našimi sponzory uděláme všechno proto, aby fungování všech našich
oddílů bylo organizačně i finančně
pokryto a pokračovala tak důstojná ,
už více než 30 let trvající, reprezentace
obce a to nejen ve Zlínském kraji.
Dovolte mi na závěr poděkovat
všem našim věrným fanouškům, členům výboru TJ za odvedenou práci
,hráčům všech věkových kategorií za
odvedené výkony a v neposlední řadě
sponzorům za finanční pomoc.
Co připravujeme v roce 2015:
- Ples sportovců 31.1.2015 ve Zlámanci
- Organizace přípravy všech mužstev (zimní turnaje,přípravné zápasy)
- Zahájení jarních mistrovských
soutěží 29.3.2015
- Tradiční dětský den 6.6.2015
- Pouliční turnaj 21.6.2015
- VIII.ročník Laso Cupu
27-28.6.2014
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Újezdec
Strání
Hluk
Mladcová
Osvětimany
Nedachlebice
Bojkovice
Jaroslavice
Kvasice
Žalkovice
Dol.Němčí
O.N.Ves
Nivnice
Březolupy

14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

9
8
9
8
7
8
6
5
4
5
4
4
1
1

2
0
0
0
1
2
2
3
3
1
1
2
0
2

1
2
3
4
5
6
7
8

Havřice
Sušice
Mařatice
Buchlovice
Jalubí
Nedachlebice
Traplice
Velehrad

6
6
4
6
6
4
6
4

5
5
3
3
2
1
1
0

0
0
0
0
0
1
1
0
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1
2
4
4
4
4
5
5
5
7
8
8
11
11
1
1
1
3
4
2
4
4

42:15
29:14
23:15
31:29
41:27
38:27
31:22
24:27
27:23
20:25
23:30
19:39
18:44
11:40
26:05:00
25:04:00
06:06:00
29:20:00
13:25:00
10:17:00
13:21:00
07:31:00

33
32
29
28
26
26
22
20
19
18
15
14
7
5

(10)
(7)
(7)
(5)
(3)
(5)
(0)
(-2)
(-4)
(-4)
(-7)
(-7)
(-16)
(-16)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Bojkovice
Koryčany
Břest
Louky
Kvasice
Strání
St. Město
Zdounky
Napajedla
Boršice
Nedachlebice
Kněžpole
Morkovice
Uh.Ostroh

14
14
14
14
14
14
13
14
14
14
14
13
14
14

8
10
9
9
9
9
8
8
5
4
4
3
3
0

0
1
1
1
1
0
1
0
0
1
1
1
0
0

2
3
3
3
4
5
3
6
8
9
9
9
11
14

64:26
75:30
49:25
34:15
47:31
55:30
39:19
47:36
36:41
24:38
24:50
20:51
31:52
10:111

32
31
30
30
28
27
27
24
17
13
13
10
9
0

(7)
(10)
(8)
(8)
(7)
(6)
(8)
(3)
(-5)
(-8)
(-8)
(-11)
(-12)
(-21)

15
15
9
9
6
4
4
0
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Obětní dary při Hubertské mši před oltářem

Předvánoční tvoření s knihovnou

Hodová chasa při Martinských hodech 2015
Fotografie:: ing. František Dostálek, Josef Jandouš, Blanka Sládková, Pavla Travencová, Pavel Mikoška,
Lenka Závodná, Andrea Polášková
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