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Hody v Nedakonicích
Již několikátý rok jsou naše tradiční hody s právem tak trochu
netradiční. Například to nejdůležitější, kdo bude stárkem, se chasa
dozvěděla až v páteční předvečer
hodů. Po dlouhé a napjaté rozpravě to nakonec dopadlo tak, že
stárkování se ujal Libor Mareček
a Zdeněk Obdržálek a po boku jim
stály Monika Kohoutková a Lenka
Rokytová.
Díky aktivitě obecního úřadu
jsme se jako stárci nemuseli o nic
starat. Obec převzala většinu organizace hodů na sebe. Počínaje
požehnáním v kostele a konče nedělním obědem celé chasy s Nedakoňankou na kulturáku. Jedinou
starostí nás stárků tedy bylo udržet
chasu celý víkend pohromadě a nakonec uspořádat dozvuky.
V chase se objevilo hodně nových a hlavně mladých tváří. Bylo
nás 15 párů, což je asi nejvíc za posledních pár let. Je vidět, že mladé
lidi baví chodit na hody v kroji. Poznali, že si to můžou víc užít jako
aktivní členové chasy, než jen jako
diváci, a navíc se ještě naučí tancovat.
Za letošní hody patří poděkování organizátorům, ale hlavně všem,
kteří se oblekli do kroje a jakkoli se
podíleli na programu.
Za hodovou chasu roku 2007
Libor Mareček

www.nedakonice.uh.cz

Zpravodaj obce Nedakonice

2007

Hodnocení činnosti Zastupitelstva
obce Nedakonice za rok 2007
Vážení občané,
dovolte nám seznámit Vás s činností zastupitelstva obce za rok 2007.
Rada obce a zastupitelstvo obce se
schází jedenkrát měsíčně na svých
pracovních jednáních, kde řeší aktuální úkoly a připravuje podklady
a návrhy pro veřejná zasedání. Za
rok 2007 se uskutečnila čtyři veřejná
zasedání.
V tomto roce byly splněny uvedené akce:
• začátkem roku 2007 byla ukončena
výstavba obecního vodovodu v délce
1000 m v části od křižovatky směrem
na Boršice až k družstevním bytovkám. Na tuto akci byla vynaložena
částka ve výši 1 milion korun dotace
ze Zlínského kraje a 1 380 000,- Kč
z rozpočtu obce.
• bylo celkově vybudováno 103
vodovodních domovních přípojek
v celkové hodnotě 1 100 000,- Kč.
Tato částka byla hrazena z obecního
rozpočtu.
• byla získána dotace na temperování
kostela tepelným čerpadlem, ve výši
2 200 000,- Kč. Byla vybudována strojovna, vrty a rozvody a namontováno
tepelné čerpadlo. Vnitřní rozvody budou instalovány v jarních měsících
v roce 2008. Obec z rozpočtu na tuto
akci přispěla částkou 220 000,- Kč.
• byla vybudována cyklostezka v části Mlýnské v délce 585,5 m a v částce
2 617 000,- Kč a na tuto akci byla
zajištěna dotace ve výši 60% rozpočtové částky a zbytek byl hrazen z rozpočtu obce.
• dále byl položen v části zv. Padělky
II elektrický kabel v částce 360 000,Kč, kterou uhradil E-On a.s. a obec
se podílela na této částce 40 000,- Kč.
Bylo položeno vodovodní potrubí
v délce 285 metrů. Na akci byla získána dotace od Zlínského kraje ve
výši 400 000,- Kč a celkové náklady
dosáhly částky 502 000,- Kč.
• byla zajištěna dotace ve výši
4 500 000,- Kč na vytápění kulturního domu tepelným čerpadlem. Do
současné doby byly provedeny vrty
s vybudováním tepelných kanálů,
probíhá rekonstrukce kotelny a prá2

ce budou ukončeny v roce 2008.
• na Základní škole byla provedena
výměna svítidel ve třech třídách. Náklady dosáhly částky 70 000,- Kč.
Ve zprávě se uvádějí jen akce většího
rozsahu a malé akce a údržba majetku zde není uvedena.
Plán činnosti zastupitelstva obce na
rok 2008
1) bude pokračováno v budování
vodovodních přípojek k jednotlivým
rod. domům
2) další a nejnáročnější akcí je naplánovaná rekonstrukce kulturního
domu, která se skládá ze tří částí:
a) technické zhodnocení kulturního
domu včetně střešní nástavby
b) vybudování 9 bytů pro příjmově
vymezené občany ve střešní nástavbě
kulturního domu
c) zateplení kulturního domu, které
zahrnuje:
- nové zdivo včetně nových oken, nových rozvodů topení
- demontáž boletických panelů
- zateplení obvodových zdí včetně
fasády.
Tato akce je podmíněna získáním
dotačních titulů a bude obsahovat
finanční náklady ve výši 23 000 000,- Kč.
3) dobudování druhé etapy obecního vodovodu v celkové délce 2, 5 km
a s plánovanými náklady 6,6 milionu
korun.
4) rekonstrukce ČOV včetně výměny
technologie s plánovanými náklady
11 milionů korun.
5) rekonstrukce obecních rybníků,
prohloubení a úpravou břehů, s plánovanými náklady 2,5 milionu korun.
6) zpracování další etapy územního
plánu obce, s plánovanými náklady
420 000.- Kč.
Kultura.
V roce 2007 byly uskutečněny pod
záštitou obce tyto kulturní akce:
- krojový ples,
- dětský den
- slavnosti vína v Uh. Hradišti,
- tradiční slovácké hody,
- mikulášské zpívání.

Upozornění občanům!
Informace občanům o svozu a třídění
odpadu.
Od občanů za rok 2007 bylo za poplatky za svoz vybráno 660 000,- Kč
a obec zaplatila za likvidaci odpadu
860 000,- Kč. Od firmy EKO COM
nám bylo zaplaceno za tříděný odpad
104 000,-Kč. Jelikož nám bude za rok
2008 za uložení tuny odpadu účtováno o 100,- Kč na tunu více, celkem za
tunu 1180,- Kč tak poplatek za svoz
tuhého domovního odpadu pro rok
2008 se zvýší na 500,- Kč na osobu
a rok.
Upozorňujeme občany, že opětovně
nerozlišují a neukládají sklo podle barev, do kontejnerů na plasty se ukládají věci, které zde nepatří jako starý
textil apod. Někteří občané ukládají
odpad mimo kontejnery z důvodu,
že je kontejner plný, žádáme, aby tak
nečinili, protože tyto odpady znečisťují prostranství u kontejnerů.
Sběrný dvůr za obecním úřadem
bude v provozu jako v roce 2007,
to je každá druhá středa v době od
14.00 hod. do 17.00 hod. a každou
první sobotu v měsíci od 08.00 do
12.00 hod.
Žádáme občany, aby papírové kartony, plastové židle, kanystry, kbelíky
a jiný nebezpečný odpad, odevzdávali pouze na sběrném dvoře a nenechávali uvedený odpad u kontejnerů.
Informace občanům o provozování kanalizace a vodovodu:
Platby za stočné budou v roce 2008
zvýšeny ze 600,- Kč za osobu a rok
na 630,- Kč za osobu a rok. Platba
ceny vodného v roce 2008 bude zvýšena ze 16,- Kč za m3 na 17,- Kč za m3.
Důvodem zvýšení je ze zákona zvýšená sazba DPH z 5% na 9%.
Poděkování občanům
Zastupitelstvo obce Nedakonice děkuje všem občanům, kteří se podíleli na
zvelebování a zkrášlování naši obce,
všem pořadatelům a účinkujícím při
kulturních akcích, všem členům sboru
dobrovolných hasičů a všem složkám
v obci za jejich činnost.
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Vážení spoluobčané!
S blížícími se nejkrásnějšími svátky v roce a příchodem
Nového roku mně dovolte, abych Vám všem, Vašim rodinám a známým popřál, abyste svátky a celý příští rok prožili v přátelství a pochopení s ještě lepšími vyhlídkami ekonomické situace v rodinách a hlavně s vyhlídkami pevného zdraví. Abyste nový rok prožili v klidu, ve spokojenosti
a nezapomněli na to, že hlavním lidským pokladem není

Od 1.1.2008 se obec zapojuje do systému pro vydávání ověřených výpisů z informačních systémů veřejné správy nebo jejich
částí, které jsou veřejnými evidencemi, rejstříky nebo seznamy.
V kanceláři obecního úřadu bude možné vyřídit ověřené
výpisy z těchto centrálních registrů:
• katastr nemovitostí – výpis listu vlastnictví
– podle čísla listu vlastnictví
– podle čísla popisného
– podle čísla parcely
– částečné výpisy

soubor materiálních hodnot, ale především zdraví, ohleduplnost, láska k přírodě, snášenlivost a snaha pochopit jeden druhého a to jak v rodinách a ve vztazích sousedských
tak v obecním soužití a obecním společenství.
Přeji Vám všem šťastné a veselé Vánoce a úspěšný rok
2008.
Jiří Smělík
starosta obce

• obchodní rejstřík
– úplný výpis
– výpis platných údajů k aktuálnímu dni
• živnostenský rejstřík
Cena za vyhotovení výpisu je stanovena zákonem
č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Položka 3 d) sazebníku max. 100 Kč za první stranu a 50 za každou další stranu.

Jaké cestovní doklady jsou platné
pro překračování hranic v EU?

Cestovní pas
+ všechny typy cestovních pasů jsou
platné po dobu v nich uvedenou, bez
ohledu na fakt, zda mají či nemají strojově čitelnou zónu či zda obsahují či
neobsahují biometrické údaje.
Žádost o vydání občanského průkazu můžete podat v kanceláři Obecního

•
•
•
•
•
•
•

DTP
propagační letáky
katalogy
reklamní polep
potisk textilu
reklamní předměty
www stránky

úřadu v Nedakonicích, nebo na Městském úřadu v Uh. Hradišti (bývalý
Okresní úřad v přízemí vpravo). Vezměte s sebou starý OP, jednu fotografii, popř. jiné doklady.
Žádost o vydání cestovního pasu
podávejte na Městském úřadě v Uh.
Hradišti (bývalý Okresní úřad v přízemí
vpravo). Dětem do 5 let můžete žádost
podat i v kanceláři Obecního úřadu
v Nedakonicích.
Žádost o vydání řidičského průkazu lze podávat jen na Městském úřadě
v Uh. Hradišti (v budově u nemocnice).
Bližší informace k výše uvedeným informacím Vám podá paní Sošková v kanceláři Obecního úřadu Nedakonice.

www.afy.cz

grafické práce & reklama
n a v r h u j e m e ře š e n í . . .

dených občanských průkazů, požádejte
o vydání nového. Výměna se Vás
netýká, pokud jste se narodili před
1.1.1936.
• občanské průkazy vydávané od
1.1.2004 zůstávají platné po dobu
v nich uvedenou.

Vodní 121 (přízemí), UH
tel.: 731 456 173

Občané ČR mohou překračovat
státní hranice se dvěma typy cestovních dokladů:
Občanskýprůkaz
pozor! Platnost některých průkazů
bez strojově čitelné zóny končí dříve,
než v termínech v nich uvedených:
• občanský průkaz vydaný do 31. 12.
1996 – platnost skončila 31.12.2006
• občanský průkaz vydaný do
31.12.1998 – platnost končí nejpozději
31.12.2007
• občanský průkaz vydaný do
31.12.2003, bez strojově čitelných
údajů – platnost končí nejpozději
31.12.2008
• pokud jste držiteli některého z uve-
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Mateřská škola 2007

V letošním roce má Mateřská škola 3 třídy s počtem
65 dětí.
Rozdělění: Kuřátka 15 dětí - paní uč. Šáchová Božena
Koťátka 25 dětí - ředitelka Rokytová Pavla,
paní uč. Bc. Caudrová Eliška,
Motýlci 25 dětí - paní uč. Brunclíková Vlasta,
paní uč. Bc. Kořínková Petra
O úklid budov, přilehlé zahrady a výdej stravy dětem se starají paní Marečková Helena a paní Taťáková Pavla.
Ve školní jídelně pracují paní:
Náplavová Miloslava - ved. ŠJ
Holá Drahomíra - kuchařka
Haluzová Věra - kuchařka
Ženatá Ludmila - pomocná síla
pro rozvoz jídla důchodcům
V mateřské škole funguje pod vedením paní učitelky
Brunclíkové a Caudrové logopedický kroužek. Celkem je
zde zařazeno 22 dětí.
Během roku za dětmi zajíždí pracovníci střediska Bílé
Karpaty se svými výukovými programy zaměřenými především na přírodu a ekologii. Pořádáme divadelní představení,
kdy divadelní soubory zajíždí přímo za dětmi do školy, navštěvujeme i Slovácké divadlo. Děti se každoročně těší na
kolový výlet po vesnici, výlet na ukončení školního roku,
hledání pokladu, oslavy Dne dětí a spoustu dalších aktivit,
např. ukázková práce psovodů Policie ČR.
2x ročně organizujeme prodejní výstavky knih pro děti
i rodiče.
Společně s rodiči se scházíme při oslavách Svátku matek,
rozloučení s budoucími školáky, v adventním čase navštěvuje
školu Mikuláš s bohatou nadílkou, pořádáme vánoční besídky a dílničky.
Letos děti reprezentovaly mateřskou školu na Sportovních
hrách dětí mateřských škol Uherském Hradišti, kde soutěžili
v hodu míčkem, běhu a skoku dalekém, v rámci předplaveckého výcviku se zúčastnily olympiády Malých kapříků.

Nepsanou tradicí se stává také účast dětí na Slováckých
hodech, kde vystupují s tanečním pásmem pod vedením
paní učitelky Brunclíkové. Zde bychom chtěli poděkovat
všem dobrovolným dárcům, kteří přispěli na obnovení krojů
pro děti. Mateřská škola ze sbírky obdržela 920,- Kč.
Velké poděkování patří také všem rodičům a hlavně ma-

minkám, které dětem připravily slovácké kroje a tak podpořily zachování lidových tradic v naší obci.
V jarních měsících byla doplněna školní zahrada novými průlezkami v hodnotě 26 400,- Kč. Finanční prostředky
jsme získali z části z Nadace Děti – kultura - sport (15 000,Kč) ostatní (11 400,- Kč) z prostředků na provoz.
V letošním roce jsme vypisovali Grant školní a zájmové
činnosti a zatím jsme obdrželi částku 15 000,- Kč na vybavení třídy.
V závěru bychom chtěli poděkovat a popřát všem, kteří
jakkoliv mateřské škole přispěli darem i pomocnou rukou,
hodně zdraví a úspěchů v nadcházejícím roce.
Děti a zaměstnanci Mateřské školy Nedakonice.
Rokytová Pavla, ředitelka MŠ
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Základní škola v roce 2007
Rok 2007 v naší škole probíhal ve znamení přípravy školního vzdělávacího programu, kterému jsme dali název Škola
pro rozvoj tvořivosti. Název napovídá, že nám jde o propojení teoretické přípravy s tvořivou praxí, která odpovídá věku
žáků a směřuje mimo jiné k hlubšímu poznávání regionu,
tradic, vlastních kořenů. Pro tento účel bychom chtěli budovat školu a její klima tak, aby se blížilo rodinnému prostředí
a vzbuzovalo v dětech pocit bezpečí a vedlo děti k dodržování pravidel soužití.
Co mimo jiné nabízí náš školní vzdělávací
program
• možnost využití volitelného předmětu
náboženství a zájmových útvarů podle
zájmů, nadání, potřeb a budoucího zaměření
• možnost individuálního vzdělávání
• výuka plavání v Plavecké škole
pro 1. - 3. ročník
• integrace žáků s individuálními
vzdělávacími potřebami
• projektové vyučování
• využívání audiovizuální techniky při výuce
• klasifikace stupnicí 1-5 nebo slovním
hodnocením či kombinací těchto dvou
možností
• výuka informační technologie v odborné učebně
• třídní schůzky a konzultační dny, individuální konzultace
během celého školního roku
• výuka anglického jazyka od 3. ročníku
• mimoškolní aktivity pro žáky- exkurze, kulturní programy,
výchovně vzdělávací akce, jiné společné aktivity
• prezentace žáků před veřejností /výstavy, akademie,
besídky, vystoupení/
• mimoškolní aktivity ve spolupráci s rodiči a širší veřejností
• výlety a exkurze za poznáváním regionu
• spolupráce při společných aktivitách s MŠ Nedakonice,
se ZŠ Staré Město a s okolními základními školami
• obohacení výuky návštěvami biografu, divadelních představení,
koncertů, výstav a muzeí
• tělovýchovné aktivity a účast v soutěžích
• odborná pomoc preventisty patologických jevů, v případě
potřeby spolupráce s pracovníky HELPu v Uh. Hradišti
• účast ve výtvarných nebo
literárních soutěžích
• spolupráce s Radou školy
Jak to ve škole vypadá
Škola je prostorná, světlá
a vzdušná s širokými chodbami
využívanými pro relaxaci o přestávkách, kde žáci mohou hrát
ping pong, stolní kopanou, košíkovou apod. Třídy pro výuku
jednotlivých ročníků jsou prostorné a estetické, rozdělené
na část výukovou, vybavenou

moderními stavitelnými lavicemi, a výukově relaxační, vybavenou kobercem, popř. hracím koutkem. Interiér školy
zaujme svou barevností. Škola má odbornou počítačovou
učebnu, využívanou k běžné výuce i ve volném čase. Žáci
mají přístup na internet. Knihovna s dětskou literaturou je
umístěna v chodbě školy a je žákům běžně dostupná. Škola
má kvalitní hygienické zázemí v souladu s normami. K pohybovým aktivitám žáci používají tělocvičnu na Kulturním
domě a školní zahradu.
Přestávky jsou patnáctiminutové, velká
svačinová dvacetiminutová, děti se mohou
volně pohybovat po celém objektu školy,
využívat sportovně odpočinkové vybavení
na chodbách i odpočinkové koutky ve třídách se stavebnicemi a hrami. Školní zahrada je žákům k dispozici pouze po dohodě s vyučujícím, protože tam je nutný
zvýšený dohled vzhledem k nedostatečnému zabezpečení a vybavení zahrady pro
potřeby výuky a odpočinku. Pitný režim
je zajištěn prodejem tzv. školního mléka,
na které mají žáci nárok 4x týdně. Mimo
to mohou obohacovat svou svačinu nákupem mléčných výrobků, popř. drobných
sladkostí.
Integrovaným žákům se věnuje speciální pedagožka pracující na škole a spolupracující s třídními
vyučujícími. Odborně je zajištěna i náprava logopedických
vad. Značnou pozornost věnujeme prevenci sociálně patologických jevů hlavně úzkým kontaktem s dětmi, společnými
akcemi a aktivitami, propojením výuky napříč ročníky i odbornou pomocí. Žáci jsou v úzkém kontaktu s vyučujícími,
čímž předcházíme případným projevům šikany a žákovským
úrazům /nulová úrazovost/.
Obědy jsou žákům zajišťovány v jídelně, kam jsou dováženy z Mateřské školy Nedakonice. Děti mají dostatek
času na oběd, čisté a estetické prostředí školní jídelny,
která je v provozu ihned po skončení čtvrté vyučovací hodiny.
Součástí školy je jedno oddělení školní družiny, které je odděleno od běžného školního provozu, má však
k dispozici kromě vlastního oddělení školní zahradu,
může využívat tělocvičny na Kulturním domě, popř.
počítačovou učebnu. Provoz
školní družiny vychází z požadavků rodičů, funguje ranní
i odpolední provoz.
V předvánočním čase žáci
vystoupí na vánoční besídce s koledami v prostorách školy. Připravují vánoční výzdobu i pečení voňavých dobrot. Přijďte se k nám
podívat, jste srdečně zváni.
Štěstí a zdraví přejí všichni
ze Základní školy Nedakonice
Růžena Maňásková
ředitelka školy
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Dechová hudba Nedakoňanka
a taneční orchestr V.H.S.
Ve srovnání s příspěvkem do zpravodaje v roce 2006 se
v životě hudebníků působících v Nedakonicích neudály žádné
převratné změny, přesto je možné připsat do historie obou hudebních uskupení několik úspěchů i v roce 2007.
V červnu, na přehlídce dechových hudeb v Ořechově, se Nedakoňance podařilo uspět v konkurenci vyhlášenějších kapel,
Vracovjáků a Přespolanky z Dubňan, když získala jediné udělované ocenění, a to „Cenu diváků“. Svůj
podíl na tomto ocenění měla i vhodná
volba zahraných skladeb. Pro tuto přehlídku vznikl hodinu trvající koncertní
program, složený ze samých novinek
v repertoáru Nedakoňanky. Po pravdě
je na druhou stranu třeba přiznat, že
Nedakoňanka měla jednu nespornou
výhodu, protože je v Ořechově považována, jak ohlásili i konferenciéři při
přehlídce, za „skoro domácí kapelu“.
Už více než 15 let tam jak Nedakoňanka, tak i V.H.S. často vystupují při různých společenských a církevních akcích.
V září se zástupci Nedakonic, včetně Nedakoňanky, zúčastnili tradičních Dnů slavností vína“ v Uherském Hradišti. V atmosféře vzrůstajících polemik ohledně účasti jednotlivých obcí na
této „megaakci“ je třeba zmínit, že se naše obec na tuto akci připravila zodpovědně a její vystoupení v prostorách „Pod starou
radnicí“, začínající tanečně-divadelním vystoupením Ženáčů za
doprovodu Nedakoňanky, pokračující vystoupením samotné
Nedakoňanky vrcholícím společným verbuňkem s Mužským pěveckým sborem a jeho následným samostatným vystoupením,
se postaralo o jeden z vrcholů programu probíhajícího toho dne
na uvedeném místě.
Po letech zavítala Nedakoňanka na hody do Zlámance, kde
se pořadatelé rozhodli zase zkusit přesunout tzv. „císařské hody“

o týden později. Zdá se, že alespoň s ohledem na hudební doprovod této změny nelitovali, o čemž by mohly svědčit nadšené
spontánní reakce hudebníkům neznámých lidí „na dědině“, při
večerní taneční zábavě i při nedělních dozvukách s V.H.S.
Pamětníci si možná vzpomenou, že by rok 2007 měl být věnován oslavám 80. výročí založení organizované dechové hudby v Nedakonicích. Ovšem, vzhledem k osobnímu, rodinnému
anebo profesnímu zaneprázdnění části
hudebníků Nedakoňanky, se nepodařilo nalézt v prvním pololetí tohoto
roku vhodný termín k uskutečnění
těchto oslav a čas na jejich přípravu.
Ve spolupráci s vedením obce proto
bylo rozhodnuto uskutečnit tyto oslavy koncem jara roku 2008 s tím, že by
se naskýtala možnost je zároveň spojit
s oslavou 20. výročí založení Mužského
pěveckého sboru. Tato možnost byla
oběmi kulturními sdruženími přijata
jako vzájemně výhodná. Byly uskutečněny určité přípravy této společné akce, která by se měla konat
v sobotu 14. června 2008 v areálu Pod sádkami. Odpoledne
bude věnováno oslavám založení Mužského pěveckého sboru,
podvečer bude patřit oslavám Nedakoňanky a celý program vyvrcholí při taneční zábavě s dechovou hudbou Stříbrňanka.
V rámci příprav těchto oslav zahájila Nedakoňanka
nácvik na natáčení její druhé zvukové nahrávky. Pokud se podaří zajistit dostatek finančních prostředků od případných sponzorů, pak by se v programu oslav založení mohl uskutečnit tzv.
„křest“ nového CD.
Závěrem nám dovolte Vás na tyto plánované oslavy
co nejsrdečněji pozvat a zároveň Vám popřát, abyste si, při tom
všem dnešním shonu, dokázali najít čas také na posezení při
hezkých písničkách, které máte rádi.

Farní sbor Nedakonice
Milí občané, rok se sešel s rokem a je
čas opět bilancovat.
Tak co dobrého jsme v roce 2007
vykonali? Jako vždy jsme doprovázeli
slavnostní bohoslužby zpěvem. Byly to
vánoce, velikonoce, první svaté přijímání atd.
Jsme velice rádi, že děti ze scholičky
se stále častěji zapojují do dění ve farnosti. Jejich doménou jsou doprovody
dětských mší a svátečních bohoslužeb
během roku. A že se dobře připravují,
je vidět. Každou neděli po mši totiž trénují na další „akci“. Velké
díky patří pánům Běhávkovi a Jestřabíkovi, kteří se dětem věnují.
Za úspěšný považujeme také poprázdninový koncert kapely HUKL, který jste mohly vyslechnout v parku před místním
kostelem.
Nesmíme zapomenout ani na dva táboráky pro děti. Ještě
dnes vzpomínáme na opékání špekáčků v troubě nebo u oh-
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niště pod deštníky.
Ale to všechno bylo. Co nás tedy
ještě letos čeká?
V současné době vrcholí přípravy
na mikulášskou nadílku v kostele.
Hned nato navážeme se zkouškami
na vánoce. I letos bychom Vám chtěli
tyto svátky zpříjemnit malým koncertem. Přijměte proto pozvání na
sobotu 29.12.2007 v 17.00 hod. do
místního kostela. Uvidíte vánoční hru
s živým Betlémem, dětskou scholu
a vystoupení Folklorní školičky z Nedakonic. Tentokrát nebude chybět ani cimbálová muzika Pentla se svými tanečníky.
Závěr bude patřit našemu sboru. Všichni účinkující se těší na
Vaši návštěvu.
A protože se neúprosně blíží začátek nového roku, chtěli bychom Vám popřát mnoho zdraví, Pokoj a Dobro v roce
2008.
Farní sbor Nedakonice.
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Mužský pěvecký sbor Nedakonice
v roce 2007
Jako v předchozích letech se náš
sbor zúčastnil mnoha kulturních akcí.
Řada z těchto akcí se pravidelně opakuje, ale máme během roku také nová
vystoupení. O některých
bychom se krátce zmínili. Začátkem února to
bylo pozvání od kamarádů z Tupes na zabijačku.
Následně jsme se zúčastnili Vítání jara a otvírání
sklepů v Kyjově. V květnu
jsme společně s ženským
sborem Drmolice z Polešovic a za doprovodu
cimbálové muziky Josefa Marečka přispěli do
programu 1. májového
zpívání v Suché Lozi.
27. května v brzkých ranních hodinách jsme vyjeli
z koňským povozem na
kosení luk v zámeckém
parku v Buchlovicích. Letošnímu kosení přálo počasí, takže všichni zúčastnění se výborně bavili. Další naše vystoupení bylo v Uhřicích, kde se konal již
IV. ročník Den koní. Po několikaleté
odmlce jsme zavítali na předhodové
zpívání v Moravské Nové Vsi. Náš zpěv
doprovodil vtipným slovem kamarád
Jirka Schneider. V srpnu jsme přija-

li pozvání do Starého Města k panu
Vaculíkovi na dožínkové odpoledne.
Z tohoto odpoledne byl uveden televizní záznam na TV Prima. Následovali

dožínky v Kněžpoli, které po padesáti
letech uspořádali místní folkloristé.
V celodenním programu zazpívali mužské sbory z Nedakonic, Tupes a Blatnice. V měsíci září se již pravidelně náš
sbor účastní Slavností vína v Uherském
Hradišti. Letos poprvé jsme v průvodu jeli koňským povozem. Celé naše
vystoupení na slavnostech se setkalo

s dobrým ohlasem. Při dnech otevřených dveří v domově důchodců v Uherském Hradišti jsme si společně zazpívali s cimbálovou muzikou Josefa Marečka. Jedna z dalších akcí
bylo zpívání na hodech
v Tučapech, která byla
také kladně hodnocena.
18. listopadu se uskutečnilo zpívání v Blatnici.
24. listopadu jsme popřáli našim kamarádům
z Moravské Nové Vsi
k jejich 25. výročí založení mužského pěveckého sboru. Následující
Mikulášské zpívání na
domácí půdě a Koledování pod vánočním stromem v Kostelanech nad
Moravou naše celoroční
snažení uzavřelo. Celá
snaha by však vyšla naprázdno bez obětavosti členů mužského sboru, kteří reprezentaci obce věnují mnoho svého volného času. Tak jako
každoročně patří dík obecnímu úřadu
za spolupráci a cimbálové muzice Jošky
Marečka za hudební doprovod. Všem
spoluobčanům přejí členové mužského
pěveckého sboru do nového roku hodně zdraví a štěstí.

TJ Sokol Nedakonice
V letošním roce došlo k dokončení rekonstrukce a přístavby kabin. A tím se jejich kapacita zdvojnásobila. Dále
se v letních měsících podařila zrekonstruovat místnost, kde
byl otevřen malý bar. Vedle kabin bylo nově vybudované
hřiště pro volejbal popřípadě nohejbal a došlo k úpravě příjezdové komunikace ke kabinám.
Po sportovní stránce se bohužel nepodařilo A mužstvu
udržet v I.A třídě a po 10 letech sestoupilo. Po sezóně ukončil působení v týmu trenér Sedlařík a odešli některé opory
týmu. Přes letní přestávku přišli do týmu noví mladí hráči. Tým je po podzimní části poslední se ztrátou tří bodů
na předposledního. Nový tým se ještě sehrává, ale věříme,
že jeho zlepšující výkony povedou k udržení se v I.B třídě
a v následující sezóně k boji o čelní příčky.
Dorost se po zimní změně trenérské dvojce stabilizoval,
v letní části předváděl dobré výkony a udržel se v Okresním přeboru. Do sezóny 2007/2008 vstupoval tým s vyššími

ambicemi než je momentální 6.místo. Dlouhodobým cílem
mužstva je postoupit do Krajské soutěže.
Tým starších žáků skončil v Krajské soutěži na krásném
6.místě a mladší žáci na 10. místě. Po loňském sloučení
družstev Tupes a Nedakonic se k nám přidal v letošní sezóně ještě Zlechov. Ve výkonech žáků se začíná projevovat
vzestupná kvalita, která je důsledkem širší základny a konkurence v týmu. Na které se nemalou měrou podílí kvalitní
trenérské zázemí.
Protože víme, že budoucnost našeho oddílu bude závislá hlavně na námi si vychovaných hráčích, byl od letošního
roku založen tým přípravky. Touto cestou proto chceme
pozvat chlapce a dívky, ve věku od 5 let se zájmem o fotbal, do řad našich nejmladších hráčů. Našim přáním je,
aby se do výkonnostního růstu zapojili také rodiče a rodinní příslušníci naší mládeže.
Výbor TJ Sokol Nedakonice
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SDH Nedakonice 1896 – 2007
Sbor dobrovolných hasičů je základní organizační jednotkou Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska (dále jen –„SH
ČMS“) v níž jsou bezprostředně realizovány cíle sdružení.
SH ČMS je občanským sdružením podle zákona č. 83/1990
Sb., o sdružování občanů ve znění pozdějších předpisů
a působí na úseku požární ochrany ve smyslu zákona č. 133/
1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska je pokračovatelem
organizací hasičstva, které dříve působily na území našeho
státu. Sdružení vzniklo registrací 9. 4. 1991 jako projev vůle
tisíců hasičů v souladu s právem svobodně se sdružovat. Cílem činnosti sdružení je spolupůsobení při vytváření podmínek k účinné ochraně života a zdraví občanů a majetku před
požáry a při poskytování pomoci při živelných pohromách
a jiných událostem, při nichž je v nebezpečí život, zdraví
nebo majetek.
Organizačními struktura je tvořena ústředím s celostátní
působností, krajskými sdruženími s působností dle územně
správního členění, okresními sdruženími s působností pro
okres, okrsky zpravidla s působností pro několik sborů
a sbory dobrovolných hasičů s působností pro danou obec.
Organizační jednotky vznikají zápisem do registru organizačních jednotek, vedeného SH ČMS.
Funkční období statutárních zástupců na všech úrovních
jsou pětiletá.
Symboly sdružení jsou znak, vlajka a prapor, stejnokroj
a logo.
Členství ve sdružení je dobrovolné, řádným členem sdružení (hasičem) se může stát fyzická osoba starší 18 let, mladým hasičem se může stát fyzická osoba starší 6 let souhlasí
– li s jejím členstvím její zákonný zástupce. Členy sdružení
mohou být také právnické osoby, jejich členství vzniká uzavřením smlouvy.
Sbor dobrovolných hasičů je tvořen volenými orgány
a členskou základnou.
Orgány sboru jsou: valná hromada, výbor, starosta, velitel
a vedoucí zájmových kolektivů.
Činnost sboru
Sbor se bezprostředně zúčastňuje požární ochrany obce,
veřejných a dalších prostor, fyzických a práv-nických osob.
Členové našeho sboru se zejména podílí na výstavbě, udržování, zkouškách a kontrolách techniky a věcných prostředků určených k likvidaci mimořádných událostí. Zabezpečují také činnost jednotky SDH (zřízené obcí) při požárech
nebo jiných mimořádných událostech, při kterých může být
užito sil a prostředků hasičské techniky. Sbor také působí
v oblasti preventivně výchovné a vzdělávací, která je zaměřena na předcházení požárům, jiným mimořádným událostem a stanovení postupů při zasahování proti nim. Činnost
sboru je financována zejména členskými příspěvky, dobrovolnou prací členů, dary fyzických nebo právnických osob,
dotacemi orgánů státní správy nebo samosprávy a výnosy
z reklamy.
Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce
Obec zřizuje jednotku v souladu se zákonem o požární
ochraně v rámci své samostatné působnosti. Jednotka je
organizační složkou obce a provádí hašení požárů a záchran8

né práce při živelních pohromách a jiných mimořádných
událostech ve svém územním obvodu.

Obec zabezpečuje materiální a finanční potřeby jednotky, výstavbu a údržbu objektů požární ochrany a požárně
bezpečnostních zařízení. Činnost jednotky je financována
z veřejných finančních prostředků prostřednictvím rozpočtu
obce, majetek používaný jednotkou je majetkem obce. Členy jednotky bývají zpravidla členové občanského sdružení
působícího na úseku PO např. členové sboru dobrovolných
hasičů obce.

Jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí jsou v rámci
ČR rozděleny do 3 kategorií s označením JPO II, JPO III
a JPO V.
Každá jednotka se skládá z velitele jednotky, velitelů
družstev, strojníků a hasičů. Minimální početní stavy jednotek jsou stanoveny pro jednotlivé kategorie příslušnými
předpisy.
V naší obci je zřízena jednotka kategorie JPO II/1 – jedná se o jednotku s územní působností. Je určena pro hašení
požárů a provádění záchranných prací také mimo území
svého zřizovatele zpravidla do 20 minut jízdy. Výjezd jednotky musí proběhnout do 10 minut od přijmutí oznámení
o události. Jednotka je složena z velitele jednotky, 2 velitelů
družstva, 3 strojníků a min. 6 hasičů. Svolání jednotky je
prováděno Krajským operačním střediskem HZS Zlínského
kraje dálkově spouštěnou elektrickou sirénou a zasíláním
SMS zpráv na mobilní telefony členů jednotky.
Odborná a fyzická příprava
Členové jednotky se v průběhu celého roku účastnili od-
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borných kurzů a školení, jejichž prostřednictvím je zajišťováno jejich odborné vzdělávání. Jednalo se např. o odbornou
přípravu velitelů a strojníků, školení řidičů z povolání. Pro

zajištění součinnosti mezi HZS a dobrovolnými jednotkami
byly kromě od-borné přípravy organizovány také různé porady spojené s dalším praktickým výcvikem. V měsíci červnu se členové jednotky již pošesté zúčastnili celodenního
výcviku na požární stanici HZS v Uh. Hradišti. Tento druh
výcviku je pořádán pouze pro vybrané hasičské jednotky
typu JPO II. Při tomto výcvikovém dni byla nacvičována
spolupráce při společném nasazení hasičských jednotek.
Účelem tohoto výcviku je vzájemně zkoordinovat nejčastěji
prováděné práce.

V květnu se náš sbor zúčastnil prvního kola soutěže
v požárním sportu. Tato soutěž proběhla v neděli 6. května
na hřišti ve Vážanech. Soutěže se zúčastnilo 8 družstev SDH
z okolních obcí, které jsou zařazeny do našeho okrsku.
Zásahy
V uplynulém roce se jednotka podílela na likvidaci celkem 5 požárů mimo obec a dvakrát poskytovala technickou
pomoc. Mezi nejnáročnější zásahy patřil požár skládky pneumatik v Uherském Brodě (obr. č. 3 – 5), u kterého jednotka
zasahovala dva dny. Při zásazích naše jednotka, která je zařazena do integrovaného záchranného systému spolupracovala především s Hasičským záchranným sborem Zlínského
kraje a Policií ČR.
Vybavení
Vzhledem k finanční náročnosti jsou ochranné prostředky a základní vybavení pořizovány a obměňovány postupně
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s ohledem na možnost uvolnit prostředky z rozpočtu obce.
Průměrné výdaje na zajištění akceschopnosti jednotky se
pohybují ve výši 70,- Kč na obyvatele obce na rok. V letošním roce byla na základě žádosti poskytnuta naší obci z rozpočtu Zlínského kraje neinvestiční dotace výši 40 tis. Kč na
zakoupení motorového kalového čerpadla a elekrocentrály
Honda. Zbývající částka 29 400 Kč na nákup tohoto vybavení byla uhrazena z rozpočtu obce. Bez kvalitního a spolehlivého vybavení nelze poskytnout ani kvalitní a rychlou
pomoc.

Údržba požární zbrojnice, techniky a vybavení
Převážná část údržby a oprav techniky a prostor požární
zbrojnice jsou prováděny vlastními silami členů SDH, pouze specializované opravy jsou prováděny prostřednictvím
odborných firem. V letošním roce bylo při údržbě techniky a požární zbrojnice odpracováno 173 hodin a při zásazích bylo odpracováno dalších 312 hodin. Účast na odborné přípravě a školeních pořádaných HZS v letošním roce
92 hodin.
Sbor již několik let úzce spolupracuje s Hasičskou vzájemnou pojišťovnou a.s. při prodeji produktů v oblasti pojištění majetku občanů i podnikatelů a zákonného pojištění
motorových vozidel.
Poděkování sboru patří všem členům, kteří se bez nároku
na odměnu ve svém volném čase aktivně podílejí na zajištění chodu jednotky.
Více informací o činnosti SDH lze získat na internetových stránkách sboru (www.hasici.nedakonice.cz).
Na závěr bychom Vám všem chtěli popřát příjemné prožití vánočních svátků a úspěšný rok 2008.
Za výbor SDH Nedakonice
Ing. Zdeněk Otrusina
Přehled zásahů za rok 2007
Místo zásahu

Datum

Druh zásahu

Huštěnovice

25. 3.

požár sýpky (obr. 1,2)

Uherský Brod

28. 6.30. 6.

požár pneumatik (obr. 3–5)

Břestek

5. 8.

požár strniště

Zlechov

8. 8.

požár trávy

Nedakonice

20. 8.

vyproštění vozidla

Boršice

20. 8.

čerpání vody

Břestek

21. 10.

požár keře
9

Zpravodaj obce Nedakonice

2007

Spolek SVATOPLUK Nedakonice

Také v roce 2007 pokračoval Spolek SVATOPLUK Nedakonice s činností Folklorní
školičky. Ta vznikla jako výsledek naší snahy
seznamovat nejmladší generaci s tradiční lidovou kulturou Slovácka a zajistit tak, aby
folklorní zvyky a vše, co je s nimi spojeno, neskončilo ve
„starém železe“. A od tohoto poslání jsme se neodchýlili ani
po více jak dvou letech působení Folklorní školičky.
Přes rozmanitost všech aktivit, kterým se věnovalo asi
patnáct dětí pravidelně navštěvující každou sobotu od 9.30 do
11.00 hodin Folklorní
školičku, byl rok 2007
ve znamení výročních
lidových obyčejů. Folklorní školička by totiž
neměla být „dětským
folklorním souborem“,
ale platformou, která
v dětech vybuduje vztah
k rodné obci, místním
tradicím, folkloru a hodnotám, které jsou v něm
předávány z generace na
generaci. Vše začalo jak
jinak než fašankem. Děti
přestrojené do masek se opět vydaly do ulic naší vesnice, aby
během tancování „pod šable“ a pojídání koblížků navštívily
alespoň své rodiče. Po loňské premiéře jsme pak na konci
března uspořádali také tak zvané vynášení Moreny.
Na jaře pak ožívaly ve Folklorní školičce dětské hry, říkanky a rozpočítadla, které
se tradovaly na Slovácku již před více jak sto
lety a které se dochovaly v zápisech Františka
Bartoše. Děti se učily
to, co jejich babičky již
dávno zapomněly, aby
si tak osvojily mimořádnou zvučnost, pestrost
i fantazii, které se v těchto pradávných hrách
skrývají. Přesto, že naší
hlavní snahou je udržet
tyto tradice při životě,
zkomponovali jsme tyto
prvky do pódiového
pásma s názvem „U stařečků na dvorečku“.
Také na podzim jsme pro děti ve Folklorní školičce připravili bohatý program. Protože místní škola i školka připravily vlastní vystoupení pro Slovácké hody s právem, nechtěli jsme dětem plést hlavu dalším speciálním vystoupením. Děti jsme však cíleně a zábavně seznamovali s obyčeji
doprovázejícími slovácké hody a pomáhali jim s osvojením
techniky hodových tanců. Kromě toho jsme navázali úzkou
10

spolupráci s panem Miroslavem Jestřabíkem,
zakladatelem nedakonického mužského pěveckého sboru. Díky jeho podkladům a nápadům
jsme pro děti sestavili další tanečně-scénickou
choreografii nazvanou „Nedakoňské hašteření“, která obsahuje pouze originální nedakonické písničky
a dětská říkadla.
Ze spolupráce s panem Miroslavem Jestřebíkem vzešel
také zcela unikátní a takřka doslovný přepis zápisků etnografa JUDr. Ladislava
Rutteho, který v roce 1928
zaznamenal průběh nedakonických hodů. Tento
mimořádný
dokument
detailně mapuje nejen
hodový program, ale také
obyčeje, které doprovázely
hodové veselí. Protože bychom byli rádi, aby se tento pohled do doby dávno
minulé stal inspirací také
pro dnešní generaci, předali jsme tuto studii nejen
obecnímu úřadu a Slováckému muzeu, ale také jej
zveřejnili na internetových
stránkách našeho sdružení
(www.sweb.cz/nedakonice).
Naši snahu maximálně čerpat z ryze místních folklorních
podkladů dokresluje také vánoční program, který je připraven pro tradiční zpívání v kostele. Při jeho tvorbě jsme vycházeli nejen ze sbírek Františka Bartoše, ale tentokrát také
ze vzpomínek faráře
z Polešovic Jana Michala Dvoreckého, který se
narodil již v roce 1862.
S koncem roku se
patří nejen rekapitulovat, ale také poděkovat.
Proto bychom rádi poděkovali všem dětem
a jejich rodičům, které
navštěvují naši Folklorní školičku, uherskohradišťské Nadaci Děti
– kultura – sport, jejímž
zřizovatelem je pan Ivo
Valenta, ale také všem
ostatním, kteří se starají o folklorní tradice
v naší obci. Doufejme, že
se nám společnými silami podaří udržet odkaz našich předků nezměněný a nezkažený moderními vlivy a tendencemi.
To poslední, co by si totiž „vesnický folklor“ zasloužil, je
jeho devastace, modernizace a odklon od tradičních hodnot
a projevů.
Ing. Michal Dvouletý
předseda občanského sdružení
Spolek SVATOPLUK Nedakonice
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Moravský rybářský svaz
Místní organizace Nedakonice
Naše rybářská organizace je největší společenskou organizací v obci. Letos se naši členové zúčastnili několika
významných akcí. V měsíci únoru, to byla prořezávka stromů a keřů na revírech Sádky a Obloučí a částečně na Inzlu
a vodní nádrži Sovín.Na všech revírech celoročně provádíme údržbu a úklid.
Dále byla provedena těžba a zpracování dubové kulatiny na kůly pro sanaci ujíždějících břehů na revíru Sádky.
V měsíci listopadu bylo provedeno odbahnění ramene Obloučí, kde bude při obvyklém stavu hladiny hloubka až dva
metry. Na realizaci uvedeného záměru byla získána dotace
ze svazových prostředků. Celkem bylo vytěženo 3120 m3
nánosů. Děkujeme za významnou pomoc Obecnímu úřadu
Nedakonice, firmě ZEAS a.s. Nedakonice a Povodí Moravy
Uh. Hradiště.
Na rybářském areálu proběhla řada kulturních akcí,
zejména dětský den, noční a denní rybářské závody a tradiční slovácké hody. Tyto akce se uskuteční i v příštím roce.
Noční rybářské závody budou jako tradičně poslední červencový víkend ve dnech 26. a 27.7. 2008.Termín denních
závodů bude ještě upřesněn.
Ve Vyškově se konal 6. října VI. sjezd MRS, na kterém
byla přijata celá řada změn a opatření. Ty ovlivní nejméně
na čtyři příští roky činnost organizací i samotných členů.
Nejen tyto změny budou řešeny na výroční členské schůzi
dne 27. ledna 2008.
Závěrem bychom chtěli poděkovat našim příznivcům
a sponzorům rybářských závodů za jejich podporu a našim
členům za aktivní pomoc při realizaci uvedených akcí.
Přejeme Vám příjemné prožití vánočních svátků a hodně
zdraví, pohody a štěstí v příštím roce.
Výbor MO MRS

Chovatelský spolek
Vážení spoluobčané,
úvodem snad neuškodí malá exkurze do historie a počátků chovatelství v Nedakonicích. Chovatelský spolek byl
založen 1.1.1957. V tomto roce se pár nadšenců a milovníků
domácích zvířat rozhodlo založit spolek chovatelů ve vlastní
obci, aby nemuseli dojíždět do Uherského Hradiště. Někteří členové byli členy spolku v okresním městě. Náročnost
dojíždět do Uh. Hradiště je donutila se zamyslet a spolek
založit doma.
Mezi zakládající členy chovatelského spolku patří a zůstali po celou dobu věrni pan Jaroslav Motyčka, pan Vladimír Motyčka a pan Jindřich Neuberger z Vážan. K zakládajícím členům patří i pan Bohumil Hrabec, který dlouhou
dobu vedl líheň kuřat, ale pro svou nemoc z řad chovatelů
musel odejít.
Nesmíme však zapomenout na ty, kteří již nejsou mezi
námi a nemalou měrou se podíleli na činnosti spolku
v začátcích. Rádi vzpomínáme na pana Oldřicha Klečku,
dlouholetého jednatele a zástupce v okresním výboře. Pana

Františka Čožíka, bývalého předsedu. Pana Josefa Orálka,
pana Hrabce, pana Vaďuru, paní Františku Stodůlkovou
a všechny ostatní, na které s úctou vzpomínáme. Byla léta,
kdy bylo až 40 členů.
Dnešní situace a náročnost se věnovat chovatelství je složitá mnohdy až těžká. Věnovat se domácím zvířatům, která
potřebují každodenní opatrování je pro mnohé nemožné. To
se pak projevuje na stále se snižujícím počtu členů.
Přesto se snažíme věnovat této zálibě každou volnou chvíli. V letošním roce jsme svá zvířata vystavovali v celém okolí
a dosáhli velmi dobrých výsledků. Hlavní a nejnáročnější
akce je celostátní výstava holubů Moravských pštrosů.
Na této výstavě bylo vystaveno 450 ks holubů od 50 členů z ČR a SR a v 15 barevných variacích.
Do nastávajícího roku přejeme všem chovatelům mnoho
úspěchů a zdárných odchovů.
Všem spoluobčanům příjemné prožití svátků a šťastný a
veselý Nový rok.
Za ČSCH
František Večeřa
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Ženáči

Podobně jako v minulých letech i letos jsme zahájili rok
2007 na Krojových plesech, kde jsme tancovali Českou besedu.
Vyjeli jsme do Moravské Nové Vsi, Mutěnic, Svatobořic- Mistřína. Na konci této plesové sezóny byl i ples u nás v Nedakonicích, který se i přes chřipkovou epidemii, jenž zavinila menší
účast přespolních krojovaných, velmi vydařil.

Na konci května jsme za ranního rozbřesku v lehkých krojích vyrazili do Buchlovské zahrady na Kosecké. Dne 16.6. jsme
na nádherné akci v Uhřicích na Dni koní doplnili vystoupení
mužského sboru několika ženskými písničkami. Uběhlo léto
a bylo tu 8.9. Tento den jsme reprezentovali obec v Uherském
Hradišti na Dnech vína. Pro nepříznivé počasí jsme téměř ne-

odjeli. Naštěstí vše dobře dopadlo a my jsme vystoupili s krátkým pásmem písniček a tanců za doprovodu dechové hudby
Nedakoňanky. Tento program jsme též předvedli na našich
říjnových, velmi chladných hodech.
Nyní se již připravujeme na příští rok, oprašujeme Moravskou besedu, učíme se nové písničky, tance a snad někdy v budoucnu zvládneme i fašaňkovou obchůzku. Zda vše vyjde, jak
chceme, kdoví. Důležité je, že i když se blíží konec roku, máme
stále chuť se scházet a učit se něčemu novému. Chtěli bychom
také poděkovat všem, kteří nás podporují a drží nám palce.
Krásné vánoční svátky a v novém roce pevné zdraví Všem
Ženáči
přejí.

Turistický oddíl mládeže Nedakonice
Turistický oddíl mládeže pod vedením Lenky Klečkové a
Lukáše Zaorala navštěvuje stále kolem 30 dětí ve věku 6-17
let. Scházíme se každý čtvrtek a to přes léto na hřišti TJ Sokol a v zimním období na kulturním domě, kde se naše řady
pravidelně zdvojnásobí.
Naše činnost je různorodá, přizpůsobuje se našim členům, podmínkám a nabídkám.
Dětem se v „turisťáku“ líbí a doufáme, že tento trend udržíme i nadále.
V letošním roce jsme jezdili plavat do aquacentra Delfín
do Uherského Brodu, zúčastnili jsme se dvou turistických
pochodů, „Cesty do pohádkového lesa“ v Halenkovicích a
uspořádali si několik táboráků. V dubnu jsme vyčistili okolí
památníku obětem 2. světové války a v prosinci nás ještě
čeká kromě plavání i Mikulášská nadílka (besídka).
Závěrem bychom chtěli popřát všem našim členům i pří12

znivcům a ostatním spoluobčanům příjemné prožití svátků
vánočních a do Nového roku 2008 hodně zdraví a štěstí.
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Český zahrádkářský svaz,
základní organizace Nedakonice
Letošní rok byl pro členy Českého zahrádkářského svazu
významný tím, že se slavilo v rámci ČR 5O. výročí založení
našeho svazu. Při této příležitosti byly pořádány různé akce
a výstavy.
Dne 24. března 2007 proběhla ve společenské místnosti
Domu zahrádkářů výstava s koštem slivovice. Bylo možné
ochutnat 231 vzorků slivovic a ostatních destilátů, jak od
místních pěstitelů, tak i od přespolních. Hodnocení proběhlo 18. března 2007 v osmi komisích a šampióny se stali:

která se uskutečnila u příležitosti 750. výročí založení města
Uherské Hradiště.
Ve spolupráci se Základní školou v Nedakonicích jsou na
ústředí ČZS v Praze zasílány k vyhodnocení výtvarné práce
jejích žáků na základě vyhlášených celostátních témat, vyjadřujících vztah dětí ke stromům a zahradě.

Horký Miroslav
Bukovjan Roman

Mor. Písek
Nedakonice

durancie 2004
meruňka 2006

19,9 bodů
19,8 bodů

Ve stejných prostorách pak 29. dubna 2007 proběhla výstava vín spojená s jejich ochutnávkou. K ochutnávání bylo
předloženo 169 vzorků, z toho 116 bílé odrůdy a 53 vzorků
červené odrůdy, od místních i přespolních vinařů. Hodnocení proběhlo 22. dubna v šesti komisích a šampióny se
stali:
Slezák Radek
Slováček Stanislav

Vážany
Nedakonice

RR výběr 2006
19,3 bodů
ZW pozd.sběr 2000 19,3 bodů

Součástí výstavy vín byla výstavka výtvarných prací žáků
místní ZŠ, které byly umístěny na panelech ve venkovních
prostorách zahrádkářského areálu. Panely byly taky zapůjčeny na oblastní výstavu ovoce, zeleniny, květin a vinné révy,

Český zahrádkářský svaz, ZO Nedakonice poskytuje
svým členům, ale i ostatním spoluobčanům různé služby.
Pro rodinné akce pronajímá společenskou místnost spolu
s kuchyňským prostorem a jeho vybavením. Dále jsou prováděny práce malotraktorem. V pronajatých prostorách areálu je provozována cukrářská výroba paní Chrástkovou.
V rámci zlepšení průjezdu areálem pěstitelské pálenice
byla v měsíci dubnu provedena oprava ploch stávajících
komunikací firmou STRABAG, a.s. Byly osazeny obrubníky, položen asfaltový beton na stávající vozovku a položena zámková dlažba na stávající povrch chodníků. V rámci
oprav byl členy ZO proveden nátěr oplocení. Nátěr dalších
kovových prvků budov bude proveden v roce 2008.
Výbor ZO organizačně připravil poznávací zájezd pro členy a rodinné příslušníky, který se uskutečnil dne 14. září 2007
do“ Litovelského Pomoraví.“ Navštívili jsme zámek v Náměští na Hané, tvarůžkárnu v Lošticích a pivovar Litovel.
Sezóna v pěstitelském lihovaru, který provozuje LETASOL s.r.o. Kunovice, byla zahájena 27.8.2007 a předpokládané ukončení je koncem roku 2007.
Výbor ZO ČZS

Vánoční koledování
• Schola Nedakonice
• Živý betlém
• Dětská schola Nedakonice

• Folklorní školka Nedakonice
• Cimbálová muzika Pentla
• Farní sbor z Nedakonic

V kostele v Nedakonicích
Sobota dne 29.12.2007
v 17.00 hodin

Vstupné je dobrovolné. Všechny srdečně zveme. www.schola.nedakonice.cz

Na setkání s Vámi
se těší všichni účinkující.
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Společenská kronika obce
Nedakonice za rok 2007
Narození
Kateřina Vaďurová, Nedakonice 213
Jakub Němec, Nedakonice 503
Michal Chlachula, Nedakonice 441
Monika Kunická, Nedakonice 519
David Horák, Nedakonice 8
Karolína Novotná, Nedakonice 463
Jakub Novotný, Nedakonice 543
Adéla Preclíková, Nedakonice 432

27.12.2006
06.01.2007
13.03.2007
22.03.2007
10.04.2007
21.05.2007
27.06.2007
16.06.2007

Sraz šedesátiletých jubilantů

Přemysl Verbík, Nedakonice 312
Adam Gajdůšek, Nedakonice 469
Julie Rokytová, Nedakonice 380
Sabina Šudřichová, Nedakonice 176,
Martina Cihlářová, Nedakonice 143
Lukáš Sysel, Nedakonice 369
Eliška Zajícová, Nedakonice 143
Nela Dvouletá, Nedakonice 439
Tadeáš Krejčí, Nedakonice 455
Tadeáš Sluka, Nedakonice 501
Adéla Smělíková, Nedakonice 393
Marie Bartková, Nedakonice 166
Životní jubilea
Josef Cigoš, Nedakonice č. 79
Zdenka Jansková, Nedakonice č. 277
Jarmila Buchtíková, Nedakonice č.76
Marie Holáňová, Nedakonice č. 107

Sraz padesátiletých jubilantů
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23.06.2007
04.07.2007
10.07.2007
18.07.2007
15.08.2007
07.09.2007
05.09.2007
11.10.2007
17.10.2007
05.11.2007
21.11.2007
23.11.2007
01.01.2007
13.01.2007
18.01.2007
20.01.2007

86 let
80 let
83 let
84 let

Oldřich Šoustek, Nedakonice č. 349
21.01.2007
Vladimír Vycudilík, Nedakonice č.322 06.02.2007
Ignác Buček, Nedakonice č. 364
11.02.2007
Josef Sýkora, Nedakonice č. 346
12.02.2007
Robert Ichman, Nedakonice č. 37
28.02.2007
Františka Bebarová, Nedakonice č.108 07.03.2007
Františka Hanáková, Nedakonice č.414 11.03.2007
Marie Otrusinová, Nedakonice č.216
15.03.2007
Otilie Patziánová, Nedakonice 310
08.04.2007
Růžena Obdržálková, Nedakonice č.397 12.04.2007
Marie Pakrová, Nedakonice č.371
17.04.2007
Anežka Komárková, Nedakonice č.159 27.04.2007
Blažena Otrusinová, Nedakonice č.225 07.05.2007
Bohumil Hrabec, Nedakonice č.229
22.06.2007
Lubomír Fiala, Nedakonice č. 395
27.06.2007
Oldřich Dvouletý, Nedakonice č.132
28.06.2007
Marie Caudrová, Nedakonice č. 262
02.07.2007
Anna Ottová, Nedakonice č.175
07.07.2007
Božena Šilcová, Nedakonice č.121
27.07.2007
Jaroslav Tesař, Nedakonice č.315
01.08.2007
Aloisie Šoustková, Nedakonice č.349 14.08.2007
Štěpán Žádník, Nedakonice č. 309
20.08.2007
Antonie Cigošová, Nedakonice č.79
02.09.2007
Antonie Basovníková, Nedakonice č. 106 04.09.2007
Marie Hrabcová, Nedakonice č. 102
05.09.2007
Blažena Čagánková, Nedakonice č. 258 08.09.2007
František Obdržálek, Nedakonice č. 177 09.09.2007
Marie Vaďurová, Nedakonice č. 362
10.09.2007
Libuše Němcová, Nedakonice č. 379
11.09.2007
Květoslava Chmelová, Nedakonice č. 368 18.09.2007
Ludmila Vaďurová, Nedakonice č. 26 30.09.2007
Štěpánka Bouřová, Nedakonice č. 331 01.10.2007
Marie Brázdilová, Nedakonice č. 701 06.10.2007
Stanislav Caudr, Nedakonice č. 71
06.11.2007
Stanislav Holáň, Nedakonice č. 107
20.11.2007
Květoslav Čagánek, Nedakonice č.17
04.12.2007
Jaroslav Náplava, Nedakonice č. 280
07.12.2007
Marie Pakrová, Nedakonice,t.č. Buchlovice 470 18.12.2007

93 let
85 let
82 let
86 let
82 let
94 let
86 let
80 let
80 let
80 let
83 let
82 let
83 let
81 let
82 let
88 let
80 let
85 let
81 let
87 let
88 let
82 let
80 let
80 let
85 let
84 let
80 let
89 let
81 let
87 let
81 let
87 let
80 let
80 let
84 let
82 let
83 let
85 let

Všem letošním jubilantům srdečně blahopřejeme, přejeme hodně zdraví, životního optimismu a radost z každého prožitého
dne.
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Zlatá svatba manželů Marie a Vladimíra Dvouletých

Zlatá svatba manželů Ludmily a Antonína Panáčkových

Statistika evidence obyvatel
V roce 2007 (do 30.11.2007) se přistěhovalo 30 obyvatel
odstěhovalo 18 obyvatel
narodilo se 20 dětí
zemřelo 11 občanů.

23.3.2007 Vítání dětí do života – přivítány byly 4 děti.
27.4.2007 Zlatá svatba manželů Marie
a Vladimíra Dvouletých, Nedakonice č.119
15.6.2007 Vítání dětí do života – přivítány byly 4 děti.
29.6.2007 Ukončení školního roku v Základní škole,
rozloučení s žáky 5. třídy.
3.9.2007
Zahájení školního roku 2007/2008 a přivítání prvňáčků.
22.9.2007 Vítání dětí do života – přivítali jsme 8 dětí.
22.9.2007 Setkání 50-ti letých jubilantů – přijetí u starosty obce.
5.10.2007 Zlatá svatba manželů Ludmily
a Antonína Panáčkových, Nedakonice č. 101.
27.10.2007 Setkání 60-ti letých jubilantů – přijetí u starosty obce.

Akce Sboru pro občanské záležitosti
Sbor pro občanské záležitosti má 5 členek. Předsedkyně Pavla Rokytová a členky Jarmila Sošková, Bc. Helena Žádníková,
Bc. Eliška Caudrová, Zdenka Oroszová. Některých akcí se
s námi zúčastňuje i pan starosta Jiří Smělík.
Každoročně v prosinci před Vánocemi navštěvujeme v Domově důchodců, v penzionu a ÚSS naše bývalé spoluobčany s malými dárky a pozdravem z Nedakonic.
Úmrtí
Červenková Božena, Nedakonice 305
Mařáková Jana, Nedakonice č. 161
Klečka Oldřich, Nedakonice č. 423
Basovník Zdeněk, Nedakonice č. 106
Mareček František, Nedakonice č.440
Obdržálek František, Nedakonice č. 397
Hrabec František, Nedakonice č.374

zemřela 30.12.2006
zemřela 31.01.2007
zemřel 22.04.2007
zemřel 11.05.2007
zemřel 22.05.2007
zemřel 08.07.2007
zemřel 12.08.2007

Zapsala Jarmila Sošková

Úlehlová Libuše, Nedakonice č. 356
zemřela 31.08.2007
Tesař Jaroslav, Nedakonice č. 315
zemřel 17.09.2007
Masaříková Anežka, Nedakonice č. 441 zemřela 02.09.2007
Chmelařová Božena, Nedakonice č. 158 zemřela 31.10.2007
Dne 9.2.2007 zemřela v Domě s pečovatelskou službou v obci
Zádveřice-Raková, ve věku 90 let paní Antonie Lesová (Nedakonice č. 86).

Sestry válečného pilota v Nedakonicích
V neděli 23. září t. r. přijely do Nedakonic soukromě dvě Američanky, aby navštívily místo, kde před 63 roky skončila válka
pro jejich bratra. Pětaosmdesátiletá Phyllias
(s vnučkou, na snímku zleva) a o rok mladší
Lois jsou sestry Edwarda Lindblooma, pilota
a kapitána amerického bombardéru, který byl
na začátku léta 1944 nad naším krajem sestřelen a který se zřítil u Velehradu. 7. července
1944 podnikla americká letecká armáda ze
svých letišť v jižní Itálii první bombardovací
akci proti továrnám na výrobu syntetického benzínu v dnešním Polsku. Již na cestě přes Maďarsko
bylo německými stíhačkami zasaženo několik bombardérů
B-17 „Létající pevnost“, mezi nimi i ten, který řídil poručík
Lindbloom. Poškození tohoto letounu bylo natolik vážné, že
kapitán dal povel k jeho opuštění a stroj nechal pokračovat

v letu na samopilotáž, již s mrtvým zadním střelcem.
Letci přistáli na padácích v oblasti od Moravského
Písku po Zlechov. Podle archivních dokumentů čtyři
dopadli v katastru Nedakonic, jedním z nich byl pilot
i Lindbloom. Na lokalitu u silnice na Boršice jsem
Lindbloomovy sestry přivedl proto, že druhý pilot
John Sant, který zde byl před pěti roky (viz. zpravodaj
Nedakonic podzim 2002), tenkrát to místo, kde společně přistáli, údajně poznal. Sám Lindbloom popsal,
že přistáli na poli s pšenicí a byli během půl hodiny
zajati. Některé paměti mluví o tom, že se letci během
této doby setkali s místním cestářem, který mluvil anglicky a dokonce, že jim někdo nabízel civilní oblečení což
oni odmítli, protože by mohli být Němci zatřeleni jako špioni.
Edward Lindbloom (nar. 1921) by velmi rád tato místa navštívil osobně, ale vážný zdravotní stav mu to už nikdy nedovolí.
A tak ho zastoupily jeho sestry. Svatopluk Vaculík, Velehrad
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Za Tomáše Motyčku
Mezi 451 hrdiny národního boje za svobodu z našeho
okresu, kteří zahynuli během 2.světové války, je uveden
v knize Ludvíka Buriana „Uherskohradišťsko v boji proti
fašismu“ také Tomáš Motyčka z Nedakonic. Vedle jména
je datum narození 8.7. 1915, povoláním zámečník a údaj
o tragické smrti v leteckém boji 15. října 1944
u Diviak na Slovensku.
Nejpovolanějším
mezi těmi, kteří o Tomáši Motyčkovi již psali,
byl jeho letecký spolubojovník František Loucký,
autor publikace „Zůstal
jsem sám“, z roku 1946.
Popisuje osudy českých
občanů, kteří opustili
hitlerovským Německem
okupovanou vlast.
Tomáš Motyčka v roce
1930 uprchl do Polska,
kde se účastnil bojů proti
Němcům. Po pádu Polska se dostal do Ruska,
odkud se hlásí přes bojující Francii do tvořícího se československého
vojska v Anglii, kde byla
v předvečer „bitvy o
Anglii“ založena první
československá
peruť
na půdě Anglie v rámci
Royal Air Force (RAF),
nesoucí číslo 310.
Němci posílali nad
Londýn a jižní pobřeží
Anglie denně velké svazy
bombardovacích letadel.
Byli s velkými ztrátami
odráženi. Mezi vítězi byli i českoslovenští piloti. Patřila
k nim i letka nadporučíka Tomáše Motyčky z Nedakonic.
Koncem roku 1943 se dozvěděli, že část československého stíhacího letectva bude odvelena na východní frontu.
Bojovat po boku hrdinských ruských „Ljotčiků“ bylo pro
naše letce, jak napsal František Loucký, radostnou zprávou. Těšil se i Tomáš, znalý ruského jazyka. V polovině
února 1944 opustili pod velením štkpt. F. Fajfka Anglii,
aby velkou oklikou přes Egypt, Libanon, Bagdád, Teherán
dospěli do Baku, na půdu Sovětského svazu a pak dál do
Moskvy, kde si osvojili sovětskou leteckou techniku a prakticky se seznámili s nejnovějším typem stíhacího letounu
– Lavočkinem.
V červenci roku 1944 byli z rozhodnutí hlavního velení
Sovětské armády zařazeni do bojů na východní frontě.
Z letiště Krosno v Polsku blízko Dukelského průsmyku,
nacházejícího se pod stálou palbou nepřítele, se připojili
k Československému armádnímu sboru a Sovětské armádě
16

do bojů o jeho dobytí.
Když v srpnu roku 1944 vypuklo Slovenské národní povstání a odpor nacistického wehrmachtu proti statečným
partyzánům a vojákům se stupňoval, byli naši letci určeni
jim pomoci. S nadšením a bez oddechu denně startovali
k novým letům uhájit
osvobozené území, protože početně silnější nepřítel na ně pronikal. Řada
sestřelených německých
letadel svědčila o tom,
s jakou vervou naši letci
bojovali proti vetřelcům.
I náš pluk utrpěl značné
ztráty, napsal František
Loucký.
Velitel letky nadporučík Tomáš Motyčka se
nevrátil z náletu 15. 10.
1944. Zahynul v troskách
svého letounu při útoku
na německou autokolonu. Němci ho pochovali
nedaleko trosek jeho letadla. Později mu obyvatelé nedaleké obce Diviaky vystrojili důstojný
pohřeb jako neznámému
hrdinovi. Teprve později
po osvobození až byla
prověřena jeho totožnost
a zjištěna dráha, den
a hodina jeho letu, byli
jeho pozůstatky vyzvednuty a převezeny do rodné obce, s poctami, jaké
přísluší hrdinům boje za
svobodu a za velkou účasti občanů pohřbeny na
hřbitově v Nedakonicích. Podle kamarádů, s nimiž létával
jako velitel letky u stíhací 312. perutě RAF již v Anglii, byl
Tomáš Motyčka upřímný a kamarádský stejně jako odvážný letec jdoucí ostatním příkladem, když se například jako
první přihlásil dobrovolně na východní frontu, aby o něco
později osobně osvobozoval svoji milovanou vlast. Vítězství
se nakonec nedočkal.
Jeho oběť však bude trvale připomínat svým názvem
jedna z nedakonických ulic i památník válečných hrdinů
v obci. Zaslouží si trvalé úcty a pozornosti občanů a mládeže.
Byl vyznamenám polským válečným křížem, československým válečným křížem, dvakrát československou válečnou medailí za statečnost a medailí Slovenského národního
povstání.
Jan Slováček
Předseda ZO ČSBS Staré Město
Oldřich Cigoš
Člen výboru ZO ČSBS Staré Město

