Vážení spoluobčané,
po delší době se Vám dostává do rukou zpravodaj naší obce,
ve kterém bychom Vám chtěli sdělit nejzásadnější informace, které se za končící volební období udály. O všem podstatném jsme se Vás snažili informovat na internetových
stránkách obce, ale ne každý má možnost vše průběžně
sledovat.
Chtěl bych poděkovat všem, kteří se na vydání zpravodaje
podíleli a snad se v dalším volebním období najdou zastupitelé, kteří si zpravodaj vezmou za své, a tak se k Vám budou
dostávat informace pravidelně, alespoň jedenkrát ročně.
Jaromír Klečka
starosta
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Hodnocení činnosti rady obce
za období 2014-2018
Rada obce pracovala po celé volební období ve stejném složení: Jaromír Klečka, Ing. Zdeněk Otrusina,
Ing. Miroslav Rokyta, Alena Bukovjanová a Michal
Chlachula. Rada obce se schází zpravidla jedenkrát
měsíčně, případně častěji dle aktuální potřeby. Výpisy
usnesení jsou po celou dobu pravidelně zveřejňovány
na úřední desce. Celkem proběhlo 41 jednání rady obce
s průměrnou účastí 93% (100% - J. Klečka, Ing. Z. Otrusina; 98% - Ing. M. Rokyta; 93% -A. Bukovjanová, 73%
- M. Chlachula).
Hospodaření obce
Po celé volební období bylo prováděno uvážené řízení rozpočtu obce vedoucí k přebytkům. Průběžně tak
docházelo k tvorbě a postupnému zvyšování finančních rezerv. Obec ani její příspěvkové organizace nejsou v současné době zadluženy.
Hospodaření obce skončilo v letech 2014-2016 vždy
kladným saldem provozních příjmů a výdajů:
■
Rok 2014 – 5 518 tis Kč
■
Rok 2015 – 7 144 tis. Kč
■
Rok 2016 – 6 949 tis. Kč
■
Rok 2017 – 6 068 tis. Kč
Od roku 2014 je hospodaření obce ohodnoceno
ratingovým stupněm „B+“ (jedná se o druhý nejvyšší stupeň ze sedmi ratingových stupňů, který je hodnocením kvality hospodaření obce), který vypovídá
o vynikající finanční stabilitě ekonomických ukazatelů, které převyšují ukazatele obcí se srovnatelným počtem obyvatel.
Do rozpočtu obce byly v letech 2015 – 2018 poskytnuty dotace ve výši:
■
v roce 2015 – 1 104 506,- Kč
■
v roce 2016 – 3 066 881,- Kč
■
v roce 2017 – 1 230 790,40 Kč
■
v roce 2018 – 798 393,60 Kč a rezervováno je
ještě 893 458,50 Kč

■
■
■

■
■
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Dotací do rozpočtu obce bylo např. podpořeno:
Vybudování dětského hřiště u kulturního domu
částkou 390 890,- Kč(MMR ČR),
Oprava památníků obětem I. a II. světové války
částkou 120 000,- Kč(Ministerstvo obrany ČR),
Nákup dopravního automobilu částkou
750 000,-Kč (450 tis. MV - GŘ HZS ČR a 300 tis.
Zlínský kraj),
Výstavba chodníku částkou 2 848 000,- Kč
(Státní fond dopravní infrastruktury),
Pořízení domácích kompostérů a štěpkovače
918 357,- Kč (Státní fond životního prostředí),

■

Energeticky úsporná opatření budovy obecní
ho úřadu 773 495,10 Kč (Státní fond životního prostředí).

Činnost samosprávy a výkon státní správy
V oblasti zlepšení práce úřadu se rada zaměřila na
realizaci tzv. transparentní radnice. Na webu obce byl
umístěn rozklikávací rozpočet, kde lze v průběhu roku
sledovat plnění schváleného rozpočtu obce. Data jsou
aktualizována měsíčně. Na stránkách obce byl také zveřejněn registr smluv, ve kterém jsou průběžně zveřejňovány uzavřené smlouvy na plnění vyšší než 50 tis. Kč, a to
i přes to, že tuto povinnost obec nemá stanovenu zákonem. Každý má možnost si zkontrolovat zda nejsou obcí
uzavírány nevýhodné smlouvy.
Pravidelně jsou také na úřední desce zveřejňovány výpisy usnesení ze zasedání rady obce a zastupitelstva obce.
Bez zajímavosti není ani Monitor – informační portál
MF ČR, kde lze získat zajímavé informace o výsledcích
hospodaření obce.
Pro majitele chytrých telefonů byla zprovozněna aplikace „V obraze“, pomocí které lze získat užitečné informace o dění v obci, hlášení rozhlasu a náhled na úřední
desku. Stále zůstává funkční také rozesílání důležitých
informací na registrované e-maily.
Důležitou změnou pro veřejnost bylo také sjednocení
prodloužené pracovní doby ve dnech Po a St do 17 hodin.
Obecní úřad bude i nadále zabezpečovat činnost matričního úřadu a prostřednictvím pracoviště Czech POINT je možné nadále získat a ověřit data z veřejných
i neveřejných informačních systémů, úředně ověřit dokumenty a listiny, převést písemné dokumenty do elektronické podoby a naopak, získat informace o průběhu
správních řízení ve vztahu k občanovi a podat podání
pro zahájení řízení správních orgánů.
Investiční akce, opravy a údržba obecního majetku
V oblasti dopravy se rada zaměřila na zvyšování
bezpečnosti v dopravě, rekonstrukce a výstavbu komunikací a chodníků. Postupně byla realizována rekonstrukce místních komunikací: Dědina II (2016) – v délce 232
m, ul. Tomáše Motyčky (2017) – v délce 132 m, Ulička
(2017) – v délce 287 m, Mlýnské (2018) – v délce 360
m. Při rekonstrukcích byly zcela vyměněny všechny
konstrukční vrstvy komunikací a sjednoceny šířky jednotlivých vozovek. S využitím dotace SFDI byl vybudován nový chodník u hlavní silnice v délce 644 m a zcela
z vlastních prostředků rekonstruován chodník v ulici
T. Motyčky v délce 139 m. Z prostředků obce byla uhrazena také výstavba obrubníků podél hlavní silnice, která
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byla podmínkou provedení opravy části komunikace
II/427. Celkem bylo rekonstruováno 1 011 m místních
komunikací (11% z celkové délky MK) pouze z vlastních
prostředků a nově bylo postaveno nebo opraveno celkem
783 m chodníků. Hodnota těchto investic v uplynulém
volebním období dosáhla částky 17 141 278,- Kč. Ke
zvýšení bezpečnosti občanů přispějí také 2 nově zřízená
osvětlená místa pro přecházení navazující na nově vybudovaný chodník.
S bezpečností souvisí také stav veřejného osvětlení.
V rámci průběžné údržby veřejného osvětlení byla provedena výměna 50 kusů (27% z celkového počtu instalovaných svítidel) stávajících výbojkových svítidel za úsporná
moderní LED svítidla. V části Mlýnské byla vybudována
zcela nová část VO podél celé nově opravené komunikace.
V oblasti vodohospodářské infrastruktury rada
průběžně pokračovala ve výstavbě nových vodovodních přípojek, údržbě kanalizačního řádu a intenzivně se
připravuje výstavba zcela nové čistírny odpadních vod.
Vzhledem k vysoké finanční náročnosti této akce již bylo
podáno několik žádostí o poskytnutí dotace a v současné
chvíli probíhá výběr dodavatele stavby.
Byla zahájena příprava pro realizaci vlastních rozvodů
optické sítě po obci spočívající v postupném pokládání
HDPE trubek pro optické vlákno.
Oblast sportu, volného času, školství a kultury - rada
se zaměřila také na podporu sportovního a volnočasového
vyžití. S využitím dotace MMR ČR bylo v roce 2015 vybudováno dětské hřiště u kulturního domu za 558 415,- Kč.
V roce 2016 proběhla nákladem 2 622 168,- Kč, výstavba
víceúčelového hřiště u základní školy, které slouží nejenom žákům základní školy, ale může být mimo provozní
hodiny školy využíváno ostatními občany obce. Podporována jsou obě školská zařízení, která průběžně procházejí modernizací vybavení, řadou oprav a zlepšení. Obec
se spolupodílí na pořádání řady tradičních akcí pořádaných v obci – Slovácké hody, Rozsvěcování vánočního
stromu, dětský den. V roce 2017 byla provedena oprava
obou památníků obětem I. i II. světové války v hodnotě
242 179,- Kč. Tato oprava byla spolufinancována dotací
MO ČR. Byl zaveden rovný systém podpory spolků a organizací z rozpočtu obce formou poskytování neinvestiční dotace na základě uzavřené veřejnoprávní smlouvy.
V roce 2015 byla poskytnuta 1 dotace - celkem 50 000,- Kč
V roce 2016 byly poskytnuty 4 dotace celkem 70 000,- Kč
V roce 2017 bylo poskytnuto 8 dotací celkem 106 500,- Kč
Největším příjemcem poskytnutých dotací byla TJ Sokol Nedakonice
Oblast životního prostředí, odpadového hospodářství - ke zkvalitnění péče o veřejná prostranství a veřejnou zeleň byl zakoupen komunální stroj s příslušenstvím
pro zimní údržbu chodníků (kartáč a sypač), pro údržbu
travnatých ploch veřejného prostranství lze stroj vybavit rotační/mulčovací sekačkou umožňují sběr posečené trávy a k údržbě silnic pak slouží zametací jednotka.
Celková hodnota stroje a příslušenství je 2 534 189,- Kč.
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Abychom ještě více podpořili třídění odpadu a využívání sběrného dvoru k odkládání odpadu, byla rozšířena otevírací doba na sběrném dvoře, a to na všechny
soboty v měsíci a středeční otvírací doba byla po dobu
letních měsíců rozšířena až do 18:00 hod. Pro rozšíření
možnosti využití biologicky rozložitelného odpadu přímo v domácnostech byl realizován projekt „Předcházení vzniku BRKO v obci Nedakonice“, podpořený
dotací SFŽP, jehož celková hodnota byla 1 053 910,- Kč.
Oblast bezpečnosti. Pro jednotku sboru dobrovolných hasičů obce byl zakoupen nový dopravní automobil Ford Tranzit Kombi, který nahradí ve výbavě jednotky 36 let staré vozidlo Avie, v hodnotě 971 282,- Kč.
Nákup dopravního automobilu pro JSDH byl spolufinancován Zlínským krajem ve výši 300 000,- Kč
a MV-GŘ HZS ČR v rámci programu Dotace pro jednotky SDH obcí ve výši 450 000,- Kč. Obec uhradila
ze svého rozpočtu zbývající finanční prostředky ve výši
221 282,- Kč.
V roce 2015 obec dokončila výstavbu varovného
a vyrozumívacího systému, s využitím investiční dotace
ve výši 95 000,- Kč z rozpočtu Zlínského kraje.
Za radu obce zpracoval
Ing. Zdeněk Otrusina,
místostarosta

Obec si připomněla 40 let od letecké havárie
6.7.2017 uplynulo 40 let od leteckého neštěstí, při
kterém havaroval v Nedakonicích prototyp letounu L-410UVP, který se vyráběl v tehdejším státním podniku
Let Kunovice.
Havárie 6. července 1977 ukončila život vedoucího
zkušebního pilota n.p. LET Vladimíra Vlka s československo – sovětskou posádkou tvořenou dále Milanem Nosterským, G. S. Galickijem a J.I. Maximovem.
Katastrofa prototypu L-410UVP byla obrovským šokem nejen pro všechny zaměstnance továrny v Kunovicích, ale i obyvatele Nedakonic. Trosky letadla tehdy dopadly totiž jen asi 150 m od rodinných domů.
Podle souhrnné zprávy o odborném šetření příčin nehody z února 1978 bylo příčinou nehody rozrušení zadní
části trupu za letu v důsledku nadměrného dynamického
zatížení konstrukce letadla.
Místo této tragédie dnes připomíná pomníček vybudovaný s.p. Let Kunovice, který byl u příležitosti tohoto smutného výročí obcí opraven, aby zůstal i nadále připomínkou
statečnosti posádky, která zabránila ještě větší tragédii.
V pátek 7.7. se u pomníčku společně sešli zástupci obce
v čele se starostou obce panem Jaromírem Klečkou a místostarostou Ing. Zdeňkem Otrusinou spolu s bývalými
spolupracovníky a kamarády obou českých členů posádky,
aby společně položením květin uctili jejich památku.
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Informace o vodním hospodářství
Obec Nedakonice je provozovatelem vodovodu a kanalizace v obci.
Celková délka provozované vodovodní sítě je 5 880. Celková délka kanalizační sítě je 8 294 m, z toho ve vlastnictví obce je 1 421 m. K 31. 12. 2017
bylo na vodovod napojeno 278 vodovodních přípojek a 463 kanalizačních
přípojek. V letech 2015 - 2017 bylo
nově připojeno 38 objektů na vodovod a 15 na kanalizaci.
Pro potřeby vodovodu bylo
v roce 2017 odebráno 29 491 m3 pitné vody a čistírnou odpadních vod
předčištěno 131 598 m3 odpadní
vody. Průměrně tak bylo do obecního vodovodu denně dodáváno
81 m3 pitné vody. Stočné uhrazené
odběrateli představuje pouze objem
cca 54 000 m3, zbývající množství je
představována nefakturovanou srážkovou vodou.
Průběžně je také prováděna kontrola kanalizačních přípojek pomocí
kamery. Tímto způsobem bylo dosud zjištěno 5 případů neoprávněného vypouštění odpadních vod bez
řádně uzavřené smlouvy. Žádáme
občany, aby nesplachovali do kanalizace vlhčené ubrousky a ostatní
hygienické potřeby, které následně
způsobují poruchy technologie čistírny odpadních vod a zvyšují tím
provozní náklady, od kterých se odvíjí cena stočného.
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Výše stočného i vodného zůstává v roce 2018 nezměněna a činí:
stočné – 28,- Kč/m3 vč. DPH
vodné – 30,- Kč/m3 vč. DPH
Hospodářské ukazatele vodního hospodářství v letech 2016 - 2017:

Provoz vodovodu 2016
Provoz kanalizace 2016
Provoz vodovodu 2017
Provoz kanalizace 2017

Náklady na
činnost [Kč]
1 083 659,22
1 310 285,08
1 129 335,28
1 575 623,58

Výnosy z činnosti
[Kč]
658 861,56
1 376 339,22
779 461,36
1 380 892,99

Zisk(+)/
ztráta(-)
-424 797,66
+66 054,14
-349 873,92
-194 730,59

Vzhledem k provozním nákladům a také nutnosti tvořit finanční rezervu
na obnovu a rozvoj vodovodu i kanalizace se dlouhodobě nedaří u vodního
hospodářství udržet vyrovnané hospodaření a obec na provoz vodovodu
a kanalizace stále doplácí ze svého rozpočtu významné částky.
Zpracoval Ing. Zdeněk Otrusina
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Odpadové hospodářství obce
Fyzické osoby (občané) jsou povinny odkládat komunální odpad na
místech k tomu určených a ode dne,
kdy tak obec stanoví obecně závaznou vyhláškou (OZV č. 2/2012),
komunální odpad odděleně shromažďovat, třídit a předávat k využití
a odstraňování podle systému stanoveného obcí, pokud odpad samy nevyužijí v souladu se zákonem o odpadech a zvláštními právními předpisy (například zákon č. 309/1991
Sb., zákon č. 389/1991 Sb.).

Přehled vyprodukovaného komunálního odpadu v letech 2009 - 2017

Přehled vyprodukovaného tříděného odpadu v roce 2012 -2017

Financování odpadového hospodářství v roce 2016-2017
Financování odpadového hospodářství v obci je zajištěno výběrem poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy odpadu a příjmem od
společností zabývajících se zajišťování zpětného odběru a využití odpadů
z obalů. Rozdíl mezi příjmy a výdaji je
hrazen z rozpočtu obce.
Doplatek z rozpočtu obce na likvidaci
odpadů se v posledních třech letech
neustále zvyšuje, pro srovnání v roce
2015 byl „pouze“ 256 931,23 Kč.
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů je stanoven Obecně závaznou
vyhláškou č. 2/2015 O místních poplatcích. Poplatek je splatný nejpozději do 30. 4.. Sazba poplatku je stanovena z pevné částky na poplatníka
a rok a z částky stanovené na základě
skutečných nákladů obce předchozího kalendářního roku na sběr a svoz
netříděného komunálního odpadu za
poplatníka a kalendářní rok.
Poplatek pro rok 2018 je stanoven ve
výši 500,- Kč/rok za poplatníka. Nově
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Výdaje Příjmy Výdaje Příjmy
2016
2016
2017
2017
37 903
6 346
51 817
1 359
723 407 772 133 745 239 774 526

Sběr a svoz nebezpečných odpadů
Sběr a svoz komunálního odpadu
Sběr a svoz ostatních odpadů (jiný
65 934 11 700
87 587
0
než nebezpečný a komunální)
Ostatní nakládání s odpady –
574 015 85 688 518 726 86 286
sběrný dvůr
Celkem
1 401 259 875 867 1 403 370 862 171
Rozdíl
-525 392
-541 199
jsou od poplatku osvobozeni např. poplatníci, kteří jsou narozeni v příslušném kalendářním roce. Další kategorie poplatníků, kterým může být po-

platek na základě jejich žádosti snížen,
jsou uvedeny v obecně závazné vyhlášce. Vzhledem k tomu, že poplatek
byl naposled zvýšen v roce 2008 (před
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10 lety) a náklady na likvidaci každoročně stoupají, bude s největší pravděpodobností již nutné v následujícím
roce jeho výši upravit, aby odpovídal
skutečné výši vynakládaných nákladů.
Skutečnou výši poplatku může ovlivnit
každý z Vás občanů obce tím, že bude
důsledně třídit svůj odpad z domácnosti. Průměrně vyprodukoval každý
občan v roce 2017 185 kg netříděného
komunálního odpadu.
Na sběrném dvoře je možno ukládat
následující odpad z domácností:
• Nebezpečný odpad (např. staré
barvy, zářivky, oleje)
• Autobaterie

• Biologický odpad – trávu, listí
a větve
• Stavební suť
• Elektrospotřebiče – televizory a monitory, chladící zařízení, drobné
spotřebiče z domácností vč. mob.
telefonů,
• Komunální odpad větších rozměrů
• Železný odpad
• Starý papír
Projekt Předcházení vzniku BRKO
v obci Nedakonice
Obec v letošním roce uspěla s žádostí
o poskytnutí dotace z OPERAČNÍHO
PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2014 – 2020 na projekt Předcháze-

ní vzniku BRKO v obci Nedakonice.
Projekt byl předložen v rámci 68. výzvy v rámci prioritní osy 3 Odpady
a materiálové toky, ekologické zátěže
a rizika, specifický cíl 3.1. - prevence
vzniku odpadů. Kde mezi hlavní cíle
patří snížit množství odpadů z výroby, příprava výrobků na konci životnosti pro opětovné použití a podpora
zavádění tzv. systému door-to-door.
V rámci tohoto projektu bylo pořízeno celkem 250 kusů domácích kompostérů, které jsou postupně předávány občanům, a dále byl také pořízen
zahradní štěpkovač, který bude sloužit
ke štěpkování větví na sběrném dvoře.
Zpracoval: Ing. Zdeněk Otrusina

ELEKTROWIN loni překročil kvótu na sběr a recyklaci
vysloužilých spotřebičů
Nad rámec požadavků vycházejících z platné evropské
směrnice splnil v roce 2017 kvótu pro sběr a recyklaci vysloužilých spotřebičů kolektivní systém ELEKTROWIN.
Podle platné metodiky výpočtu, která vychází z průměrného ročního množství nového elektra uvedeného na trh
za předchozí tři kalendářní roky, dosáhl míry zpětného
odběru ve výši 45,19 %. Požadováno je 40 %.
Vyjádřeno hmotností vysbíraných a zrecyklovaných spotřebičů se jedná celkem o 39 554,05 tuny vysloužilého
elektra. Největší podíl - 18 326,264 tuny – připadá na
velké domácí spotřebiče. Další velkou část - 15 710,919
tuny – tvoří chlazení, 5 502,283 t se na výsledku podílely
malé spotřebiče. Zbytek byly televize, monitory a světelné
zdroje.
Podle požadavků zákona o odpadech měl ELEKTROWIN
v loňském roce zřízené místo zpětného odběru v každé
obci s počtem obyvatel větším než 2000.
Smluvních obcí bylo 1429 s 1522 sběrnými dvory. Formou mobilního sběru zajišťovalo likvidaci elektroodpadu
3406 obcí, ELEKTROWIN rozmístil také 800 stacionárních kontejnerů. Sbírat a recyklovat pomáhalo 2451 prodejců a servisů, 1431 hasičských sborů, 3604 škol, pomáhaly i dopravní podniky nebo Vězeňská služba.
Celkem měli lidé v roce 2017 možnost předat ELEKTROWINu staré spotřebiče prostřednictvím 13 925 sběrných míst. To znamená pokrytí 10 256 455 obyvatel České
republiky. Celkově nás bylo podle statistik k 31. prosinci
loňského roku 10 610 055.
Průměrně tedy každý z nás odevzdal loni prostřednictvím ELEKTROWINu zhruba 3,7 kilogramu vysloužilého elektra. V různých krajích byli ale lidé různě aktivní.
Měřeno množstvím odevzdaných spotřebičů na obyvate-

www.obecnedakonice.cz

le zvítězil Královéhradecký kraj se 4,85, naopak Praha se 2,98
kg žebříček uzavírá.
Kde a jak se mohou obyvatelé Nedakonic zbavit vysloužilých elektrospotřebičů
Domácnosti se mohou vyřazených elektrospotřebičů zbavit zdarma na sběrném
dvoře obce. Je přitom ale nezbytné splnit jednu základní podmínku: spotřebiče
musejí být kompletní, tedy nerozebrané.
Elektrozařízení, kterému již někdo odmontoval důležité části jako např. motor, kompresor, topné těleso, buben, plášť apod. se považují za odpad a náklady
spojené s jejich odstraněním jdou k tíži obci. Promítají se
tedy do poplatků, které platíme my všichni!
Vyřazené spotřebiče z Vašich domácností můžete zdarma
odevzdávat na sběrném dvoře obce Nedakonice.
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Mateřská škola Nedakonice - loučení se školáky
Rok se s rokem sešel a ve školce
začaly vrcholit přípravy na loučení
s budoucími školáky. Děti tušily, že je
bude čekat velká událost. Přijel pan
fotograf, který nám udělal společnou
fotku a vyfotil také naše budoucí školáky na každoroční tablo, které je vystaveno v obchodě u paní Tlachové.
Letošní tablo nese název „A pohádky
je konec…“. A to právě proto, že bylo
spojeno s besídkou ,,pohádkou o princích a princeznách“ ke Dni maminek,
která proběhla 13. května.
Loučení se školáky je velký krok.
Mnohdy si ani neuvědomujeme, že
už to nejsou ti malí školáčci, ale velké
a šikovné děti, které 1. září nastoupí
do ZŠ. Během docházky do MŠ byly
děti vedeny k samostatnosti. Naučily
se spoustu nových a zajímavých věcí.
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Tou nejdůležitější z nich je však přátelství. Seznámily se s novými kamarády
a s některými z nich společně vykročí
i do ZŠ. V letošním roce do školy nastoupí 17 dětí. Z toho 13 chlapců a 4
děvčata.
Děti se na loučení moc těšily a pečlivě se připravovaly. Každoroční tradicí
je, že si budoucí školáčci spolu s ostatními dětmi vyrobí trička, která si v ten
slavný den oblečou. Nejen výroba triček, ale i pasování budoucích školáků
je velmi důležité. Děti se dozvěděly, co
je čeká a na co se mohou těšit.
Ani jsme se nenadáli a nastal ten
dlouho očekávaný den. V pátek 15.
června vypukla velká sláva. Rodiče
s našimi budoucími školáčky přišli na
KD, kde na ně čekal připravený program se Sandrou Riedlovou a králov-

nou Kateřinou. Děti se převlékly do
svých krásných nových triček s motýlkem a čekaly, co se bude dít.
Celá akce začala soutěžemi. Děti
se představily i ostatním rodičům
a pod vedením Sandry a Katky si užily
spoustu legrace. Zopakovaly si, jaký
zvuk vydávají zvířátka a vyzkoušely
si i přetahování se lanem. Ani rodiče
nezůstali dlouho sedět. Společně si
zkusili, kde máme jednotlivé části těla,
a za pomocí pohybové hry „hlava, ramena, kolena, palce“ jsme se i pěkně
protáhli. Rodiče si mohli vyzkoušet,
jaké to asi bude, když se dětem nebude
chtít do školy. Za doprovodu písničky
rodiče vzali děti přes rameno, za krk,
do náruče a utíkali s nimi přes celý
kulturní dům. Tak, jako by opravdu
utíkali do školy, aby nepřišli pozdě.
Legrace nám skončila, rodiče se
pěkně usadili a děti si stouply do řady.
Začala hrát slavností písnička “Jede
král”, na kterou nás poctila svou návštěvou královna Kateřina. Děti stály
v pozoru a čekaly. Královna Kateřina
je mile přivítala a se svou pomocnicí
Sandrou zahájily velmi očekávané pasování předškoláků na prvňáčky.
Královna si zavolala prvního předškoláčka, o kterém řekla pár pěkných
vět. Poté vzala svůj meč, položila jej na

www.obecnedakonice.cz

levé a pravé rameno a řekla: „Pasuji tě na školáka“. Tímto
gestem se z předškoláka stal prvňáček. Každé dítě po pasování odešlo k paní učitelkám, kde dostalo šerpu, knihu
s pamětním listem, medaili od pana starosty a studentskou čepici. Po odpasování všech kamarádů se děti vyfotily
s královnou Kateřinou a její pomocnicí Sandrou. Poté jsme
společně odešli k připravenému občerstvení, kde jsme si
všichni slavnostně připili.
Další akcí, kterou mají děti moc rádi, je kolový výlet. Děti domů dostaly namalovaná trička, krepový papír
a společně s rodiči si nazdobili kola, na kterých jsme se
v úterý 19. června vydali do Kostelan. Jeli jsme po cyklostezce, a protože nám počasí přálo, zastavili jsme se na
hřišti za Kulturním domem. Tam jsme využili prolézačky,
houpačky a hledali jsme i lístečky s úkoly. Posilnili jsme se
a pokračovali jsme v naší cestě k čapímu hnízdu, z kterého
nás pan čáp nadšeně pozoroval. Poslední zastávkou byla
MŠ Kostelany, tady jsme pozdravili děti a ukázali jsme jim
naše krásně vyzdobená kola. Když jsme se vraceli do školky, kolemjdoucí nás s úsměvem a potěšením povzbuzovali.
Všech 27 dětí přijelo do MŠ v pořádku a s nadšením ze
zvládnuté cesty. Za odměnu děti dostaly diplom.
Poslední akcí, kterou na závěr školního roku pořádáme je hledání pokladu. Děti v okolí MŠ jdou po vyznačené
trase, plní úkoly, které je dovedou k vytouženému pokladu.
A teď už nezbývá nic než popřát dětem hodně úspěchů
ve škole, spoustu kamarádů a šťastné vykročení do života.
To Vám přejí paní učitelky, tety uklízečky i paní kuchařky z naší školičky. Věříme, že si od nás odnesete spoustu
krásných zážitků a budeme moc rádi, když si na nás vzpomenete a přijdete se za námi podívat a pochlubit s Vašimi
úspěchy.
A tak se z našich předškoláků stali školáci. Zazvonil
zvonec a naší pohádky je už opravdu konec.
Kolektiv zaměstnanců
MŠ Nedakonice

Základní škola Nedakonice
Vážení spoluobčané, školní rok uběhl opět jako voda, prázdniny jsou v plném proudu a vy právě čtete nové vydání obecního zpravodaje. Dovolte nám,
abychom Vás alespoň ve stručnosti seznámili s děním na naší základní škole.
Je již tradicí, že každý školní rok se
na naší základní škole nese ve znamení
celoročního školního projektu. V tomto
školním roce jsme si jako téma celoročního projektu zvolili “Zvyky a tradice
naší vesnice“, a také jsme se zapojili do
sportovního projektu Olympijský diplom.
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Celý rok jsme si připomínali lidové
tradice, které se udržují nebo udržovaly
v Nedakonicích a blízkém okolí.
Začátkem října jsme zkoušeli lisovat
šťávu z hroznů tak, jak to dělají mnozí
vinaři na Slovácku. Všichni zjistili, že to
dá hodně práce, než dostaneme jednu
skleničku moštu.
Velkým tématem října byly hody.
Některé třídy vyráběly krojované postavy, jiné malovaly vzory mašlí používaných u krojů a na chodbě jsme měli
výstavu krojovaných panenek, které byly
zapůjčeny z mnoha nedakonických rodin. Pozvání do školy přijala také paní
Kedroňová, což je naše velká odbornice
přes kroje. Ta nám přiblížila, jak se kroj
šije, připravuje i obléká. Nestačili jsme
se divit, kolik je s tím práce. Měla veliký
obdiv všech dětí.
V listopadu jsme si připomněli svatého Martina a svatou Kateřinu

a tradice s nimi spojené. Na sv. Kateřinu si každá třída pro ostatní přichystala scénku, která ostatním přiblížila nějaké pořekadlo či pranostiku se světicí
spojené.
Advent byl zahájen návštěvou Parku Rochus v Uherském Hradiště, kde
pro nás byl připraven program s názvem Od adventu do Vánoc. Potkali
jsme sv. Mikuláše, Lucky a navštívili
jsme stará stavení vyzdobená tak, jak
vypadala dříve. Rozhodně nás zaujala ochutnávka tradičního vánočního
pečiva a ukázka řemesel, která člověk
běžně nevidí. Ať už to bylo vyřezávání betlému ze dřeva, zpracování vlny
na kolovrátku nebo výroba postaviček
z kukuřičného šustí. Konec prosince
byl ve znamení vánočních svátků, a to
jak v povídání a čtení o nich, tak také
ve snaze udělat radost našim blízkým
vlastnoručně vyrobeným dárkem.

Po Vánocích se připomínala tříkrálová obchůzka a před začátkem
postní doby jsme uspořádali školní
karneval. Někteří se zúčastnili i fašankové obchůzky Nedakonic s folklorním kroužkem. Nastala čtyřicetidenní
postní doba a po ní Velikonoce. O nich
jsme se něco dozvěděli opět v Parku
Rochus, tentokrát s velikonočním programem.
Vítání jara nebo také vynášení
Moreny je dávný zvyk, který se u nás
na Moravě hodně udržuje, a proto
celá škola v čele se slaměnou postavou
zvanou Morena nebo také Smrtka,
vyrazila za zpěvu písní k Moravě, kde
jsme ji zapálenou hodili do vody a tím
se rozloučili se zimou. Zpátky jsme se
pak vraceli s ozdobenou větvičkou (létečkem) a symbolicky přinesli do vesnice jaro.
Druhou květnovou neděli slavíme
Den matek. Podobný svátek existoval
už dávno v historii a vychází z různých
tradic. Podle jedné z nich, tento den
děti svým maminkám dávají vlastnoručně vyrobené dárky. Tak si také u nás
ve škole každé dítě vyrobilo smaltovaný
přívěšek pro maminku a takový dárek
určitě nejednu maminku potěší, i když
není mnohdy dokonalý.
Školní rok se nachýlil ke konci
a s ním i aktivity našeho projektu. Kdo
chtěl vidět vše na živo, mohl navštívit
22. června školní zahradu a tam zhodnotit snažení dětí v průběhu celého roku.
OLYMPIJSKÝ DIPLOM
Televize a počítače začínají přebíjet čas, který děti dříve trávily na hřištích nebo běháním venku. Statistiky
jasně dokazují, že pohybová aktivita
dětí klesá. Tato skutečnost nás motivovala k zařazení do projektu Olympijský diplom, který spadá pod záštitu Sazky olympijského víceboje.
Cílem projektu je zapojit do všech
osmi disciplín co nejvíce žáků dané
školy, což se nám podařilo.
Disciplíny jsme plnili během hodin tělesné výchovy. Výsledky byly
zaznamenány do online systému –
adminu – na webových stránkách
projektu, kde byly následně zpracovány. Každému žáku byl předán
Olympijský diplom s unikátní analý-
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zou pohybových schopností. Ta dětem
ukázala, pro které sporty mají největší
předpoklady, jak je mohou rozvíjet,
a také kde se sportům ve svém okolí
mohou věnovat.
Ptáte se, v čem a jak jsme měřili své síly? Trénovali jsme ohebnost
v hlubokém předklonu, hbitost při
běhu, ať už vytrvalostním či na čas,
silovou vytrvalost v rámci zkrácených
lehů-sedů, rovnováhu při postoji čápa
či sílu nabitou hodem basketbalového
míče.
Součástí celého projektu je i účast
ve slosování o trénink s některým
z českých sportovců. To se nám bohužel letos nepodařilo, ale nejsme
z toho smutní. V následujícím školním roce budeme v projektu pokračovat a kdo ví - třeba se na nás štěstí
tentokrát usměje.
Držte nám palce!
Všem přejeme krásné a prosluněné prázdniny a budeme se těšit v září
na shledanou.
Kolektiv zaměstnanců
ZŠ Nedakonice

Sbor dobrovolných hasičů
Nedakonice
Sbor dobrovolných hasičů je pobočným spolkem Sdružení
hasičů Čech, Moravy a Slezska a v souladu se stanovami
spolupůsobí při vytváření podmínek k účinné ochraně života a zdraví občanů a majetku před požáry a také při poskytování pomoci při živelných pohromách a jiných událostech,
při nichž je v nebezpečí život, zdraví nebo majetek. Sbor také
působí v oblasti preventivně výchovné a vzdělávací, která je
zaměřena na předcházení požárům a jiným mimořádným
událostem.
Členové našeho sboru se podílí zejména na údržbě, zkouškách a kontrolách techniky a prostředků určených k likvidaci mimořádných událostí a zabezpečovali činnost jednotky
SDH (zřízené obcí) při požárech nebo jiných mimořádných
událostech.
Činnost jednotky sboru dobrovolných hasičů obce
Jednotka je zřízena v souladu se zákonem o požární ochraně
obcí a je její organizační složkou. Jednotka provádí hašení
požárů a záchranné práce při živelných pohromách a jiných
mimořádných událostech ve svém územním obvodu.
Každoročně je akceschopnost jednotky podpořena dotacemi, které obec obdrží ze státního rozpočtu prostřednictvím
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Zlínského kraje. Obec tak obdržela účelovou neinvestiční
dotaci na zabezpečení pohotovosti jednotky v celkové výši
170 000,- Kč (2016) a 200 000,- Kč (2017) a dotaci na výdaje
spojené s činností jednotky ve výši 24 881,- Kč (2016) a 27
200,-Kč .

Odborná a fyzická příprava
V rámci odborné přípravy se členové zásahové jednotky zúčastnili v sobotu 4.3.2017 pravidelného součinnostního výcviku. Tento výcvik byl pod vedením profesionálních hasičů zaměřen na práci s proudnicí při požárech v uzavřeném

11

prostoru a správnou techniku vstupu do těchto uzavřených
prostor. Hasiči byli proškoleni na nebezpečí požárů při všech
fázích, mezi které patří rollover (žíhavé plameny), flashover
(náhlé vzplanutí plynů v celém prostoru) a hlavně backdraft
(explozivní hoření). Následná praxe proběhla v neobydleném rodinném domě v Nedakonicích, kde si všichni vyzkoušeli způsoby hašení při skutečném požáru. Následně byl
tento objekt využit i k proškoleních dalších sborů z okolí.
Soutěž našeho okrsku v disciplínách požárního sportu proběhla 20. května ve školním amfiteátru v Polešovicích.
Oslavy 120. výročí založení sboru
V sobotu 3.9.2016 uspořádal sbor u příležitosti 120. výroční od založení sboru slavnostní odpoledne. Na prostranství
před kulturním domem byly k vidění statické i dynamické
ukázky. Na oslavy se sjela byla řada součastných i historických hasičských vozidel z širokého okolí. Celý den probíhal den otevřených dveří v hasičské zbrojnici, kde si mohli
návštěvníci prohlédnout připravenou výstavku dobových
dokumentů, výstroje a výzbroje a také množství fotografií dokumentujících 120 – ti letou činnost sboru. Kolegové
z Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje – stanice
Uherské Hradiště se prezentovali slaňováním z výšky a při
zásahu u simulované dopravní nehody předvedli vyproštění
osoby z havarovaného automobilu. Při tomto zásahu sekundovali profesionálním hasičům také domácí a kunovičtí hasiči. V průběhu odpoledne byl také připraven program i pro
ty nejmenší, kteří si mohli užít skákacího hradu i historického kolotoče. Následující den pokračovaly oslavy uctěním
památky zesnulých členů sboru na místním hřbitově a slavnostní výroční schůzí.
Nový dopravní automobil
Před koncem roku 2017 byl dodavatelem dodán nový dopravní automobil Ford Tranzit Kombi, který doplnil vybavení jednotky sboru dobrovolných hasičů a nahradil ve výbavě
jednotky 36 let staré vozidlo Avie. Byla tak ukončena realizace veřejné zakázky v celkové hodnotě 971 282,- Kč.
Nákup dopravního automobilu pro JSDH byl spolufinancován Zlínským krajem ve výši 300 000,- Kč a MV-GŘ HZS
ČR v rámci programu Dotace pro jednotky SDH obcí ve výši
450 000,- Kč. Obec uhradila ze svého rozpočtu zbývající finanční prostředky ve výši 221 282,- Kč.

Slavnostní předání vozidla do užívání hasičům proběhlo
v neděli 6.5.2018 u příležitosti svátku sv. Floriána. Po mši
svaté v místním kostele požehnal P. Mgr. Josef Rýznar nové
vozidlo a velitel jednotky Richard Březina převzal z rukou
místostarosty obce Ing. Zdeňka Otrusiny klíče od nového
vozidla.

Mladí hasiči
Již druhým rokem působí při SDH Nedakonice také kolektiv
13 - ti mladých hasičů. Schůzky kolektivu se konají pravidelně každý pátek od 17 hodin v klubovně SDH a v zimních
měsících i v sále KD Nedakonice. Děti jsou ve věku od 6 do
14 let.
V roce 2017 se děti již aktivně zapojily do celostátní hry Plamen. Za náš kolektiv soutěžilo jedno smíšené družstvo v kategorii starších žáků. V zimních měsících jsme se věnovali
přípravě pro získání odznaků odbornosti mladého hasiče,
pro dovednosti Strojník a Strojník-junior. Přezkoušení se
konalo ve Starém Městě a odznak odbornosti získalo 6 našich členů. Jakmile zavládlo jarní počasí, zahájili jsme nácvik
„královské disciplíny požárního sportu“ – požárního útoku.
V Bojkovicích se konalo okresní kolo hry Plamen, kde naše
družstvo poprvé aktivně soutěžilo.

Do začátku letních školních prázdnin děti pokračovaly v tréninku sportovních disciplín. Postupně přidaly trénink štafety požárních dvojic a jednotlivé prvky ze štafet 4 x 60m a štafety CTIF. Aktivně se zúčastnily dalších soutěží. Mladí hasiči
při ukončení školního roku předvedly humorné vystoupení
na hřišti základní školy a o den později předvedli veřejnosti
požární útok na fotbalovém hřišti v Nedakonicích.
Starší členové kolektivu dostali v průběhu letních prázdnin
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možnost zúčastnit se letního soustředění. Toto soustředění proběhlo na Baťově kanále v areálu přístaviště Vnorovy.
V rámci soustředění děti zahájily přípravu pro podzimní
kolo hry Plamen – závod požárnické všestrannosti. Zdokonalily se v práci s lanem, naučily se správným základům
táboření, pracovat s mapou a orientovat se v terénu, také se
zdokonalily se ve střelbě ze vzduchovky, naučily se základy
první pomoci a proběhl i základní vodácký výcvik.
Vedoucí kroužku se na podzim zúčastnili dvoudenního školení vedoucích mládeže a úspěšně složili zkoušku k získání
kvalifikace vedoucího mládeže SH ČMS.
Závěrem bychom rádi poděkovali všem, kteří nám aktivně
pomáhají vytvářet dobré podmínky pro práci s mládeží.
Zásahy
Jednotka uskutečnila celkem 6 výjezdů v roce 2016 a 10 výjezdů v roce 2017. Celkem bylo likvidováno 12 požárů a ve 4
případech byla jednotkou poskytnuta technická pomoc. Při
zásazích bylo členy jednotky odpracováno 270 hodin.
Další činnost
Sobota 27. května 2017 patřila dětem – oslavoval se dětský
den. Náš sbor si připravil stanoviště u základní školy, kde
pro děti byly připravené čtyři stanoviště s různými úkoly.
Na prvním stanovišti se vymalovávaly obrázky s hasičskou
tématikou, na druhém stanovišti měly za úkol projít opičí
dráhu s překážkami, na třetím stanovišti byla práce se džberovou stříkačkou – sestřelení plechovek a na čtvrtém byla
ukázka výzbroje, výstroje a techniky. Akci připravovali členové jednotky společně s našimi mladými hasiči. Sbor stále
pokračujel v akci „Recyklujte s hasiči“, která je organizována
společností Elektrowin a.s. zabývající se zpětným odběrem
elektrozařízení. Celkem již bylo od počátku akce takto provedeno 34 svozů vyřazených elektrospotřebičů.
Prezentace činnosti sboru je prováděna především cestou internetových stránek sboru (www.hasici.nedakonice.cz), kde
lze získat aktuální informace o činnosti sboru a jednotky,
a také podrobné zprávy o činnosti za jednotlivé roky.
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Na závěr bychom chtěli ještě jednou poděkovat za poskytnutou pomoc a podporu.
Datum

Obec

3.1.2016
23.2.2016
7.3.2016
13.7.2016
4.9.2016
13.9.2016
21.1.2017
3.3.2017
17.3.2017
1.4.2017
12.5.2017
5.7.2017
8.7.2017
31.7.2017
29.10.2017
2.11.2017

Typ mimořádné události
Požár garáže u rodinného
Moravský Písek
domu
TP - Únik oleje na
Nedakonice
komunikaci
Vážany
Požár restaurace
Nedakonice TP – čerpání vody ČOV
Moravský Písek Požár stohu slámy
Nedakonice –
Požár železničního náspu
M. Písek
Požár střechy rodinného
Moravský Písek
domu
Nedakonice Požár železničního náspu
Buchlovice Požár rodinného domu
Kostelany
Požár rodinného domu
Nedakonice Požár lokomotivy
Nedakonice Požár trávy
Nedakonice TP – čerpání vody
Stříbrnice
Požár pole
Nedakonice TP – odstranění stromu
Boršice
Požár bytového domu

Za výbor
ý SDH Nedakonice Ing.
g Zdeněk Otrusina
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Farnost Nedakonice
Drazí občané a farníci,
děkuji za možnost opět napsat pár řádků do našeho
obecního zpravodaje. Chtěl bych této příležitosti opět
využít, abych poděkoval vám všem, kteří se podílíte na
životě naší farnosti. Poděkování patří také obecnímu
úřadu za dobrou spolupráci, především za péči, s jakou
se stará o prostranství kolem našeho kostela.
Rád bych nám všem připomněl jedno důležité výročí, které si naše farnost v letošním roce připomene.
V měsíci prosinci uplyne právě osmdesát let od okamžiku, kdy byla v Nedakonicích zřízena duchovní správa.
Jejím prvním duchovním správcem byl jmenován P.
František Dohnal, který o deset let později v roce 1948
byl jmenován prvním farářem v Nedakonicích.
Když pročítám stránky pamětní knihy naší farnosti
nelze než obdivovat, s jakou péčí a obětavostí obyvatelé
Nedakonic vybudovali chrám sv. Floriána, postavili farní budovu a věnovali i ostatní prostředky pro založení
farnosti a hmotné zabezpečení duchovního správce. Bez

těchto obětí by dodnes museli obyvatelé Nedakonic chodit
do polešovického farního kostela na mše sv., křtít svoje děti
a pohřbívat své zemřelé.
Domnívám se, že bychom toto výročí neměli přejít bez
povšimnutí. Je to vhodná příležitost k poděkování za všechny milosti, kterých se naší farnosti a farníkům za všechna
ta léta dostalo. Je to příležitostí k poděkování, že i dnes, po
osmdesáti letech máme nejen kostel, ale že i přes nedostatek kněží má farnost vlastního kněze, že téměř denně může
být v našem kostele slavena mše sv..
Všechny Vás zvu na slavnostní mši sv., kterou u příležitosti kulatého výročí zřízení farnosti přislíbil slavit olomoucký pomocný biskup Mons. Antonín Basler v neděli 2. 12.
v 10:00 hod. Jako vzpomínku na události před osmdesáti
lety přikládám článek s názvem „Slavnostní uvítání“, který
15. 1. 1939 vyšel v tehdejším katolickém časopisu „Neděle“,
a který se uchoval v pamětní knize naší farnosti.
Každému z vás ze srdce žehnám a přeji vše dobré.
P. Josef Rýznar, farář

Slavnostní uvítání
„Týden před sv. Barborou občané z Nedakonic prožívali zdánlivě jako jindy. Jen hospodyňky měly více
práce. Také obchodníkům se jaksi zatížil šuplík v pultě. Vždyť co to bylo hrozinek, mandlí, mletého cukru,
marmelády atd.! Až sobota teprve zřejměji prozradila,
že se chystá na příští den cosi velkolepého. Silnice hezky upraveny, očištěny, chodníky zameteny, okna jako
démanty jiskřící v záři zapadajícího slunce. Konečně
večer přinesl tajuplný polibek ticha.
Nedělní ráno se zdálo jaksi neobyčejně svěží. Trochu chladno — stromy pily mlhu. Zlatožluté nitky sluneční měly v sobě podivuhodnou měkkost bez žáru
a přece zářivou. A duše? Ty splývaly s ovzduším míru
v přírodě.
V osm hodin skupina mladíků v krojích na vypentlených koních ujížděla k Polešovicím. A k osmé
hodině již se hemžil dav lidu u sv. Jana za vesnicí. Čekal kohosi. Měl přijeti od Polešovic... Vskutku. Netrvalo dlouho a v dálce zazvonil cvakot koňských kopyt.
Všech se hned zmocnilo rozrušení, čistá a jasná radost.
Údery žíznících a netrpělivých srdcí zrychlily tempo.
Jaké štěstí všude! Jaký žár a lesk v oku každého! „Ano,
už jede! Už jede nový pan farář!“
Ověnčený kočár v doprovodu vyslanců konečné
zastavuje. Vystupují tři kněží. Avšak všechny pohledy
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hledají jen jednu hlavu. Obletují ji jako roj včelek. Každý
by ho chtěl osobně uvítat, stisknout a políbit ruku. Vtom
však již slavnostní uvítání. — Kolik srdečnosti! Kolik nepěstěné upřímnosti, lásky, přání všeho dobrého! Sladká
tíha, ležící na srdcích, uzamkla ústa všech. Hudba dokonala dílo. A již nový p. farář kráčí obklopen „svými“, aby
po prvé přinesl oběť za „své“…
Vedení nové farnosti bylo svěřeno P. Františku Dohnalovi. Všem občanům Nedakonic dmula se prsa radostí, že mají nového pana faráře - přece však ne úplně nového. Patnáct let kaplanoval v Polešovicích a celých 11 let
docházel do přifařené obce Nedakonic vyučovat náboženství. Od počátku pracoval neúnavně, na líše mu svěřené.
Získal si velké zásluhy. Získal si obliby všech občanů. Čím
blížeji se s ním stýkali, tím upřímněji se podivovali jeho
bezúhonné osobností. Tak obdivuhodně dovedl spojovati
dobrotu s důstojností, opravdovost s humorem, srdečnost
s distinkcí. Bez jakýchkoli obtíží podařilo se Jeho Důstojnosti duchovně propracovati své svěřené a nadchnouti je
k vyšším ideálům. Postavili si útulný kostelíček, připravili
i pěknou faru. Všichni jednomyslně přiložili ruku k dílu.
Zvláště však někteří povznesli k Pánu na obětní pateně víc
než vdovský peníz. A to je jen počáteční plod nového p.
faráře. Kéž dá Pán Bůh, aby tento plod ještě vzrostl a rozhojnil se stonásobně.“
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Turistický kroužek Tomíci z Nedakonic
Ráda bych vám tímto krátkým
příspěvkem přiblížila činnost turistického kroužku dětí z Nedakonic.
Zaměřujeme se na vyplnění volného
času dětí z naší obce tak, aby neseděly
pouze u počítače nebo televize. Nepravidelně vyrážíme pěšky, vlakem,
na kole či autobusem na výlety do
přírody a za zajímavostmi naší krásné
země. Potřebujeme vždy jen nápad,
dobré počasí a dobrou náladu. Zdravé jádro tvoří asi 20 dětí a ty doplňují
ostatní.
Na schůzkách, jež jsou od jara
do podzimu na hřišti TJ Nedakonice
nebo klubovně v kabinách, se vždy
naučíme něco o přírodě, turistice,
zdraví nebo dějinách, a pak hrajeme různé hry, nejčastěji hry míčové.
Přes zimu chodíme cvičit na kulturní
dům a jezdíme plavat do aquaparku
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v Uherském Hradišti. Letos byla vedoucí nemocná, tak plavání odpadlo.
Schůzky jsou pravidelně ve čtvrtek
od 17 hodin. Děláme si také v prosinci Mikulášskou nadílku. V dubnu
nějakou akci ke Dnu Země, většinou
jdeme do Kovosteelu, a také pálíme
čarodějnici. Přes léto pořádáme táboráky s opékáním špekáčků nebo
kopanou s rodiči místo dětského dne.
S tím se snažíme pomoci obci a škole.
Tyto poslední 2 roky jsme měli výlet
do Kroměříže, Zoo nebo například
do Dinoparku ve Vyškově. Taky jsme
si vyzkoušeli lasergame ve Zlíně.
Doufáme, že nás bude turisťák
pořád bavit a budeme do něj rádi
chodit. Těšíme se na další akce i nové
kamarády.
Za všechny Tomíky
jejich vedoucí
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Český zahrádkářský svaz Nedakonice
Vážení spoluobčané, vážení zahrádkáři, vážení přátelé,
dovolte mi, abych Vás, jak se již
stalo tradicí, ve stručnosti informoval
o dění v naší základní organizaci.
V loňském roce jsme již konečně
ukončili majetkoprávní vztahy s úřadem pro zastupování státu ve věcech
majetkových a s obecním úřadem, týkající se pozemků, na kterém stojí náš
zahrádkářský areál, a stali jsme se jeho
vlastníky, což je zaregistrováno na katastrálním úřadě v UH.
Pokud jde o zahrádkářskou činnost naší organizace, většina členů zahrádkářů působí na svých zahradách
a vlastních pozemcích, resp. na společných záhumenkách a své zkušenosti
si předávají na Výroční členské schůzi,
výborových schůzích nebo prostřednictvím členů výboru, ale většinou převládá náhodné setkání apod..
Bohužel, v loňském roce nám dala
výpověď z nájemního vztahu p. Lenka
Chrástková, která v naší obci ukončila svoji výrobní a prodejní cukrářskou
činnost, kterou převedla do obce Zlechov, kde odkoupila objekt, ve kterém
podniká společně se svým manželem.
Je nám líto této skutečnosti i z důvodu,
že na její požadavek jsme vybudovali novou vodovodní přípojku na řád
obce, ale tato záležitost není pro naši

organizaci ztrátovou, jelikož p. Chrástková uhradila cca polovinu nákladů na
její pořízení.
Nadále spolupracujeme s p. Skřivánkem při pálení ovocných kvasů
a výrobě destilátů. V letošním roce
vzniká, dle dosavadních dostupných
informací problém, že ze zdravotních
a věkových důvodů nehodlá již stávající vedoucí pálenice nadále pálit pan
Chmela Josef a podle informací jednatele p. Jiřího Skřivánka není zatím
kvalifikovaná náhrada. Proto se obrátil
na naši ZO o výpomoc pro zajištění páleníka. Obracím se proto na Vás spoluobčany se žádostí, pokud máte zájem,
nebo víte z okruhu svých rodinných
příslušníků a známých, kteří by tuto
práci mohli vykonávat, abyste se spojili
na tel. č. 775654963 s p. Jiřím Skřivánkem a dohodli si bližší informace.
Neradi bychom se dostali do situace, že se v naší obci již nebude pálit
pálenka, která na okolních výstavách
získává vždy nejedno z nejvyšších hodnocení.
Pro Vaši informaci, majitel destilačního zařízení nedakonické pálenice
je pan Skřivánek se svými syny (naše
ZO je pouze pronajímatelem budovy),
tudíž vše je závislé na firmě Skřivánek.
Zájemcům o pálení můžeme podat informaci, že firma Skřivánek vážně zva-

žuje od příštího roku přechod z lokálního topení dřívím a uhlím na topení
zemním plynem. Tím by se podstatně
zlepšilo v příštích letech pracovní prostředí a čistota v pálenici a ekologie
v obci.
V neposlední řadě nabízíme pronájem společenské místnosti pro různé
rodinné příležitosti našich spoluobčanů. Tento pronájem má nyní od letošního roku ve správě p. Miroslav Hlaváč,
tel. 737810411.
Pokud jde o kulturní a odborné
vyžití našich členů, absolvovali jsme
v termínu 29. 9. 2017 zájezd na výstavu FLORIA Kroměříž, a dále prohlídku
KVĚTNÉ ZAHRADY, které doporučujeme všem spoluobčanům k získáním
zahrádkářských informací a nákupu
zahrádkářských potřeb. Ukončení bylo
v soukromém pivovaře v Záhlinicích,
kde se vyrábí ječný slad pro věhlasné
pivovary v České republice.
Vážení spoluobčané,
dovolte mě, abych Vám jménem
svým, všech členů výboru a kontrolní
komise, popřál do letošního roku a let
příštích, hodně úspěchů v pěstitelské,
ale i jiné zájmové činnosti, hlavně hodně a hodně zdraví.
Tichý Lubomír
předseda ZO ČZS Nedakonice

Myslivecký spolek Nedakonice - Poslední leč
Lov pro prehistorického člověka znamenal jeden z hlavních zdrojů obživy. Z odchytu a domestikace zvířat se vyvinulo pastevectví. Kočující rody se vlivem pěstování rostlin
usazují. S příchodem Keltů a později Slovanů je lov, jako
zdroj obživy, odsouván jako příležitostný. Za feudalismu výhradní právo lovu měl panovník, který toto právo propůjčoval feudálům. Později to bylo výsadou vrchnosti. Lov se stává
kratochvílí a příležitostí k reprezentaci. Jsou zakládány první
lovecké řády – Řád sv. Huberta. Marie Terezie preferovala
lesnictví před myslivostí. 1781 zrušeno nevolnictví.
Revoluce v Evropě 1848. Zrušena robota a správa obcí
svěřena zástupcům voleným občany. Vydán Říšský patent
o myslivosti. Ten spojil právo myslivosti s vlastnictvím půdy.
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1851 zrušeno poddanství. Naši předkové, po zaplacení, se
stávají vlastníky půdy. Na těchto základech se vyvinula lidová myslivost.
Před půl stoletím se konaly hony na koroptve, které s industrializací a socializací zemědělství skoro zanikly. S úbytkem koroptví a zvyšujícími stavy bažantů a zajíců se hlavní
pozornost myslivců soustředila na podzimní společné hony
na zvěř drobnou pernatou a srstnatou. V sedmdesátých letech se v našem okrese začaly budovat bažantnice. Byla to
zařízení na umělý odchov bažantů. Jednak profesionální
u státních lesů a myslivecké „okresní“ a „místní“ - jednotlivých mysliveckých sdružení. U profesionálních byl lov poplatkový, převážně za valuty. U okresních byl lov pro různé
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funkcionáře. Myslivecká sdružení lovila bažanty pro zábavu
svých členů a jejich hostů. Nedakonští myslivci byli členy
Mysliveckého sdružení Slovácko v Polešovicích. V Polešovské cihelně si myslivci vybudovali vlastní bažantnici. Bažanti
byli odchovávání ve velkých uzavřených voliérách a před honem vypouštěni v různých částech honitby.
Po pražském jaru, sametové revoluci 1989 a transformaci
společnosti vytvořili myslivci v Nedakonicích vlastní myslivecké sdružení. S novým Občanským zákoníkem a úpravami činností spolků vzniká v roce 2015 Myslivecký spolek
Nedakonice.
Myslivost v Nedakonicích je veřejností považována za
zvláštní zálibu myslivců. Někteří občané myslivost mylně
považují za druh sportu. Je to činnost dobrovolná, sloužící
k osvěžení při pohybu na čerstvém vzduchu, která otužuje tělo
a posiluje ducha. Jednou z mnoha stránek myslivosti je střelectví, které je-li samostatné, sportem je. Myslivost nelze považovat za druh sportu. Myslivost je soubor mnoha činností,
prováděná myslivci v přírodě. Je vymezena legislativou. Z velké míry usměrněna etikou, která se vztahuje k volně žijící zvěři a životnímu prostředí. Myslivec musí rytířsky vidět ve zvěři
nikoliv jen živý terč, ale partnera s právem na rovnost šancí.
Myslivci mezi sebou dodržují soubor loveckých ceremoniálů,
mysliveckých obřadů, tradic a zvyků mající výchovný význam
v myslivecké praxi. Společná spolková činnost směřuje k udržení a rozvíjení těchto mysliveckých zvyků, tradic a mluvy,
jako součást našeho kulturního dědictví.
Ten, kdo rozhoduje o životě a smrti jiné živé bytosti –
zvěře, musí být k tomu morálně připraven. Musí být znalý
právních předpisů o myslivosti, ekologii – vztahů organismů
a prostředí, zoologii - chovu, ochraně, péče a chování zvěře,
lovecké kynologii, lovectví a zacházení s ulovenou zvěří. Myslivec tedy musí o životě zvěře a o přírodě vůbec vědět mnoho, aby své rozhodnutí obhájil sám před sebou samým, svými druhy a zákonem. Vedle myslivců existují příznivci, dále
lovci a na opačné straně lidé nemající žádné etické a morální
zásady – pytláci.
Hon začíná srazem všech osobně pozvaných účastníků.
Obvykle se kontrolují veškeré nutné doklady
oprávňující lovce zbraní lovit zvěř, včetně pojistky proti nepředvídaným událostem. Pozvaní
hosté se představí a všichni usednou v družné
debatě k teplému občerstvení. Posléze vyzve
předseda všechny účastníky k nástupu. Nástup
bývá na místě, kde po honu bude dána poslední
pocta ulovené zvěři. Lovci se zlomenými zbraněmi, obnaženými hlavami a psími pomocníky
stojí v čele. Naproti nim stojí honci. Stranou
předseda a vedoucí honu. Po všech přivítáních
a nezbytných informacích, s důrazem na bezpečnost při střelbě a myslivecké chování, zazní
společné Lovu zdar!.
Společný lov nebo hon na drobnou zvěř má
několik kol nebo lečí. Většina účastníků se těší
na Poslední leč. Než k ní dojde, probíhá vlastní
činnost – jímž je lov.

www.obecnedakonice.cz

Po adrenalinových loveckých zážitcích. Po posezení
u ohně s klobáskou a teplým čajem. Po příjemné celodenní
únavě. Po několika výložích ulovené zvěře se všichni v podvečer vrací na místo zahájení. Nastává vrcholný okamžik
– vzdání pocty ulovené zvěři. Určený prostor je vymezený
ohraničením smrkových větviček. Zvěř leží vyrovnaná v řadách na pravém boku. V každém rohu se zapaluje hořící pochodeň. Jejich záře se odráží ve spokojených očích myslivců.
Funkcionáři děkují hostům, psovodům, honcům za kvalitní
lov bez mimořádné události. Následuje pozvání na Poslední
leč.
Poslední leč je pro mnohé vyvrcholením celodenního
snažení. Zbraně jsou v domovech. Zablácené obutí a oblečení je vyměněné za pohodlnější. Celodenní napětí, lovecké
úspěchy, zážitky ale i nezdary, slabé stránky a případné chyby se budou rozebírat, žalovat i oponovat do nejmenších detailů. Nyní není rozdílu mezi lovcem a honcem. Všichni můžou být obdivováni, či naoko zatracováni pro nějaký údajný
prohřešek proti mysliveckým zvykům a tradicím. Společné
posezení začíná pohoštěním výborným jídlem. Se zbraní
v ruce se nesmí pít žádný alkohol. To kontroluje policie!
Nyní je povoleno. Nejhůře jsou na tom řidiči. Po společném
přípitku na Lovu zdar! začíná společná vzájemná rozprava,
zábava a veselí. Jsou ochutnávány myslivecké pokrmy a nápoje domácí i značkové. Přílohy a sladkosti hospodyněk. Zde
se jenom chválí. S nástupem noci a přibývajícím časem se
ozvou hudební nástroje, které ukončí velmi různorodé debaty. Zaznívají dvojhlasné písně....
Většina mladých lidí touží po společnosti. Aby mohli intenzivně prožívat společenské souznění utíkají, však často
mylně, do virtuální reality. Tráví spoustu času se sluchátky na
uších, s očima upřenýma na blikající monitor. Internet je nekonečný zdroj informací. Ne všechny jsou pro ně pozitivní.
Z těch žádoucích bych zmínil: Nejlepší světová díla uznávaných autorů. Poučení, jak o úspěších, spokojenosti a štěstí, tak
o problémech, chybách i neštěstí našich předchůdců i současníků. Vývoj a pokrok od pazourků a pěstních klínů, až po nejnovější technologie a aplikace. Jsou zpracovány testy, které na
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základě komplexního posouzení doporučí rodičům, na jaký
druh sportu se každé dítě hodí. Základem úspěchu je motivace. Ne všichni mohou být myslivci. Nutno složit poklonu
kroužku žáků ze základní školy, malých přátel myslivosti.
Každoročně se mladí myslivci z mysliveckého kroužku
při ZŠ Nedakonice účastní okresního kola soutěže Zlaté srnčí trofeje, kde si poměřují své znalosti z myslivosti s ostatními dětmi. A i letos přivezli spoustu medailí. 1. a 3. místo
v kategorii A a 1. a 3. místo v kategorii B.
Občané pamatují doby, kdy se myslivcům, trochu ironicky, říkalo SOB (sbor ozbrojených brigádníků). Jsou pryč
doby, kdy myslivci museli odpracovat značný počet brigádnických hodin, nejen pro myslivost. Ta nejstarší generace
s úsměvem vzpomene na mnohé veselé příběhy tehdejších
myslivců. V Nedakonicích máme autora mnoha mysliveckých příběhů, některé nazval Lovecké remazůry. Takových

různých mysliveckých patálií, neuvěřitelných příhod a zážitků, hraničící s mysliveckou latinou, zažijí myslivci zvláště
na společných lovech hodně. Někteří myslivci milují zvláštní
atmosféru společenského mysliveckého konání a souznění.
Zde je každý myslivec vystaven nejen obdivu, pochvale ale
i kritice, jak jednotlivců, tak celé myslivecké společnosti.
Svou roli zde sehrává pocit každého účastníka společného
lovu – lidské sounáležitosti. Hlavními hodnotami jsou uznání, vzájemná solidarita, soudržnost přírody a lidí a sebeúcta.
Parafrázoval bych čínské přísloví:
„Když chceš být šťastný jeden den – opij se,
chceš-li být šťastný rok – ožeň se,
chceš-li být šťasný celý život – staň se myslivcem.“
za MS Nedakonice Ing. Stanislav Klečka

Moravský rybářský svaz – p.s. Nedakonice
Rybářství má v Nedakonicích
dlouhou tradici. Obec v historii byla
považována za rybářskou. O tomto
významu svědčí i to, že byla hlavním
dodavatelem ryb pro velehradský
klášter. MO – Nedakonice byla založena 21. listopadu 1951 na své ustavující schůzi. Zakládající spolek měl 48
členů. Místní rybáři vybudovali v obci
3 rybníky. 22. dubna 1952 byl vytvořen nový revír – Buchlovický potok,
na němž spolek hospodaří dodnes.
V současné době má spolek přes 300
členů a hospodaří na revírech Inzl,
Sádky, Obloučí (jedná se o stará ramena řeky Moravy) a na nádrži Sovín
v k.ú. Buchlovice.
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Hlavní naší činností je organizace
občanů se zájmem o rybářství, ochrana přírody, krajiny, životního prostředí.
Snažíme se také podílet na mimoškolní
výchově dětí a mládeže.
Pro všechny ochrany rybářských
revírů máme ustanoveny rybářskou
stráž, která se snaží o dodržování pořádku na revírech. Další naší prací je
každoročně vysazovat do rybářských
revírů násady ryb v druzích a věkových
kategoriích stanovených orgánem státní správy. Násady ryb pochází z vlastní
produkce spolku, nebo nákupem od
profesionálních producentů. Náklady
na zarybnění pochází především z tržeb za prodané povolenky.

Naší hlavní společnou akcí budou
letos, tak jako v předešlých letech,
NOČNÍ RYBÁŘSKÉ ZÁVODY, které
se uskutečnily 28. – 29. července 2018.
Z kulturních akcí je to dětský den, taneční zábavy, Slovácké hody, a také
pronájem rybářského areálu na soukromé akce našim spoluobčanům.
Je třeba také vzpomenou dík všem
sponzorům a ostatním, kteří nám pomáhají v naší činnosti, včetně spolupráce s Obecním úřadem.
Přejeme všem spoluobčanům pevné zdraví, hodně životního elánu a co
nejvíce úlovků.
„PETRŮV ZDAR“
Výbor p.s. Nedakonice

www.obecnedakonice.cz

Nedakoňské srnky v roce 2017
Každoročně zahajujeme krojovým plesem, který se konal
18. 2. 2017 za početné účasti krojovaných a byl XXII. v pořadí. Na plese hrála dechová hudba LIDUŠKA.
Za týden jsme pořádaly spolu s folklorním kroužkem ZŠ
Nedakonice fašankovou obchůzku, na které nás doprovázela
NEDAKOŇANKA.
Od února jsme začaly nacvičovat nové žertovné pásmo,
plné písniček a krátkých scének o víně, lásce a jiných radostech a starostech denního života.
V březnu ŽPS vystoupil se svým humorným pásmem na
koštu slivovice ve St. Městě a v dubnu s novým pásmem na
Velikonočním jarmarku nejen zde, ale i v Osvětimanech.
S žertovným pásmem jsme měly také úspěch ve Vnorovech na Zpívání ženských sborů.
Oblíbenou akcí je také Tupeský džbáneček, kterého se
každoročně účastní dcery našich členek. Anička Oharková
obsadila krásné 1. místo a Karolínka Novotná 2. místo.
Během roku nezapomínáme na naše jubilantky a vždy si
připravíme humorné zpívání k oslavě narozenin. V loňském
roce to byly 70-tiny Majky Syslové a 40-tiny Jitky Oharkové.

www.obecnedakonice.cz

Některé členky zazpívaly na Velehradě před bazilikou novomanželům Šupkovým v den jejich svatby.
Jako každoročně, září patří Slavnostem vína v Uh. Hradišti, a také náš sbor zde se svým pásmem reprezentoval naší
obec. K tradičním akcím patří zpívání a účast na místních
hodech. Ženy zpívaly nejenom v průvodu, ale několik písní
zaznělo i u stárků.
Po hodech začala příprava nového pásma k 10. výročí
založení našeho pěveckého sboru, naší největší akce. Pořad
jsme nazvaly Pod peřinou a v prosinci spolu s námi na této
akci vystoupily Drmolice ze Bzence a Polešovic, ŽPS z Dolních Dunajovic, Výběr z bobulí z Valtic a MPS z Nedakonic.
Celým pořadem nás provázela humorným slovem Jitka Viceníková a CM Falešnica z Ostrožské Nové Vsi. Tato akce se
velmi líbila.
Závěr roku patřil tradičnímu zpívání koled při rozsvěcování vánočního stromu v naší obci a touto akcí jsme ukončily rok 2017.
www.obecnedakonice.cz
Mgr. V. Mlčúchová
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Mužský pěvecký sbor Nedakonice
Sešel se rok s rokem, který byl pro
MPS nabídkou a uskutečněním mnoha kulturních a společenských akcí.
Nový rok začal pro nás velmi smutnou
zprávou, dne 22. března jsme se loučili
s kamarádem Oldřichem Cigošem, který zakládal partu zpěváků v Nedakonicích.
První akcí sboru byl tradiční košt
vína v Moravském Písku, doprovázený netradiční cestou vlakem. Krásnými
písničkami jsme obohatili konzumaci
dobrého vína. Konec měsíce května patří tradičně kosení trávy v Buchlovském
zámku. Tento ranní výlet absolvujeme
každoročně na voze, taženém krásnými
ušlechtilými „frízáky“ pana Iše z Vracova (hřebčín Tlumačov). Pořadatelé,
ale i pravidelní návštěvníci této akce
si nedovedou představit neúčast MPS
Nedakonice s krásnými koňmi. Druhá
polovina roku začala pozváním našich
kamarádek ŽS „Babčic“ ze Spytihněvi
k oslavě 20. výročí jejich vzniku. Společně s ostatními gratulanty jsme prožili krásný den. Zpívalo se a bylo veselo
až do rána. 1. července jsme přijeli do
hřebčína Tlumačov potěšit všechny milovníky krásných koní dobrou náladou
a pěknou písní. V neděli 27. srpna jsme
se už podruhé zúčastnili v Sadech (Derfla) „Zpívaní na schodech“. Jedná se
o pravidelnou akci MPS. I když v polovině programu nás přepadla průtrž mračen, jednalo se o velmi zdařilou akci.
První víkend v září jsou „Slavnosti vína

a dny otevřených památek“ v Uherském
Hradišti. Od doby, kdy zakázali pořadatelé koně, je účast MPS skoro nulová a v
poslední době se chlapi neúčastní ani
vystoupení pod radnicí v Uh. Hradišti při prezentaci Nedakonic. Třetí říjnový
víkend to jsou Slovácké hody s právem.
I když už nejsme pořadatelé, ale pravidelná účast je samozřejmostí. Hody byly
zvláštní v tom, že byl jenom jeden stárkovský pár, ale přesto se zpívalo, tančilo, bylo veselo, průvod krojovaných byl
pestrý od těch nejmenších, až po ty nejstarší. Všem krojovaným je třeba poděkovat, že svou účastí přispívají k udržení
tradic. V sobotu 18. listopadu jsme vyjeli
gratulovat našim kamarádům Mužákům
do Moravské Nové Vsi. Slavili 35 let od
vzniku souboru. Slavnostní den se vyda-

řil, náš sbor obohatil program písněmi
z našeho rodného Dolňácka. Začátek
vánočního adventního času patří každoročně rozsvícení vánočního stromu,
kde účinkují děti z MŠ a ZŠ, ŽPS, MPS,
a místní dechová hudba. Tuto velmi
zdařilou akci navštěvující hojnou účastí
občanů organizuje obecní zastupitelstvo
z Nedakonic a za to jim patří velké poděkování. Na Sv. Mikuláše, netradičně
až v sobotu 9. prosince 2017, byla na KD
v Nedakonicích velká sláva. Tento termín
přenechal MPS oslavenkyním ŽS Nedakoňské srnky, aby společně s gratulanty
oslavily 10. výročí od vzniku. Tato velmi
zdařilá akce zakončila náš folklórní rok.
Všem spoluobčanům přejeme hodně zdraví, štěstí a pohody v následujícím
roce.

Dechová hudba Nedakoňanka a taneční orchestr V.H.S.
Více než čtvrtstoletí společné práce kolektivu hudebníků
přináší své ovoce. Postupně přibývají nová jeviště, na nichž
muzikanti z Nedakonic vystupují a nové regiony, do nichž
zajíždějí. Nově zahráli naši muzikanti např. v Kunovicích, ve
Zlechově nebo v Bařicích u Kroměříže. Vzhledem k následujícím nabídkám na vystoupení se lze domnívat, že jejich
vystoupení byla úspěšná. Zvláště nás těší zájem sousedních
obcí, v nichž mnoho desetiletí asi vládla vůči Nedakoňance
nedůvěra. Naopak v současnosti je Nedakoňanka například
ve Zlechově poměrně častým účinkujícím. V mnoha jiných
obcích vystupují nedakoňští muzikanti díky dlouhodobé vzá-
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jemně výhodné spolupráci na tradičních akcích již více než 15
let po sobě.

www.obecnedakonice.cz

V uplynulých letech odehrály oba hudební soubory dohromady určitě nejvíce vystoupení, které kdy muzikanti z Nedakonic v jednom roce odehráli. Přitom hudebních vystoupení mohlo být ještě více, kdyby nedocházelo k termínovým
kolizím nebo zájmu o vystoupení na poslední chvíli. Různé
příležitostné akce, např. oslavy, nahrávky nebo přehlídky, nebyly z důvodu osobního, profesního i hudebního vytížení muzikantů organizovány nebo nabízeny.
Významnou výhodou Nedakoňanky vůči mnohým konkurenčním kapelám je udržení si tradice pravidelných týdenních zkoušek. Díky nim, a tím i postupnému zdokonalování
hudebních dovedností jejích členů se podařilo vytvořit koncertní program složený z náročných skladeb profesionálních
kapel Kumpánovi muzikanti a Gloria. Před dokončením je
také program složený ze starších skladeb Malokarpatské kapely a Moravěnky. Ještě před několika lety by muzikanti na hraní

takto náročných skladeb ani nepomysleli. Dnes jsou schopni
tyto skladby interpretovat na posluchačsky přijatelné úrovni,
a to bez pomoci hostujících muzikantů.
Kolektivy obou hudebních souborů jsou nadále beze změn
kompletní a široké, což dovoluje střídání se muzikantů podle
jejich časových možností. O vzrůstající úrovni muzikantů
z Nedakonic také mj. svědčí i pravidelné pozvánky k účinkování v chrámovém orchestru na Velehradě, složeného z části
z profesionálních hudebníků.
Nedakoňanka také dává možnost nejmladším hudebníkům, žákům Základní umělecké školy, aby si s ní vyzkoušeli
svá první vystoupení před obecenstvem a postupně se zdokonalovali ve svých hudebních dovednostech tak, aby se v budoucnu stali jejími platnými členy. To je velmi důležitý předpoklad pro pokračování tradice každé dechovky v době, kdy
muzikantů hrajících na dechové nástroje rychle ubývá.

Přátelé slovácké pálenky, z.s.
V loňském roce byl v Nedakonicích založený nový spolek Přátelé
Slovácké Pálenky, z.s. Vize spolku
je pořádání Koštu slováckých pálenek v Nedakonicích, podpora ostatních spolků při pořádání jejich akcí
a možná spolupráce se spolky z okolních obcí.
Zakládající členové spolku jsou
Lubomír Král, Věra Dobešová, Gabriela Bouřová, Jaromír Klečka
a František Bílek. Brzy se k nám přidali ještě další dva „nadšenci“ Pavel
Dvouletý a Lubomír Mokroš.
No a v tomto složení jsme se pustili do přípravy Koštu slováckých
pálenek. Kolegové ze Spolku Přátel
Slivovice, z.s. ze Starého Města nám
Košt pálenek na Salaši
ochotně poradili, co všechno budeme potřebovat, co si
musíme zajistit a hlavně ať se připravíme na
spoustu práce. Začali
jsme tedy s nadšením
sbírat vzorky slivovice
a na 1.ročník se nám
podařilo sesbírat 402
vzorků nejrůznějších
pálenek a likérů. Přípravy vrcholily a nám
se pomalu blížila degustace, která proběhla
první lednový páteční
Vypálení 1. vzorku pálenky
podvečer. Na kulturním
do archivu , Marián Ondřej,
Vítězové Miroslav Bilík, Vojtěch Jurák, Leoš Vebr,
domě se sešlo 57 degusNitara s.r.o.
Jaroslav Dobeš

www.obecnedakonice.cz
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tátorů z celého okolí, aby posoudili a ohodnotili vzorky a vybrali šampiona koštu. Jméno šampiona zůstalo utajeno až do 20.ledna
2018, kdy se uskutečnil Košt slovácké pálenky na kulturním domě v Nedakonicích. Na
vítěze čekali krásné ceny a pro absolutního
vítěze koštu – šampiona v modrém, Vojtěcha Juráka, byl připraven plně funkční stolní
mechanický model mobilní pálenice 1922,
který vyrábí místní společnost Nitara.
Po vyhlášení vítězů a předání cen se losovala tombola. Během celé akce nám vyhrávala CK Tramín z Buchlovic, přidaly se
i Nedakoňské srnky s voňavou písničkou
a Mužský sbor samozřejmě nezůstal pozadu.
Byl to mazec, ale krásný a nezapomenutelný.
Ale tím to všechno nekončilo, ba naopak.
Začaly degustace v okolních obcích a my
museli jezdit oplacat. A degustovat, pak zase
košty, tak pro diplomy…v březnu jsme si
říkali, že už by to mohlo aj skončit. Naštěstí
skončilo, všichni jsme přežili a už se těšíme,
jak se s chutí pustíme do přípravy 2. ročníku
Koštu slováckých pálenek. Tak se přijďte podívat, pokoštovat, pozpívat.
Věra Dobešová

22

Degustace na KD v Nedakonicích

Košt pálenek ve Starém Městě, šampión Pavel Dvouletý
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Společenská kronika obce Nedakonice za rok 2017
Počet obyvatel k 31.12.2017
z toho muži
ženy
Věk 0 - 14 let
celkem
z toho muži
ženy
Věk 15 - 18 let
celkem
z toho muži
ženy
Věk 19 - 99 let
celkem
z toho muži
ženy

1594
792
802
259
132
127
53
20
33
1282
640
642

Přehled počtu obyvatel za uplynulých 5 let vždy k 31. 12.
Rok 2013
1562 obyvatel
2014
1573 obyvatel
2015
1589 obyvatel
2016
1611 obyvatel
2017
1594 obyvatel

V naší obci žije 12 obyvatel států Evropské unie (cizinců)
V roce 2017 se do naší obce přihlásilo
22 obyvatel
V roce 2017 se odhlásilo
44 obyvatel

NAROZENÍ :
Anastázie Adamíková
Tereza Smělíková
Kristýna Cardová
dová
Adam Mojžiščák
čák
nclík
Mikuláš Brunclík
Janko Zubaj
Mikoláš Inek
Štepán Mihal

Klára Klasová
Barbora Šňupíková
Ema Matějíčková
Vladimír Kučera
Kristýna Ondrová
Michal Barčák
Michal Danko
Dominik Mihal

ÚMRTÍ:
Marie Vávrová
Ladislav Moučka
Ivana Kutálková
Oldřich Cigoš
Jiří Bábík

Alojz Gálik
Anna Sedlářová
Jaroslav Gahura
Zdeněk Pilc
František Stáňa

AKCE SBORU PRO OBŘANSKÉ ZÁLEŽITOSTI:
14.1.2017 - Vítání dětí do života - přivítáno bylo 6 dětí
28.1.2017 - oslavili 50 let společného života manželé Božena a Antonín Dobešovi
25.3.2017 - Vítání dětí do života - přivítáno bylo 7 dětí
17.6.2017 - Vítání dětí do života - přivítáno bylo 6 dětí
1.7.2017 - oslavili 50 let společného života manželé Vlasta a Ladislav Krajanovi
4.9.2017 - proběhlo v obřadní síni Obecního úřadu Přivítání prvňáčků u starosty obce
16.9.2017 - přivítal starosta obce v obřadní síni Obecního
úřadu jubilanty, kteří se v tomto roce dožívají 60 let.
28.10.2017 - přivítal starosta obce v obřadní síni Obecního
úřadu jubilanty, kteří se v tomto roce dožívají 70 let.
11.11.2017 - oslavili 50 let společného života manželé Marie a Miroslav Ondřejovi
Členky Sboru pro obřanské záležitosti navštěvují s malým
dárkem a blahopřáním v domácnostech naše spoluobčany,
kteří se dožívají věku 80, 85, 90, 91 a více let. Ostatním spoluobčanům nad 80 let posíláme blahopřání.
Ještě jedenkrát všem jubilantům přejeme hlavně hodně
zdraví a životní pohody.
Zapsala:
Jarmila
Sošková
p
J

Uvítání prvňáčků

Manželé Dobešovi oslavili Zlatou svatbu

www.obecnedakonice.cz
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Sraz 60ti letých jubilantů

Sraz 70ti letých jubilantů

Vítání občánků
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Vítání občánků

Vítání občánků

www.obecnedakonice.cz
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Manželé Odnřejovi oslavili Zlatou svatbu

Slavnosti Vina 2017

Slavnosti Vina 2017

Slovácké Hody

Slovácké Hody

Slovácké Hody

Slovácké Hody

Nová jazykově-počítačová učebna v ZŠ Nedakonice
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Dětský den

Dětský den

Dětský den

Dětský den

Dětský den

Zpívání u vánočního stromu

www.obecnedakonice.cz

Strašidlácký průvod

Vánoční strom
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