Vážení spoluobčané.
Po roce se Vám dostává do rukou zpravodaj naší
obce. V jeho úvodu bych Vám všem chtěl popřát
jménem svým i jménem celého zastupitelstva,
hodně zdraví, pracovních i osobních úspěchů.
Jiří Smělík,
starosta obce

www.obecnedakonice.cz
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Hodnocení činnosti zastupitelstva obce za rok 2013
Na rok 2013 bylo naším hlavním cílem stabilizovat finanční prostředky
a splatit co největší část úvěrů. Můžeme konstatovat, že tento hlavní cíl
se nám podařilo splnit, aniž bychom
museli zásadním způsobem zatěžovat občany razantním zvyšováním
poplatků.
V roce 2013 jsme splatili úvěry v celkové výši 1.483.000,-Kč. V současné
době nám již zůstává uhradit splátku
úvěru na vodovod a to v roce 2014 ve
výši 540.700,-Kč a v roce 2015 poslední
splátku ve výši 512.700,-Kč. Tím bude
naše obec bez závazků.
V roce 2013 se prováděly tyto akce :
- Pravidelná oprava výtluků a překopů na místních komunikacích
- Byla dokončena celková oprava
zahrady mateřské školy, včetně vybudování nového dětského hřiště
a oplocení
- Bylo vybudováno nové parkoviště
u mateřské školy
- Na budově obecního úřadu byla
provedena generální oprava střechy
a výměna oken na schodišti
- V budově mateřské školy byla na-

Plán investic
na rok 2014
- Vybudování veřejného dětského
hřiště u KD za podpory dotací
- Zajištění dotací a následné zahájení výstavby nové ČOV
- Zajištění dotací a následné budování chodníků u hlavní silnice
II/427
- Oprava fasády Obecního úřadu
- Oprava komunikace kolem KD
- Zajištění dotací na opravu hřbitova
- Oplocení školní zahrady a výstavba hřiště
- Zavedení bezdrátového rozhlasu do celé obce
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-

-

instalována klimatizace a opraveny
podlahy
Na základní škole byla dokončena
rekonstrukce vnitřního osvětlení
U KD bylo vybudováno malé dětské
hřiště pro veřejnost
U obecních rybníků byl dokončen
chodník
Připraven projekt pro stavební povolení na vybudování chodníků
u silnice II/427 ve směru od mostu
přes potok po odbočku na Zlechov
Zadáno vypracování projektové do-

-

-

-

kumentace na výstavbu nové ČOV
Vykoupen pozemek školní zahrady
Zadáno vypracování projektové
dokumentace na vybudování hřiště na školní zahradě (mezi ZŠ
a MŠ)
Zadáno vypracování projektové dokumentace na modernizaci hřbitova (chodníky, odpočinková zóna,
urnový háj, sociální zařízení, kamerový systém, osvětlení)
Zahájena výstavba panelové cesty
v ulici Nádražní (dokončení 2014)

Plán kulturních a společenských
akcí obce Nedakonice na rok 2014
únor
1.2.2014 sobota
9.2.2014 neděle
15.2.2014 sobota
březen
1.3.2014 sobota
květen
11.5.2014 neděle
27.5.2014 sobota
31.5.2014 sobota
červen
27.6.2014 pátek
červenec
5.7.2014 sobota
26.7.2014 sobota
27.7.2014 neděle
srpen
9.8.2014 sobota
září
13.9.2014 sobota
říjen
18.10.2014 sobota
19.10.2014 neděle
31.10.2014 čtvrtek
listopad
30.11.2014 neděle

Krojový ples
Dětský karneval
Myslivecký ples

ŽPS
KD
MŠ
KD
Myslivecké sdružení KD

Fašaňk

chasa

Den matek
MŠ
KD
KD
Vystoupení folklórního ZŠ
kroužku - 5. výročí
založení
Dětský den
OÚ + Školská rada areál Sádky
ZŠ
Ukončení školního
roku a taneční zábava

ZŠ

areál Sádky
KD (dle počasí)

Fotbalový turnaj
O pohár starosty
Noční rybářské
závody

Sokol

hřiště Sokol

Rybáři
Rybáři

areál Sádky
areál Sádky

Taneční zábava

Rybáři

areál Sádky

Vinařské slavnosti UH účast krojovaných

Uh.Hradiště

Hody

Sokol

areál Sádky +
KD

Hody
Halloween

Sokol
ZŠ

Vánoční strom rozsvěcování

OÚ

u KD
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Nebezpečné látky a úspory
Staré elektro odevzdejte k recyklaci,
je to zadarmo!
Zdaleka ne všechno, co domácnosti
už nepotřebují, musí skončit v popelnici, a pak na skládce nebo ve spalovně. Stále větší důraz se dnes klade na
maximální využití všech materiálů,
které lze znovu použít. Stručně se tento přístup dá vyjádřit heslem „nejlepší
odpad je ten, který nevznikne“.
Proto doma odpad třídíme. Je to sice
o něco pracnější, než všechno smetí
vysypat na jednu hromadu, přijde nás
to ale mnohem levněji. Platíme totiž
jen za likvidaci směsného komunálního odpadu. O obaly nebo třeba staré
elektro se na konci životního cyklu
postarají jejich výrobci.
Vysloužilé elektrospotřebiče v současnosti celosvětově tvoří asi pět procent
hmotnosti pevného domácího odpadu, tedy zhruba tolik jako plastové
obaly.
Množství elektroodpadu roste
Všichni Evropané vyprodukují ročně
na osm milionů tun elektroodpadu,
jeho množství přitom rok od roku roste. Proto vznikl celý systém sběru, evidence a dopravy starých spotřebičů ke
zpracovatelům, který končí recyklací
a návratem drtivé většiny použitých
materiálů do výroby.
Výrobci a dovozci se v České republice přiklonili k osvědčenému modelu
vytvořenému a prověřenému nejprve
ve skandinávských zemích. Založili
takzvané kolektivní systémy, neziskové společnosti, které zajišťují plnění
jejich zákonných povinností.

nebo třeba elektrickou zahradní sekačkou na nejbližší sběrné místo příliš
daleko.
Abychom mohli nabízené možnosti
využít, musíme splnit vlastně jen jednu – zato důležitou – podmínku. Odevzdávaný spotřebič nesmí být zbaven
žádné důležité části. Pokud se totiž
pustí do demontáže někdo jiný než
odborník na zpracování disponující
vysoce specializovanou technologií,
dochází k úniku škodlivých látek, které mohou velmi vážně poškodit životní prostředí.
Typickou ukázkou jsou freony ze starých lednic, které zvětšují ozonovou
díru. Kvůli tomu se také taková lednice bez kompresoru bere jako odpad
– a za jeho zpracování bychom už museli platit.
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
tomto místě:
Sběrný dvůr obce Nedakonice, otvírací doba: každá 1. sobota v měsíci 9:00
– 12:00 a každá středa od 13:00 do
17:00.
Více na www.elektrowin.cz nebo
www.obecnedakonice.cz.
Přehled odpadu odevzdaného
k likvidaci v roce 2013
Frakce betonu a sutě
39,9 t
Plasty – Neoma
7,8 t
Plasty – OTR
3,9 t
Sklo
8,8 t
Barvy a lepidla
1,2 t
Biologický odpad
4,6 t
Objemný odpad
32,7 t
Železo
9,7 t
Papír
12,3 t
Televize, monitory
98 kusů
Ledničky
37 kusů
Drobné elektrospotřebiče 17 ks bagů
Spotřebiče
40 kusů

Míst zpětného odběru stále přibývá
Díky tomu máme všichni možnost
zcela zdarma odevzdat jakýkoli vysloužilý elektrospotřebič na nejbližším místě zpětného odběru. Jen největší z českých kolektivních systémů,
ELEKTROWIN, jich za osm let své
existence vytvořil na 12 000. Další
stále přibývají. Jde o to, aby to nikdo
neměl se svou starou lednicí, pračkou
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Financování odpadového hospodářství v roce 2013

Sběr a svoz nebezpečných odpadů
Sběr a svoz komunálního odpadu
Sběr a svoz ostatních odpadů (jiný než nebez.a kom.)
Ostatní nakládání s odpady
Celkem
Rozdíl
Pro rok 2014 je stanovena cena za trvale bydlícího občana 500,Kć/rok.
Do domácností budou pro rok 2014 vydávány obecním úřadem
štítky na omezený počet popelnic podle počtu osob trvale bydlících v domě. Pro 1- 3 osob y - 1 štítek, pro 4 -6 osob – 2 štítky.
Žádáme občany, aby z popelnic odstranili staré štítky z předchozích let.
Důvodem omezení počtu štítků je nedisciplinovat řady občanů,
kteří odpad netřídí a do popelnic ukládají vše včetně stavební
suti, skla, plastů a zvyšují tím neúměrně náklady obce na likvidaci odpadu.
Na sběrném dvoře je možno ukládat následující odpad z domácností:
• Nebezpečný odpad (např. staré barvy, zářivky, oleje)
• Autobaterie
• Biologický odpad – trávu, listí (zatím nelze ukládat větve)
• Stavební suť
• Elektrospotřebiče – televizory a monitory, chladící zařízení,
drobné spotřebiče z domácností vč. mob. telefonů,
• Komunální odpad větších rozměrů
• Železný odpad
Sběrný dvůr není určen pro likvidaci odpadu pocházeného
z podnikání a takovýto odpad nebude odebírán.

Náklady
18 529
740 286
150 674
25 543
935 032

Příjmy
0
739 792
2 227
48 688
790 707
-144 325

Novinky
V loňském roce byl na sběrném místě u pálenice umístněn kontejner na použitelné oděvy, obuv a hračky. Občané mohou do těchto
nádob odkládat nepotřebné, výše uvedené
věci, které budou dále poskytovány potřebným, prostřednictvím charitativních organizací.
Prosíme občany, aby do nádob odkládali
pouze čisté věci, zabalené do igelitových pytlů.
Další podstatnou novinkou je možnost ukládat drobný biologicky rozložitelný odpad,
jako je posečená tráva a rostlinný odpad ze
zahrad do kontejneru na sběrném dvoře.
Pokud by odpad obsahoval suť, kamení a podobně, je obsluha sběrného dvora oprávněna
neumožnit tento odpad uložit.
Ing. Zdeněk Otrusina, Jaromír Klečka

Informace o vodním hospodářství v roce 2013
Celkem je evidováno 475 smluv
s jednotlivými odběrateli. Na vodovod je napojeno 210 objektů. Nově
bylo připojeno 16 objektů na vodovod a 3 na kanalizaci.
Do konce roku
2013 bylo odběratelům
dodáno
14 662 m3 pitné
vody a čistírnou
odpadních vod vyčištěno 144 549 m3
odpadní
vody.
Průměrně tak bylo
obecním vodovodem denně dodáno
40,1 m3 pitné vody.
Stočné uhrazené
odběrateli představuje pouze objem cca 40 000 m3,
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zbývající množství je představována vodou z veřejných prostranství a
rodinných domů, za které není stočné účtováno. Přehled za rok 2013 je
uveden v grafu.

Žádáme občany, kteří jsou připojeni
na veřejný vodovod nebo kanalizaci
a nemají dosud podepsány smlouvy,
aby tak učinili co nejdříve v kanceláři OÚ. Dále upozorňujeme, že v prů-
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běhu roku bude provedena kontrola
přípojek u domácností, které neprokáží způsob likvidace odpadní vody,
pomocí kamery. V případě pozitivního zjištění bude v souladu se zákonem o vodovodech
a kanalizacích požadováno uhrazení stočného
zpětně včetně příslušných úroků z prodlení.

Hospodářské ukazatele vodního
hospodářství:
Náklady na činnost:
 Vodovod
741.902,-Kč
 Kanalizace
1.270.495,-Kč

Výnosy z činnosti.
 Vodovod
345.122,-Kč
 Kanalizace
1.054.697,-Kč
ztráta činí:
612.578,-Kč
Ing. Zdeněk Otrusina

Cena vodného a stočného bude pro rok 2014
upravena max. o roční
inflaci 1,4 %.

VÁNOCE V MATEŘSKÉ ŠKOLE
V mateřské škole se pořádaly „Vánoční dílničky“, které se konaly v úterý 17.
prosince 2013 v 16 hodin. Děti z naší
školky přednášely básně a zpívaly písně
pro rodiče a příbuzné. Po společném
vystoupení se děti s rodiči rozdělili do
svých tříd, kde měli přichystané dřevěné svícny a betlémy, které si společně nabarvili. K dispozici byly také
vystřihovánky z papíru, v podobě vánočních námětů. Pro zúčastněné bylo
přichystáno občerstvení. Rodiče dětí
přinesli na ochutnávku vánoční cukroví. Paní kuchařky z mateřské školy
připravily jednohubky s několika druhy pomazánek, které dětem připravují
po celý rok na dopolední a odpolední
svačiny. Všichni zúčastnění tak mohli
ochutnat, jak se jejich děti stravují. Při
této příležitosti také děti mohly ukázat
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rodičům vánoční
nadílku od… no
přece Ježíška. Se
sportovním
náčiním,
nářadím
a
didaktickými
hrami si mohli rodiče zahrát s dětmi
a vše jednotlivě
vyzkoušet.
Tyto
nové hry a hračky
byly přijaty s velkým
nadšením.
Vánočními dílničkami jsme společně ukončili školní rok 2013.
Na závěr nám dovolte poděkovat všem,
kteří projevili přízeň naší mateřské škole. Poděkování patří také těm, kteří poskytli věcné dary a finanční prostředky

k potřebnému vybavení pro děti, na nákup didaktických a jiných materiálů.
Přejeme sobě i vám ostatním hodně
zdraví, štěstí, lásky a spokojenosti do
nového kalendářního roku 2014.
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Základní škola
Nedakonice 2012
Letošní školní rok jsme zahájili netradičně v obřadní síni
Obce Nedakonice. Tváře našich prvňáčků i všech zúčastněných byly plné očekávání a možná i trošku obav z nových začátků. Když jsem se rozhlížela kolem sebe, tak jsem
si i já uvědomila, že i pro mne začíná nový školní rok,
s novými kantorkami, novými žáky a samozřejmě i rodiči
a zároveň se spoustou nových očekávání.
Mnohdy však naše očekávání zničí neúprosná realita každodenního života. Na naší základní škole učím již 17 let,
za tuto dobu jsme se žákům snažily vždy předat to nejlepší, proto nás všechny znepokojuje to, co se děje v poslední
době, nad tím mnohdy zůstává rozum stát. A to nejen na
naší základní škole, ale ve společnosti vůbec.
Nedávno jsem četla na internetu velmi zajímavý článek,
kde autorka mimo jiné psala, že dříve byli nejváženějšími
osobami v obci starosta, farář a učitel. A dnes ... jsou to
možná tři osoby, kterými většina populace nejvíc pohrdá.
A proč? To je otázka, na kterou se již dlouho snažím najít
odpověď.
Může být hodně aspektů, ale domnívám se, že nejhlavnějším aspektem nedůvěřivosti, špatné spolupráce, závisti
a netolerance mezi lidmi a také žáky, kterou pozorujeme,
je současný vývoj společnosti.
Jak se může dítě rozvíjet správným směrem, pokud rodina
a škola nejdou ruku v ruce? Co si má poté dítě myslet, když
doma slyší něco jiného než ve škole. Stavíme tak dítě do
pozice, kdy vlastně neví komu nebo čemu má věřit, protože primárně nechce nikoho zklamat.
Většina dětí v poslední době nepociťuje nejmenší respekt
k autoritám a mnohdy ani k rodičům. Jakoby současná populace nedokázala rozlišit co je dobré a co zlé, vše se sna-

žíme prosadit silou nebo penězi ... bez pravidel, bez úcty,
morálky.
Slova povinnost, slib, respekt, ta jako by ani neexistovala.
Děti jsou zvyklé, že se vše podřídí jejich potřebám, nejsou
zvyklé na nepohodlí a na to, že občas je potřeba “zabrat“.
Většina dětí žije v klamné představě, že všechno přijde nějak samo. Všichni znají jen svá práva, ale co povinnosti!
Ano, doba je jiná a zajisté přináší i nové názory a postoje, jen se nedomnívám, že jsou vždy správné. Dříve si děti
uměly se vším poradit, postavit se problému a nehroutit se
z každé špatné známky. Dnes nám při prvním neúspěchu,
obrazně řečeno, skáčou z okna.
Pak se ptám, jestli je tento vývoj dobrý a zda by se i rodiče
neměli zamyslet nad svou výchovou. Ono je totiž to nejjednodušší přehodit zodpovědnost na školu. Je nesporné, že
nikdo z nás není dokonalý a všichni chybujeme. Ale pokud
už chybu uděláme, měli bychom se z ní poučit.
Po celou dobu své učitelské praxe se snažím vytvářet společnou cestu rodiny a školy tak, aby měla smysl a vytvářela
co nejpřirozenější prostředí pro výchovu a vzdělávání dětí.
S touto myšlenkou jsem také vstupovala do pozice ředitelky školy a pevně věřím, že se nám ji společně s učitelským
sborem a s Vámi – rodiči podaří uskutečnit. Nadarmo
se neříká, že jablko nepadá daleko od stromu, a když se
opravdu zamyslíme každý nad tou svojí částí cesty, tak ji
můžeme jistě správně spojit.
Přála bych nám všem, aby se k nám vrátil zdravý selský
rozum a hodnoty, které tady vždy byly a jsou a není potřeba nad nimi diskutovat, pouze je znovu objevit a přijmout.
Abychom si uvědomili, že vzdělání není jenom o tom mít
jedničky za každou cenu, abychom dostali dobře placenou
práci, ale že vzdělání také člověka celkově rozvíjí, učí ho
myslet a vytvářet si své vlastní názory na věc.
Ráda bych touto cestou poděkovala všem rodičům, kteří
s námi spolupracují a snaží se ve spolupráci s učitelským
sborem najít tu správnou cestu pro svoje děti.

Ze života školy
V letošním školním roce máme ve škole v pěti třídách 82 dětí. Školní družina
má kapacitu 25 žáků a je plně obsazena. V souvislosti se změnou zákona o
pedagogických pracovnících č.563/2004
Sb. v platném znění, byly od letošního
školního roku na školu přijaty dvě nové
aprobované paní učitelky pro 1. stupeň.
Škola vyučuje podle vlastního školního
vzdělávacího programu pro základní
vzdělávání „Škola pro rozvoj tvořivosti“
dále jen „ŠPRT“.
Na 1. stupni výuka probíhá většinou formou činnostního učení.
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“ŠPRT“ je zaměřen na větší návaznost k poznávání regionu a základních životních hodnot, prohlubování citových vazeb a větší propojení
s běžným reálným životem.
Přestože je nazván ve zkratce ŠPRT,
je směřován k praktickému využití
a k rozvoji vlastní tvořivosti a především
ke zkvalitnění mezilidských vztahů.
Na škole je zajišťována i výuka dopravní výchovy napříč všemi ročníky.
Žáci 4. třídy pak pravidelně navštěvují
dopravní hřiště v Uherském Hradišti.
Během školního roku se uskutečni-

www.obecnedakonice.cz

lo několik školních výukových projektů,
kterých se účastnili všichni žáci, další
projekty probíhaly v rámci tříd či vyučovacích předmětů.
Výuka anglického jazyka probíhá od
3. třídy, v 1. a ve 2. třídě je výuka jazyka
nabízena formou zájmového kroužku.
S prací na počítači se žáci jednoduchou
formou seznamují již od 1. třídy. Samostatný předmět informační technologie
je pak zařazen do 5. třídy. Tématika finanční gramotnosti je zařazována do
výuky od 1. třídy.
Integrovaným žákům je věnována zvláštní péče na základě vypracovaných individuálních plánů, jak v hodinách, tak
v rámci odpoledních samostatných hodin.
Školní družina pracuje dle vlastního
ŠVP, využívá svoji učebnu i volné kmenové třídy. Dále pak využívá prostory
školní zahrady a tělocvičnu umístěnou
v kulturním domě.
Škola dle potřeby a financí doplňuje
učební pomůcky, včetně multimediálních učebnic.
Každá třída je vybavena interaktivní tabulí, posuvnou tabulí, dataprojektorem,
notebookem.
Ve všech učebnách jsou umístěny výškově nastavitelné lavice a židle tak, aby
vyhovovaly všem žákům.
Nabízíme i řadu kroužků, většina z nich
je zajišťována pedagogickým sborem.
1. Náboženství - nepovinný předmět
2. Myslivecký kroužek
3. Anglický jazyk pro 1. a 2.třídu
4. Výtvarný kroužek
5. Aerobik
6. Redaktorský kroužek
7. Folklórní kroužek, 2 skupiny
8. Dramatický kroužek

www.obecnedakonice.cz
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Přehled akcí pořádaných v loňském školním roce
Název akce

Termín akce

Název akce

Termín akce

Barevný týden – Den evropských
jazyků, exkurze Kovosteel, návštěva
místního kostela

24. 9. – 27. 9.

Přednášky Policie ČR

14. 3.

Matematický klokan

22. 3.

vyhlášení soutěže Lady a Lord

od 5. 10. ,
celoročně

Den Země – divadelní představení

23. 4.

taneční vystoupení Polešovice

4. 5.

drakiáda

11. 10.

smaltování

7. 5.

atletický čtyřboj Polešovice

12. 10.

vystoupení ke Dni matek

12. 5.

cvičný požární poplach

15. 10.

zdravověda – přednáška

13. 5.

Slovácké hody

20. 10.

přírodovědná soutěž Staré Město

22. 5.

Jablíčkový týden

22. 10. – 24.
10.

návštěva Slováckého divadla –Jak
neuvařit hlavu naměkko

24. 5.

Halloween –lampionový průvod,
zdobení dýní

31. 10.

dopravní hřiště v Uherském Hradišti

29. 5.

Den dětí

31. 5.

návštěva kina Hvězda v Uh. Hradišti –
Tady hlídám já

22. 11.

školní výlet – Bouzov

5. 6.

přednáška cestovatele Miroslava Šebely

6. 6.

rozsvěcování vánočního stromu

2. 12.

školní fotografování

7. 6.

Mikuláš – návštěva skanzenu ve Strážnici

6. 12.

soutěživé dopoledne

20. 6.

taneční vystoupení žáků na
Mikulášském zpívání

9. 12.

návštěva knihovny B. B. Buchlovana

24. 6.

vánoční jarmark

14. 12.

slavnostní ukončení školního roku

28. 6.

třídní vánoční besídky, vánoční krmení
zvířátek

21. 12.

rozloučení s páťáky

26. 6.

návštěva ZŠ Staré Město

25. 6.

vědomostní soutěž Polešovice

29. 1.

Centrum pro rodinu – přednášky

celoročně

Canysterapie

30. 1.

sběr papíru

celoročně

Fašank – valentýnský karneval

12. 2.

sběr drobného elektrozařízení, baterií

celoročně

vědomostní soutěž Staré Město
v anglickém jazyce

20. 2.

Ovoce do škol a Školní mléko

celoročně

školní časopis - ŠKOLNÍČEK

celoročně

V letošním školním roce jsme zahájili velmi zajímavý projekt „Cyril a Metoděj 1150“. Během celého školního roku
se budou žáci postupně seznamovat s historií a životy našich předků.
Cílem toho projektu je ukázat žákům důležitost vzdělání
při plnění připravených úkolů, seznámit je s historií našeho regionu a poznat život Evropsky důležitých osobností
a poznávat jejich život a odkaz.
I nadále se škola věnuje třídění odpadu. Ve škole třídíme
starý papír, baterie a menší elektrické spotřebiče. Dále také
sbíráme plastové vršky a každá třída třídí plasty a papír.
Podrobné informace o činnosti naší základní školy najdete ve výroční zprávě školy, v časopisu ŠKOLNÍČEK, tyto
jsou spolu s dalšími informacemi umístěny na našich www
stránkách: www.obecnedakonice.cz v sekci ZÁKLADNÍ
ŠKOLA.
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Vážení rodiče, vážení spoluobčané, závěrem bych chtěla
upřímně poděkovat všem, kteří na nás v roce 2013 nezapomněli a podpořili tak naše děti a také školu. Velké díky
patří zejména našemu zřizovateli, Obci Nedakonice, který
nás po celý rok finančně podporoval a zajišťoval bezproblémový chod školy.
Velmi si vážíme všech, kteří nám jakkoli pomohli ... třeba
jen hezkým slovem a povzbuzením, že naše práce má pořád ještě smysl a důležitost.
V novém roce 2014 přejeme všem hodně zdraví a dobré
nálady. Ať každý z nás najde tu svoji správnou cestu k dobrému životu, takovou, za kterou se později nebude muset
stydět.
Za zaměstnance ZŠ Nedakonice
Kateřina Burdová
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Nedakoňské Děcka
Folklórní kroužek z Nedakonic vznikl
při zdejší základní škole v roce 2009.
Do té doby se děti scházely pouze na
nácvik Slováckých hodů.
Děti pracují pod vedením manželů
Burdových a Žmolíkových. V kroužku tančí děti nejrůznějšího věku, nejmladším je 6 let a pokračují až do vyšších tříd – dokud je tancování baví.
Protože se nás schází vždy kolem 50ti, rozdělili jsme děti do dvou skupin,
na mladší a starší. Podle toho rozdělujeme také naše taneční pásma.

www.obecnedakonice.cz

Většinou vystupujeme jen v naší obci,
kde se účastníme například Slováckých hodů, Mikulášského zpívání
pořádaného MPS Nedakonice, Dnu
matek nebo připravujeme svá vlastní
vystoupení pro rodiče. Za hranicemi obce jsme vystoupili v Polešovicích na oslavě výročí Polešovjánku
a v Boršicích na Burčákových slavnostech, kde děti i přes nepříznivé
počasí odvedly výborný výkon.
V dětech se snažíme probudit lásku
k lidovým tradicím, ke kroji a k lido-

vé písni. S dětmi chodíme po koledě,
vynášíme Morenu a do budoucna
chystáme i fašankovou obchůzku.
Všechny naše aktivity by ale nemohly fungovat bez obětavé pomoci naší
hlavní kostymérky paní Marie Kedroňové, která nám všechny kroje ušila a po celý rok se nám o ně pečlivě
stará.
Na závěr chceme všem popřát klidné
dny a v roce 2014 pevné zdraví a spokojenost.
Folklorní kroužek Nedakoňské Děcka

9

ˇ
RÍMSKOKATOLICKÁ
Farnost
Milí občané a farníci,
jsem rád, že se opět mohu na vás obrátit těmito řádky u příležitosti blížících
se svátků Narození Páně. Bývá zvykem, a v mnoha rodinách tomu tak
dosud je, stavět o Vánocích Betlém.
Při pohledu do Betléma nás nejprve
upoutá obraz Svaté rodiny, děťátko položené v jeslích, Panna Maria, která se
k němu s láskou sklání a sv. Josef jako
jejich věrný ochránce. Zkusme o letošních Vánocích uvažovat o nesmírné
lásce, která panovala v této Svaté rodině, o tom, jak se členové této rodiny
navzájem podpírali ve všech těžkých
chvílích. Každá zkouška ještě více spojovala Matku Boží a jejího snoubence
sv. Josefa. Zkusme jen myslet na to,
jakou bolest museli oba prožívat při
zprávě, že ukrutný král Herodes chce
zabít Ježíška, jakou úzkost prožívali
při útěku do Egypta, nebo tehdy, když

hledali dvanáctiletého Ježíše, který se budou mít zajištěnu lásku obou rodičů, pak jen těžko můžeme doufat
jim ztratil v Jeruzalémě.
Žijeme bohužel v době, kdy mnoho v lepší budoucnost naší společnosti
rodin prochází těžkou krizí. Mnozí a našeho národa.
manželé nedovedou překonat překáž- Při této příležitosti bych také rád poky, nedovedou si vzájemně odpouštět děkoval vám všem, kteří jste svými
a zapomínat na křivdy, a pak se jejich dary podpořili letošní opravy našeho
společný život nestává radostí a štěs- farního kostela sv. Floriána. Děkuji
tím, ale velkým křížem, který nedo- také panu starostovi i obecnímu zavedou unést, a proto volí raději útěk. stupitelstvu za dobrou spolupráci při
Často při tom zapomínají na ohrom- snaze o zvelebení kostela a jeho okolí.
nou bolest, kterou působí svým dětem Věřím, že se všichni můžeme společně
i ostatním členům rodiny.
těšit z dobrého díla, které se podařilo.
Ne náhodou nás Svatý otec vybízí, Ať Pán Bůh odmění vaši štědrost svým
abychom v roce, který je před námi, požehnáním.
pamatovali zvláště na obnovu našich Ať nás příklad Svaté rodiny nazaretrodin, na obnovu vzájemných vztahů ské povzbudí, abychom budovali lepv rodinách, abychom našli sílu k od- ší vztahy v našich rodinách a rozvíjeli
puštění a novému začátku tam, kde vzájemnou lásku. To vám ze srdce přeji
je toho zapotřebí. Pokud se neobnoví a každému z vás posílám požehnání
naše rodiny, pokud nebudou mít děti s přáním milostiplných svátečních dnů
P. Josef Rýznar, duchovní správce
jistotu stabilního domova, pokud ne(omlouváme se za pozdní zveřejnění článku)

Sbor dobrovolných hasičů Nedakonice
1896 – 2013
Sbor dobrovolných hasičů je základní
organizační jednotkou Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska a 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 událostem, při nichž je v nebezpečí život, zdraví nebo majetek.

Členové našeho sboru se v průběhu
celého roku podíleli 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. Sbor také působí v oblasti preventivně výchovné a vzdělávací,
která je zaměřena na
předcházení požárům,
jiným mimořádným
událostem.
Činnost jednotky sboru dobrovolných hasičů obce
Jednotka je zřízena
v souladu se zákonem
o požární ochraně obcí
a je její organizační
složkou. Jednotka pro-
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vádí hašení požárů a záchranné práce
při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech ve svém územním obvodu.
Činnost jednotky je financována z veřejných finančních prostředků prostřednictvím rozpočtu obce, majetek
používaný jednotkou je majetkem
obce. Výdaje z obecního rozpočtu na
zajištění akceschopnosti jednotky byly
v roce 2013 předběžně ve výši cca
70,- Kč na 1 obyvatele obce na rok. Pro
rok 2013 obdržela obec na zabezpečení
akceschopnosti jednotky prostřednictvím Zlínského kraje celkem dvě účelové dotace ze státního rozpočtu v celkové výši 187 000,- Kč.
Z poskytnutých dotací byly uhrazeny
náklady vzniklé zásahovou činností
mimo katastrální území obce a nákup
ochranný prostředků jako jsou zásahové rukavice nebo obuv, technické vy-
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bavení a provedení pravidelných revizí
a případných oprav.
Také v roce 2013 jednotka zabezpečovala svou akceschopnost na základě
pohotovosti 4 členů mimo požární
zbrojnici nepřetržitě 24 hodin. Za rok
to bylo 35 040 odsloužených hodin
v pohotovosti, po které musí být určení členové jednotky k dispozici k výjezdu. Jednotka má povinnost vyjet
k události nejpozději do 5 minut po
vyhlášení poplachu. Obec obdržela na
zajištění těchto pohotovostí v letošním roce prostřednictvím Zlínského
kraje účelovou dotaci ve výši 121 tisíc
korun.
Převážná část údržby a oprav techniky a prostor požární zbrojnice je prováděna vlastními silami členů SDH.
V letošním roce bylo při údržbě techniky a požární zbrojnice odpracováno

111 hodin. Členové sboru také každoročně provádějí kontroly provozuschopnosti a drobnou údržbu
hydrantů určených jako zdroje požární vody pro hašení požárů.

Odborná a fyzická příprava
Členové jednotky se v průběhu
celého roku účastnili pravidelných odborných kurzů a školení,
jejichž prostřednictvím je zajišťováno jejich odborné vzdělávání.
V červnu se celá jednotka zúčastnila součinnostního výcviku
organizovaného HZS Zlínského
kraje na stanici v Uherském Hradišti. Účast na odborné přípravě
a školeních pořádaných HZS v letošním roce byla 96 hodin.
1. června se náš sbor zúčastnil pravidelného prvního kola soutěže v požárním
sportu, které se tentokrát
uskutečnilo v sousedních
Přehled zásahů za rok 2013
Kostelanech nad MoraDatum Druh zásahu
vou.
13.2.
Požár sazí v komíně

Obec
Břestek
Moravský
Písek
Stříbrnice
Tupesy
Nedakonice
Buchlovice

14.3.
23.3.
23.3.
2.4.

Uh. Hradiště

22.5.

Stříbrnice
Stříbrnice
Buchlovice
Zlechov
Moravský
Písek
Nedakonice
Nedakonice

6.7.
7.7
16.8.
21.8.

17.9.
11.11.

Stříbrnice

28.11.

21.2.

30.8.

www.obecnedakonice.cz

Požár hospod.
přístavby
Požár restaurace
Požár rod. domu
Požár popelnice
Požár nákl. vozidla
Požár ve slévárně
hliníku
Požár rod. domu
Požár rod. domu
Požár traktoru
Požár garáže
Požár střechy rod.
domu
Čerpání vody
Čerpání vody
Požár hospod.
přístavby

Zásahy
Letošní rok nebyl z hlediska zásahů ničím výjimečný. Ke konci listopadu jednotka uskutečnila
celkem 15 výjezdů především k požárům, ale také
k několika technickým
zásahům především do
okolních obcí. Celkem
bylo likvidováno 13 požárů a 2 technické pomoci,
při kterých bylo celkem
odpracováno 127 hodin.
Další činnost
Členové sboru se na konci prázdnin v sobotu 31.8.
zúčastnili také oslav 120.
výročí založení SDH
v sousedních Kostelanech nad Moravou.
Ve čtvrtek 24. října proběhlo Trojském zámku
v Praze slavnostní předání medailí Hasičského
záchranného sboru ČR.
Tato ocenění jsou pravidelně udělována u příležitosti státního svátku

vzniku samostatného Československého státu. Generální ředitel HZS ČR
udělil v tomto roce medaili Hasičského
záchranného sboru České republiky Za
zásluhy o bezpečnost také starostovi
sboru panu Josefu Otrusinovi za jeho
celoživotní aktivní činnost v oblasti požární ochrany.
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.
Již druhým rokem je sbor zapojen do
akce „Recyklujte s hasiči“, která je organizována společností Elektrowin
a.s. zabývající se zpětným odběrem
elektrozařízení. Sbor zajišťuje pro společnost zpětný odběr elektrozařízení
od jednotlivých spotřebitelů a jejich
následné předání k odborné recyklaci.
Stejně jako v předchozích letech sbor
plánuje v dubnu 2014 uspořádat sběr
železného šrotu.
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 podrobnou zprávu o činnosti za celý rok.
Na závěr bychom chtěli touto cestou
poděkovat za poskytnutou podporu
v uplynulém roce a popřát všem občanům obce klidný a úspěšný rok 2014.
Za výbor SDH Nedakonice
Ing. Zdeněk Otrusina
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Český zahrádkářský svaz
Vážení spoluobčané, vážení zahrádkáři,
dovolte mi, abych Vás všechny pozdravil a využil příležitosti vydávání obecního „Zpravodaje“ a v krátkosti Vás seznámil s činností naší organizace zahrádkářů.
Letošní rok nezačal zrovna pro nás zahrádkáře nejlépe, jelikož zima se protáhla a jarní práce bylo možné zahájit až
v měsíci dubnu. Příroda je však mocná čarodějka a se vším
se vyrovnala. Velmi dobře nám odkvetly meruňky, třešně,
jabloně, hrušky, mirabelky a v neposlední řadě i durancie,
trošku slabší to bylo s „trnkami“. Pokud se týká výsadby
ostatních plodin, tj. zvláště zeleniny, brambor, rajčat, papriky, okurek a jiné, byl letošní rok celkem příznivý, jelikož
nebyl velký výskyt plísní a mandelinky bramborové. Pokud
jde o úrodu jablek a hrušní, domnívám se, že letošní rok
byl rovněž příznivý, tak jako u révy vinné, pokud se dodržovala preventivní ochranná ošetření.
Není nutné zdůrazňovat, že naše členská základna stárne
a již nyní vzniká problém v doplnění členů výboru organizace pro další volební období našeho Českého zahrádkářského svazu.
Stávající členové výboru již pro svůj věk a zdravotní potíže nemohou zastávat v dalším volebním období funkce
členů výboru, proto odmítají kandidovat pro další pětileté
období.
Obracím se proto touto cestou na všechny členy naší organizace, zvláště na členy, které jsme již oslovili a naši nabídku nepřijali, aby opětovně zvážili své rozhodnutí a svým
přístupem přispěli ke zdárnému chodu organizace.
Pokud jde o činnost naší organizace, tak jako každoročně,
spolupracujeme s paní Chrástkovou provozující cukrářskou výrobu. Ve vzájemné spolupráci bylo v letošním roce
provedeno zateplení stropů celé budovy, což bylo finančně
velmi náročné. Dále bude nutné odstranit již velmi vzrostlé
ovocné stromy, které jsou vysazeny v blízkosti stavby (ořechy a durancie), a které svými kořeny poškozují stavbu.
Jak již mnozí z občanů měli možnost využít služeb pěstitelského pálení, nadále spolupracujeme s p. Skřivánkem,
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majitelem destilačního zařízení , kde naše organizace zajišťuje související služby, t.j zajištění paliva, odvoz výpalků, dodávku vody, atd., čímž přispíváme ke spokojenosti
našich spoluobčanů, že nemusí jezdit s ovocnými kvasy do
vzdálených pálenic.
Pro občany naší obce a ostatní zájemce, poskytujeme pronájem naší společenské místnosti vč. souvisejících prostor,
při různých rodinných událostech.
Pokud jde o kulturní akce pro naše členy, uspořádali jsme
zájezd pod názvem“ MACOCHA 2013“, kterého se účastnilo 38 členů a rodinných příslušníků, kteří hodnotili zájezd velmi kladně. Po několika letech jsme neměli ideální
počasí, ale dešťové přeháňky nám zase tolik nevadily, jelikož jsme se pohybovali tzv. mezi kapkami deště, a když
nejvíce pršelo, byli jsme v autobuse nebo ve vláčku, který
převáží návštěvníky z parkoviště Skalní mlýn do Punkevních jeskyní. Mimo Punkevních jeskyní, které jsme projeli
na lodičkách až na propast Macocha, jsme se krátce zastavili v poutním místě „Křtiny“, kde nám místní kněz podal
informace o místním kostele a jeho historii. Dále jsme se
zastavili ve Vyškově, kde si každý z účastníků mohl, podle
svého uvážení, v osobním volnu prohlédnout město a jeho
památky.
Po prohlídce města jsme pokračovali dále do Buchlovic,
kde jsme si po létech prohlédli zámecké prostotory a zámeckou zahradu. Zájezd byl ukončen společnou fotografií
a spokojeným zpěvem o návratu.
I přes nepříznivé počasí se vyskytly příznivé chvilky pro
několik dokumentačních fotografií, které přikládáme.
Vážení spoluobčané,
závěrem mi dovolte, abych Vám jménem výboru a všech
členů zahrádkářů i svým, popřál do nastávajícího roku 2014
Vám všem přeji hodně a hodně zdraví, štěstí a spokojenosti
a splnění všech vašich přání i novoročních předsevzetí.
TICHÝ Lubomír
předseda ZO ČZS Nedakonice
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Turistický oddíl mládeže
Nedakonice
Vyplňujeme volný čas dětí ve věku
7-15 let. Vyrážíme na výlety (vlakem,
autobusem, na kolech nebo pěšky)
a spoléháme při tom na dobré počasí.
Takové to zdravé jádro 20 dětí doplňují ostatní děti, jež mají zájem o turistiku, přírodu či jen tak zavítají mezi
nás. Na čtvrtečních schůzkách se vždy
naučíme něco nového z turistiky, přírodovědy popř. zdravovědy, a pak hrajeme různé hry.
Od jara do podzimu se scházíme vždy
ve čtvrtek na hřišti TJ Sokol, kde
máme i svoji klubovnu a přes zimu
chodíme cvičit na kulturní dům.
Letos jsme jezdili od ledna do března
plavat do aquaparku v Uh.Hradišti
a Delfína v Uh.Brodě.
V dubnu jsme se zúčastnili na kolech
akce ke Dnu země, kterou pořádal Kovosteel ve St.Městě u Majáku.
V květnu jsme uspořádali závody na
kolečkových bruslích a koloběžkách,
pak výlet do ZOO a DINOPARKU ve
Vyškově a ještě sportovní odpoledne
s opékáním špekáčků na hřišti TJ Sokol Nedakonice. V červnu jsme se zapojili, jako ostatní složky, do pořádání
dětského dne, který se i přes nepříznivé počasí vydařil.
O prázdninách jsme využili možnosti
zúčastnit se letního tábora, pořádaného našimi kamarády, turisty, z Mor.
Písku, v Zubří u Nového Města na
Moravě.
Po prázdninách jsme se vydali vlakem
do Zlína na „Laser game“.
Přes zimu nás ještě čekají další plavání
v aquaparku, čertovský pochod s našimi kamarády v Mor.Písku a nakonec
mikulášská nadílka v Nedakonicích .
Doufáme, že mezi nás budou děti
i nadále chodit rády.
V novém roce přejeme všem hodně zdravíčka, štěstíčka, spokojenosti,
úspěchů v práci i mimo ní a pevné
nervy.
Vedoucí i ostatní Tomíci

www.obecnedakonice.cz
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Ženský pěvecký sbor Nedakonice a rok 2013
V těchto dnech si všichni připomínáme jak jsme prožili rok 2013, co
nového nám přinesl, jaké radostné
chvíle jsme prožili, ale také to, co se
nám nepovedlo.
I ženský pěvecký sbor z Nedakonic
prožil tento rok jak mávnutím kouzelného proutku.
ŽPS zahájil rok 2013 vystoupením na
Babském bále v podobě irských tanců. I za nepřízni občanů – byl tento
1. Babský bál pro nás úspěchem a radostnou vzpomínkou. Je to už tradicí,
že ženské pořádají krojový ples. Ten
za předtančení české besedy odstartoval již XVIII. Krojový ples. 9. února
se uskutečnila tradiční fašaňková obchůzka po obci. V sobotu 23.2.2013
jsme zazpívaly na koštu slivovice
v Kostelanech nad Moravou. Kde
jsme nejen koštovaly, ale také pěknou písničkou zpestřily sobotní košt
slivovice. 1. duben patřil šlahačkové
obchůzce po našich chlapech. Nejednemu jsme vrátily jejich vyšlahání. 6.
dubna jsme zazpívaly v Bojkovicích
na zpívání ženských sborů, kde naše
netradiční vystoupení mělo velký
úspěch. O týden později, 14.dubna
jsme toto pásmo opakovaly v Hroznové Lhotě. V červnu jsme měly zavítat i s našima mužákama na Den koní
do Terezína, ale vzhledem k tomu,
že stáje i celé okolí bylo podmáčené,
tak se tato akce neuskutečnila. V srpnu se některé naše členky zúčastnily
televizního natáčení pořadu České
televize, s tématikou koseckých zvy-
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ků. Průvodcem tohoto pořadu, ale i
celého krásného dne byl velmi známý
herec pan Miroslav Táborský. 9. srpna
jsme zazpívaly v kapli v Napajedlích –
na akci Moravské chodníčky. I za nepříznivého počasí, kdy padaly kroupy
a létaly stany, se tato akce uskutečnila
a my sklidily velký úspěch. Od 16.8.
do 18.8. jsme se jely soustředit pod
stany na Smraďavku, kde jsme společně s rodinami strávily překrásný
slunečný víkend. V pátek 30. srpna
jsme jely zazpívat naší nejmladší
člence sboru. Naše Michala si řekla
své ANO s neméně známým Víťou
Černým. Svými svatebními písněmi
jsme okouzlily i návštěvníky Ostrožského zámku. Druhý víkend v záři
patří již tradičně Slováckým slavnostem vína. Tuto akci podporuje-

me každým rokem za účasti našich
malých ale i větších ratolestí. Třetí
říjnová sobota a neděle patří Nedakoňským hodům, které každým
rokem podporujeme a nezapomeneme se zúčastnit, byť jen v průvodu.
1.prosince jsme se sešly na rozvěcení
vánočního stromu v obci, kde jsme,
nejenom my, přivodily krásnou vánoční atmosféru. Poslední naší akcí
tohoto roku, bylo vystoupení na Mikulášském zpívání, kde v podobě andělů a čertů, jsme došly pogratulovat
našim oslavencům – mužákům, k jejich krásnému 25. výročí od založení
MPS.
Co více psát, jen to, abychom si mohli přát, hlavně zdraví, lásku, pohodu...
od srdce PF 2014.
Ženský pěvecký sbor Nedakonice
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Mužský pěvecký sbor Nedakonice
Sešel se rok s rokem, který byl pro
Mužský pěvecký sbor (MPS) nabídkou a uskutečněním mnoha kulturních a společenských akcí. Jako první
vystoupení v novém roce bylo 23.setkání MPS v Dubňanech. Vystoupení
bylo hodnoceno velmi kladně, sbor
obohatil krásný program písněmi
z našeho rodného Dolňácka. Měsíc
květen jsme začali trochu netradičně, předhodovým zpíváním MPS
v Dolním Němčí . Odezva byla velká, protože ještě ten večer jsme byli
pozváni na polovinu měsíce června na předhodové zpívání MPS do
Horního Němčí. Ale ještě před tímto
vystoupením nás čekala netradiční
cesta vlakem na myslivecký košt vína
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do Moravského Písku. Krásnými písničkami obohacujeme konzumaci
dobrého vínečka a účastníkům vytváříme příjemnou náladu a pohodu.
Konec měsíce patří každoročně kosení trávy v Buchlovicích. Tento ranní
výlet jsme absolvovali na voze, taženém krásnými ušlechtilými frízáky
pana Iše z Vracova .I když ráno bylo
velmi chladné , tak za doprovodu muzikantů pod vedením Pavla Franty se
všem účastníkům této velmi zdařilé
akce brzy rozproudila krev v žilách.
Pořadatelé a účastníci si nedovedou
představit, že by Nedakoňáci se svými krásnými koňmi nepřijeli. Druhá
polovina roku začala vystoupením
na „Kopaničářských slavnostech,“-

kde si nás pozval MPS z Vápenic na
oslavu 10.výročí jejich vzniku. Prví
víkend v září, to jsou „Slavnosti vína“
v UH.Hradišti , s každoroční účastí Nedakoňanky, ŽPS a MPS a chasy
z Nedakonic. Třetí říjnový víkend to
jsou „Slovácké hody s právem“. I když
už nejsme pořadatelé, ale pravidelná
účast společně s ŽPS je samozřejmostí.
Zpívalo se a bylo veselo, průvod krojovaných byl bohatý, od těch nejmenších, až po ty nejstarší. Všem
krojovaným je třeba poděkovat, že
svou přítomností, tancem a zpěvem
přispívají k udržení tradic.Začátek
vánočního adventního času patří každoročně rozsvícení vánočního stro-
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mu, kde účinkují děti
z MŠ a ZŠ, ŽPS, MPS
a místní dechová hudba.Tuto velmi zdařilou
akci s hojnou účastí
místních občanů organizuje obecní zastupitelstvo z Nedakonic
a za to jim patří velké
poděkování. Na Sv. Mikuláše, netradičně už
v sobotu 7.prosince
2013, byla velká sláva
na K.D. v Nedakonicích. Konalo se tam
„12. Mikulášské zpívání“ MPS s oslavou 25.let od vzniku
našeho sboru. Program obohatila více
jak stovka účinkujících - MPS z Horňácka, Kyjovska, Podluží a Dolňácka. Mezi gratulanty byly i děti ze ZŠ

a ŽPS z Nedakonic. Odezvu a velmi
pozitivní hodnocení více jak dvouhodinového programu za dotace OÚ
Nedakonice a Nadace Synot pokazila
velmi slabá účast místních občanů.
Na závěr chci poděkovat Obecnímu

zastupitelstvu za spolupráci, všem rodilým příslušníkům a příznivcům za
celoroční podporu.
Spoluobčanům přejeme v roce 2014
hodně zdraví, štěstí a úspěchů.
Mužský pěvecký sbor Nedakonice.

Dechová hudba Nedakoňanka a taneční orchestr V.H.S.
Za uplynulé 2 roky se v životě obou
hudebních uskupení, kromě mnoha
odehraných vystoupení, nic zásadního nezměnilo. Oba hudební soubory vystupují na svých obvyklých
„štacích“, kterých postupně rok od
roku přibývá. Díky dlouhodobé, vzájemně výhodné, spolupráci vystupují
nedakonští muzikanti v mnoha obcích na tradičních akcích již více než
10 či dokonce 15 let po sobě. Nově
zahrála Nedakoňanka na festivalech dechovek ve Žďáru nad Sázavou
a v Dolních Loučkách u Tišnova.
Svým koncertem také ukončovala
Vyškovské hudební léto.
Kolektiv Nedakoňanky doplnili
3 mladí muzikanti - tubista ze Stříbrnic, trumpetista z Ostrožské Nové Vsi
a místní trumpetista Tomáš Šoustek
- kteří se postupně „zapracovávají“.
Nedakoňanka je kompletně obsazena,
dlouhodobě stabilní a muzikantsky
vyrovnaná. Navíc široký okruh muzikantů dovoluje jejich střídání se, což
je v době, kdy muzikantů hrajících na
dechové nástroje rychle ubývá, velmi
podstatná výhoda. Např. akce letošní
podzimní sezóny sice Nedakoňanka
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odehrála pokaždé v jiném obsazení,
ale až na ojedinělé výjimky byla pokaždé tvořena výhradně jejími členy.
Muzikantský kádr tanečního orchestru V.H.S. je v současnosti mimo kytaristy tvořen výhradně členy Nedakoňanky. Z této situace logicky vyplývá,
že buď vystupuje jedno nebo druhé

hudební uskupení. Obvykle v prvním
polovině roku vystupuje více taneční
orchestr, a to na plesech a různých
oslavách a v druhé pak více dechovka, hlavně na hodech a různých slavnostech.
Závěrem by Vám chtěli nedakonští
muzikanti popřát úspěšný rok 2014.
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Muzejní společnost Nedakonice o. s.
Rok 2013 začal pro muzejní společnost velmi dobře. Hned
po Novém roce jsme uskutečnily „Výstavu panenek“, která se setkala s obrovským úspěchem. Byla to první výstava sběratelských panenek takového rozsahu v České
republice a přišlo se podívat během dvou dní na 2 000
návštěvníků. Hodnocena byla velmi dobře i v médiích.
Souběžně s výstavou panenek byla vyhlášena výtvarná
soutěž s názvem „Moje nejmilejší hračka“ pro děti mateřské a základní školy. Na 100 kresbiček hodnotili přímo
návštěvníci a vítězové Lili Ryšavá, Honza Brostík, Lucie
Čermáková a Veronika Lukášová byli odměněni velkými
panenkami a autíčkem.
Velikonoční výstava byla otevřena po dva víkendy v březnu a představovala dekorativní předměty s tématikou
Velikonoc, které většinou vytvořily sami členky Muzejní
společnosti (je to mnohem jednodušší, když máme mezi
sebou Katku Habáňovou). Výrobky byly vytvořeny převážně z přírodních materiálů. Výstavu hromadně navštívili i žáci Mateřské a Základní školy v Nedakonicích.
Letní měsíce se nesly ve znamení rekreace. Jako ženy
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„středního věku“ s různými neduhy, jsme jezdily sbírat
bylinky, hlavně na stříbrnické paseky, ale třeba i na Žítkovou, navštěvovaly hrady, zámky a muzea, navštívily jsme
poutní kostel v Provodově (s bábovkou pro pana faráře
Vaďuru).
V měsíci listopadu po tři středeční večery patřila
Muzejní síň pod Kulturním domem asi třem desítkám žen a starších děvčat. Probíhal zde totiž kurz
pletení dekoračních výrobků z papíru pod vedením
lektorky Katky Habáňové. Během kurzu si každá
účastnice upletla adventní věnec, vánoční stromeček a vánoční zvoneček. Kurz bude pokračovat
v jarních měsících před Velikonocemi.
I v letošním roce jsme pokračovaly ve vydávání Muzejních listů a sběru a renovaci muzejních exponátů. Rovněž byl zprovozněn web muzejní společnosti
s adresou www.nedakonice.com
Vážení spoluobčané, do nového roku vám přejeme
hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a životní pohody.
Muzejní společnost Nedakonice
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Myslivecké
sdružení
Nedakonice
Nová barva
Původně měl mít tento článek o myslivosti nadpis Mladá krev, který by měl
pojednávat o střídání generací nejen
ve vedení, ale i v činnosti mysliveckého sdružení v naší obci. Abych dodržel
myslivecké tradice, použil jsem výraz
z myslivecké mluvy. Rozsah v každoročním zpravodaji neumožňuje zabývat se celou historií myslivosti naší
dědiny v minulosti. Bylo by však
škoda nezaznamenat minulost, příběhy našich předchůdců, jejich starosti
a mnohdy veselé příběhy. Někteří z
mých vrstevníků ze starší generace
znájí mnoho, dnes pomalu zapomínajících vzpomínek, které pohladí na duši,
například „myslivečka Vichtu“. To však
přenechejme Muzejním listům obce
Nedakonice.
Bude to čtvrt století od Sametové revoluce. Před ní „plnili povinnosti“
myslivci v integrované obci Polešovice. Nastala doba změn společnosti.
Hlavní zásluhu na vzniku Mysliveckého sdružení (MS) Nedakonice měli
Libor Čagánek a Jenda Caudr, který
byl prvním novodobým předsedou.
Má hlavní zásluhu na tom, že nedakonští myslivci dostali zase honitbu za
Moravou. První výbor prosadil také
vytvoření Rezervního fondu. Myslivci
každoročně všechno neprohospodařili,
část finančních prostředků ukládali na
„horší časy“.
Druhý výbor MS Nedakonice, zásluhou
předsedy Aloise Rokyty, mysliveckého
hospodáře Pavla Andrýska a všech myslivců, pokračoval nejen v naplňování
Rezervního fondu, ale pozvedl spolkovou činnost v obci na jedno z čelních
míst. Po stránce myslivecké bylo vybudováno zařízení na „komorování bažantů“ s nezištnou zásluhou mysliveckého
hospodáře. Každoročně MS zajistilo dostatečné množství zásob na přikrmování zvěře v zimním období, byla vybudována nová myslivecká zařízení, krmelce,
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zásypy, posedy a kazetelny. Po povodni v
roce 2010 byli nakoupeni živí zajíci pro
zazvěření honitby.
Po stránce společenské, mimo vlastní
spolkové akce, je to zajištění menu na
Mikuláškém zpívání a organizace Mysliveckého plesu. Dechová hudba Stříbrňanka, kapelník Vojta Horký, či skladatel Smišovský, myslivecké zvěřinové
hody, ojedinělá myslivecká tombola
nese punc nejvyšší kvality. Důkazem je
úplný výprodej vstupenek a místenek
v sále dlouho dopředu.
Negativním jevem pro myslivost v Nedakonicích je snížování biodiversity
a tím úživnosti honitby, snižování výměry sadů a snižování stavů srnčí zvěře.
Nový, omlazený třetí výbor pod vede-

ním Luby Burdy a hospodáře Vlastika
Obdržálka nemá svou pozici jednoduchou. Předchozí činnost celého mysliveckého sdružení byla na velmi dobré
úrovni. Podívejme se, jak se daří prvním
rokem, pomalu minulým rokem 2013.
Oba dva „dělají myslivost“ v Nedakonicích druhé desetiletí, nejsou tedy čerství
adepti. Předseda vsadil svou kartu na
„myslivecký dorost“ v obci. Několik let
vede v obci myslivecký kroužek při základní škole. Každoročně s účastí celého
MS pro mladé myslivce- školáky uspořádá vědomostní soutěž o znalostech
zvěře, přírody a myslivosti. Každoročně
v obci přibývají mladí lidé s dobrými základy a kladným vztahem k myslivosti.
Po stránce myslivecké MS buduje od-
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chovnu bažantů, v prostorách „Čerpačky“ u řeky Moravy, kterou si pronajalo
od ZEAS Nedakonice. Někteří pamětníci „budovali“ odchovnu před čtyřiceti lety v Boršicích a Polešovicích. Mají
zkušenosti pozitivní i opačné. Hlavně
záleží na osobě, která každodenní péči
o dochovnu má na starosti.
Při generačních změnách může vznikat
napětí z mezilidských vztahů. Myslivci, majitelé zbraní, by měli mít vysoké
morální vlastnosti a kázeň, vyplývající
z psané legislativy a stanov a nepsaných
mysliveckých zvyků a tradicí. Myslivcem
v MS Nedakonice se může stát dle stanov
zájemce o myslivost, vlastník pozemku
a tím člen honebního společenstva, který splňuje nejen zákonné předpisy, kvalifikaci, ale taky morální hodnoty.
V posledních letech se projevují indicie nezákonného lovu zvěře. Jedná se
o nehlášené výstřely, noční lov z automobilů cizích značek a další způsoby
pytláctví. Při nalezení zastřeleného
kusu zvěře, často znehodnoceného,

vznikají otazníky. Tím je snižována
dobrá pověst celého sdružení. Je částečně znehodnocena činnost jeho členů, stovky brigádnických hodin a úsilí
myslivců ve prospěch myslivosti.
Myslivce čeká výroční zhodnocení uply-

nulého roku. Dnes můžeme říct, že rok
2013 byl rokem úspěšným i po „výměně
velení“. Poděkování za práci pro myslivost a přání všeho nejlepšího všem dobrým myslivcům v Nedakonicích.
Myslivosti zdar!
Ing. Stanislav Klečka

Moravský rybářský svaz - MO Nedakonice
Vážení spoluobčané,
místní organizace rybářského svazu
patří k těm nejstarším v naší obci.
Také, co se týče počtu členů, patří
k největším. V současné době má
zaregistrováno 290 členů, z toho
245 dospělých, 5 dorostu a 40 mládeže. Obhospodařuje 4 rybářské revíry o celkové rozloze 18 ha. Jsou to
Sovín, Inzel, Obloučí a Sádky - toto
rameno je vyjmuto z krajského hospodářství, a proto zde mohou provádět rybolov pouze členové naší
organizace. Jako každoročně provádí
organizace na těchto revírech stálou
údržbu. Patří sem pravidelné sečení trávy na hrázích, údržba stromů
a keřů, v zimním období sekání děr
v ledu na okysličení vody. V letošním
roce jsme také pokračovali ve zpevňování břehů na revíru Inzel. Naši
členové z Boršic a Buchlovic provádí pravidelnou údržbu okolí přehrady Sovín. Další naší činností je
provoz areálu pod Sádkami. Zde se
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snažíme vytvářet co nejlepší
podmínky pro provozování
společenských a kulturních
akcí. Kromě soukromých
oslav našich spoluobčanů,
sem patří již pravidelné akce
jako dětský den, taneční zábavy, noční rybářské závody
a slovácké hody. Nemalé úsilí
nám vždy zabere organizace
rybářských závodů, a proto
bychom chtěli touto cestou
poděkovat všem, kteří se
na této tradiční akci podílí
a také sponzorům, kteří nám
i v této nelehké době pomáhají, včetně velmi dobré spolupráce s obecním úřadem.
V nadcházejícím roce se rybářské závody budou konat
ve dnech 26. - 27.7.2014 na
revírech Sádky a Inzel.
Závěrem bychom chtěli všem spoluobčanům popřát do nového roku
hodně zdraví, spokojenosti a co nej-

více úspěchů v osobním i veřejném
životě v naší obci.
Výbor MO MRS
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TJ Sokol Nedakonice
Vážení spoluobčané,
za Tělovýchovnou jednotu Sokol
Nedakonice v současnosti bojují
v krajských soutěžích týmy mladších a starších žáků spolu s „A“ mužstvem mužů.
V okresních soutěžích hrají týmy
přípravky, dorostu a mužů „B“.
Sezona 2012/2013 skončila následovně: Přípravka v prvním roce působení obsadila 9.místo, mladší žáci
8. místo, starší žáci 6. místo, dorost
13. místo, muži „A“ 8. místo a muži
„B“ 6. místo.
V létě došlo ke změnám na postech
trenérů. Své působení ukončil trenér
mužstva ,,A´´ pan Roman Sklenář
a trenér žáků pan Radek Bouřa,
kterým touto cestou děkujeme za
obětavou práci.
V následujících větách bychom Vám
rádi přiblížili průběh podzimní části
sezony 2013/2014.
Začneme u našich nejmenších:
Přípravka pod vedením Miroslava
Úlehly bude zahajovat ze 3. místa

jarní část v okresní soutěži a hráči
budou doplňovat mladší žáky v krajské soutěži.
Starší žáci s novým trenérem Radkem Škodíkem jsou po podzimu
v krajské soutěži na 8. místě, mladší
žáci hrající bez stálého trenéra zatím
na posledním místě, ale my pevně
věříme, že na jaře se jim podaří stoupat výše v tabulce.
Dorost po sestupu z krajské soutěže
a návratu staronového trenéra Pavla Cigoše obsazuje v okresní soutěži
pěkné 4. místo.
Muže ,,A“ v 1.B třídě skupiny C dovedl v polovině sezony na 5.místo
nový trenér pan Pavel Strakáč.
Muži „B“ s trenérem Janem Ondrou
po postupu do vyšší soutěže na předposledním místě, ale sezona ještě
nekončí a v jarní části určitě dosáhne lepších úspěchů.
Co se týče dalších fotbalových akcí
pořádaných TJ, proběhl 6.7.2013
již tradiční pouliční turnaj O Pohár
starosty obce Nedakonice, kterého

se zúčastnily části obce Chmatov,
Nádraží a Dědina, která v poháru
zvítězila. Jako tradiční lze nazvat
i zápas místních žen s týmem žen
z Medlovic. Naše hráčky sice srdnatě
bojovaly, ale na vítězství to nestačilo.
Z kulturních akcí druhým rokem Sokol pořádal tradiční slovácké hody
s právem a následně i hodové dozvuky. Věříme, že se nám to povedlo k všeobecné spokojenosti a touto
cestou chceme poděkovat nejen krojovaným, ale i všem ostatním, kteří
se podíleli na průběhu hodů.
Chceme apelovat na všechny občany, kterým není Nedakoňský fotbal
lhostejný, aby přišli mezi nás a pomohli vychovávat naše mladé fotbalisty. Rádi přivítáme každou pomocnou ruku.
Všem příznivcům fotbalu přejeme
do roku 2014 hodně zdraví, štěstí,
pohody a v neposlední řadě hodně
sportovní úspěchů.
Výbor TJ Sokol Nedakonice

Obecní knihovna v Nedakonicích
Obecní knihovna v Nedakonicích, sídlící v suterénu kulturního domu, nabízí své služby občanům
každou středu (mimo školní prázdniny) v době od
16 hodin do 18 hodin.
V nabídce je literatura pro děti i pro dospělé, literatura odborná i beletrie.
Dále nabízíme možnost získat
tituly z Knihovny BBB v Uh.
Hradišti, dle požadavků zákazníků. Záleží na tom, zda jsou
tituly volné nebo jestli má klient
čas případně počkat.
Obecní knihovna má evidováno
189 čtenářů z naší obce. Půjčování knih je pro čtenáře zdarma
a doba výpůjčky činí jeden měsíc.
V letošním roce začalo vkládání
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knih do elektronického katalogu a zároveň vyřazení
neaktuálních knih. Každý rok obec ze svého rozpočtu dokupuje knihy nové a zároveň okresní knihovna
dvakrát do roka přiveze našim čtenářům ke čtení
knihy v rámci výměnného fondu.
Obecní knihovna v Nedakonicích má k 1.12.2013
zapsáno 4 027 svazků. Katalog je
přístupný na internetu, takže každý
zájemce má možnost zjistit, zda je
požadovaný titul v evidenci. Bližší
informace jsou uvedeny na stránkách Obce Nedakonice.
V zimních měsících se v knihovně uskutečnily tři besedy se čtenáři seniory a v Mateřské škole čtení
dětem, na kterém se podílely pracovnice okresní knihovny v Uh.
Hradišti.
Miroslav Caudr

www.obecnedakonice.cz

Společenská kronika obce Nedakonice za rok 2013
NAROZENÍ:
11. 11. 2012 se narodil
31. 12. 2012 se narodila
28. 01. 2013 se narodila
25. 02. 2013 se narodila
04. 05. 2013 se narodila
25. 05. 2013 se narodila
03. 06. 2013 se narodil
16. 06. 2013 se narodil
08. 07. 2013 se narodila
09. 07. 2013 se narodil
13. 07. 2013 se narodil
18. 07. 2013 se narodil
18. 07. 2013 se narodila
01. 08. 2013 se narodila
07. 08. 2013 se narodil

Petr Pilc, Nedakonice 64
Eliška Hanáčková, Nedakonice 421
Marie Marečková, Nedakonice 296
Julie Krajčová, Nedakonice 427
Petra Mojžišová, Nedakonice 395
Kateřina Panáčková, Nedakonice 351
Adam Urban, Nedakonice 329
Viktor Uher, Nedakonice 9
Tina Elisabeth Kosařová, Nedakonice 451
Mikuláš Chlachula, Nedakonice 87
Šimon Říha, Nedakonice 91
Tobiáš Rokyta, Nedakonice 450
Nela Šimonová, Nedakonice 428
Viktorie Vaňková, Nedakonice 206
Chuan Pecha, Nedakonice 250

Vítání občánků

Sbor pro občanské záležitosti Obecního úřadu v Nedakonicích každoročně blahopřeje všem občanům, kteří
slaví 80 let a výše. Všem přejeme pevné zdraví a pohodu do dalších let.

100 let oslavila paní Františka Bebarová
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12. 08. 2013 se narodil
17. 08. 2013 se narodil
12. 09. 2013 se narodila
27. 09. 2013 se narodil
11. 10. 2013 se narodila
23. 12. 2013 se narodil

Alex Stojnov, Nedakonice 371
Šimon Bučík, Nedakonice 469
Eliška Černá, Nedakonice 553
Matěj Králík, Nedakonice 439
Aneta Žáčková, Nedakonice 386
Jakub Peňás, Nedakonice 450

Vítání občánků

4. 1. 2013
13. 1. 2013
13. 1. 2013
16. 1. 2013
18. 1. 2013
30. 1. 2013
2. 2. 2013
7. 2. 2013
11. 2. 2013
15. 2. 2013
16. 2. 2013
2. 3. 2013
4. 3. 2013
7. 3. 2013
9. 3. 2013
15. 3. 2013
26. 3. 2013
2. 4. 2013
12. 4. 2013

81 let
86 let
84 let
81 let
89 let
82 let
83 let
80 let
88 let
83 let
82 let
80 let
83 let
100 let
83 let
86 let
93 let
84 let
86 let

paní Božena Bilíková
paní Zdenka Jansková
paní Marie Čagánková
paní Štěpánka Obdržálková
paní Jarmila Buchtíková
paní Marie Stuchlíková
paní Růžena Kadlčíková
paní Ludmila Panáčková
pan Ignác Buček
pan Vladimír Motyčka
paní Vlastimila Matějíčková
pan Josef Bilík
paní Marie Tesařová
paní Františka Bebarová
pan František Malina
paní Marie Otrusinová
paní Vlasta Pilcová
paní Blanka Hurtíková
paní Růžena Obdržálková
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Dne 16. 12. 2013 navštívily členky SPOZ naše bývalé spoluobčany v Domovech důchodců a penzionu:
Paní Drahomíru Pavlínkovou na Velehradě . Ta oslavila letos
vzácné výročí 85 let.
Paní Kostílkovou, paní Galinovou a paní Fialovou v Buchlovicích.
Paní Burdovou v Polešovicích.
Všem jsme vyřídily srdečné pozdravy z Nedakonic.

26. 4. 2013
13. 5. 2013
13. 6. 2013
15. 6. 2013
23. 7. 2013
9. 8. 2013
14. 8. 2013
27. 8. 2013
4. 9. 2013
6. 9. 2013
6. 9. 2013
11. 9. 2013
25. 9. 2013
30. 9. 2013
30. 9. 2013
8. 10. 2013
11. 11. 2013
20. 11. 2013
1. 12. 2013
4. 12. 2013
7. 12. 2013
7. 12. 2013
10. 12. 2013
16. 12. 2013

80 let
81 let
84 let
80 let
82 let
82 let
80 let
82 let
80 let
83 let
82 let
87 let
80 let
87 let
82 let
82 let
85 let
90 let
84 let
88 let
89 let
82 let
81 let
83 let

paní Jiřina Kročáková
pan Josef Hurtík
paní Drahomíra Šoustková
pan Vlastimil Jeníček
paní Věroslava Hanáková
paní Květoslava Othová
paní Marie Kosinová
paní Marie Orálková
pan Václav Pakr
paní Marie Bartoňová
pan Antonín Mařák
paní Libuše Němcová
paní Marie Jeníčková
paní Ludmila Vaďurová
pan Ján Orosz
paní Marie Náplavová
pan Stanislav Bartoň
pan Stanislav Holáň
pan Tomáš Mareček
pan Květoslav Čagánek
pan Jaroslav Náplava
paní Anna Bučková
paní Jarmila Kadlčíková
paní Štěpánka Andrýsková

Diamantová svatba - manželé Bartoňovi
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V roce 2013 uzavřelo sňatek 15 našich občanů.
K trvalému pobytu se přihlásilo 32 občanů,
odhlásilo se 24 občanů.
Stav obyvatel k 31. 12. 2013 byl 1574 z toho 789 muži a 785 ženy.
Průměrný věk obyvatel je 39,6 let.
Zemřelo 16 občanů.
19. 3. 2013
paní Ludmila Cigošová
29. 3. 2013
paní Blažena Otrusinová
26. 3. 2013
paní Marie Čagánková
30. 4. 2013
paní Jana Pešlová
12. 6. 2013
pan Milan Motyčka
30. 5. 2013
paní Antonie Basovníková
25. 7. 2013
paní Ludmila Švecová
8. 7. 2013
pan Jaromír Jurášek
27. 8. 2013
paní Anna Vlachynská
2. 8. 2013
paní Marcela Tudjová
5. 8. 2013
paní Anna Hánová
3. 10. 2013
paní Anna Bartošíková
21. 10. 2013
pan Stanislav Caudr
14. 11. 2013
paní Blažena Lenhartová
4. 12. 2013
paní Emílie Kroupová
7. 12. 2013
paní Jarmila Nožičková
Další akce Sboru pro občanské záležitosti
26. ledna 2013 si připomněli výročí 50 let společného života manželé Věra a Oldřich Lenhartovi.
7. března 2013 jsme navštívili při příležitosti 100. narozenin paní Františku Bebarovou.
19. dubna 2013 jsme přivítali 3 nové občánky naší
obce.
1. června 2013 se konalo přijetí 70-níků u pana starosty.
29. června 2013 si připomněli výročí 60 let společného
života manželé Marie a Stanislav Bartoňovi
29. června 2013 jsme přivítali 4 nové občánky naší
obce.
2. září 2013 jsme slavnostně přivítali v obřadní síni
Obecního úřadu nové prvňáčky základní školy.
14. září 2013 se konalo přijetí 60-níků u pana starosty.
14. září 2013 jsme přivítali 5 nových občánků naší
obce.
28. září 2013 si připomněli výročí 50 let společného života manželé Antonie a Milan Křížovi
19. října 2013 se konalo přijetí 50-níků u pana starosty.
9. listopadu 2013 jsme přivítali 7 nových občánků naší
obce.
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Uvítání prvňáčků

Sraz 50ti letých jubilantů

Sraz 60ti letých jubilantů

Sraz 70ti letých jubilantů

Zlatá svatba - manželé Lenhartovi

Zlatá svatba - manželé Křížovi

www.obecnedakonice.cz
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