Zpravodaj obce

NEDAKONICE
ročník 2008

Vážení spoluobčané,
konec roku 2008 se blíží a žádné svátky nenaplňují lidská srdce takovou pohodou, jako právě Vánoce. Řekneme-li
Vánoce, toto slovo zní ozvěnou našeho dětství a je příležitostí k tomu, aby se životem unavený člověk zastavil a zavzpomínal. Zcela určitě se běh života stává příjemnějším a snadnějším, jestliže je člověk obklopen dobrými lidmi a přáteli.
Chceme prohloubit toto přátelství, vytvořit klidné a příjemné prostředí naplněné radostnou pohodou a spokojeností.
Dovolte mi, abych Vám popřál touto cestou příjemné prožití svátků vánočních, mnoho klidu, dárků a pohody. Přeji
Jiří Smělík, starosta obce
Vám pevné zdraví, štěstí a pohodu v novém roce 2009.

Hodnocení činnosti Zastupitelstva
obce Nedakonice za rok 2008
Vážení spoluobčané,
dovolte nám seznámit Vás s činností
zastupitelstva obce za rok 2008. Rada
obce a členové zastupitelstva se schází
dle potřeby nejméně jedenkrát měsíčně
na svých pracovních jednáních, kde se
řeší aktuální úkoly, připravují se podklady a návrhy pro veřejná zasedání.
Za rok 2008 se uskutečnila čtyři veřejná zasedání zastupitelstva obce.
V roce 2008 byly uskutečněny tyto akce:
1. V části obce Padělky II byl zokruhován hlavní vodovodní řad v délce 121
metrů a uvedený úsek si vyžádal náklady ve výši 200 000,– Kč, které byly
uvolněny z rozpočtu obce.
2. Bylo pokračováno v budování vodovodních domovních přípojek. V roce
2008 bylo na pitnou vodu napojeno 52
rod. domů a celkově je napojeno 155
domů. Přípojky si vyžádaly náklady ve
výši 676 000,– Kč, které byly hrazeny
z rozpočtu obce.
3. Bylo zprovozněno tepelné čerpadlo
na kulturním domě včetně rozvodů
topení v suterénu, zde byla získána
dotace ve výši 4 500 000,– Kč, a to ze
SFŽP. Celá akce si vyžádala náklady ve
výši 5 700 000,– Kč.
4. V květnu 2008 jsme se přihlásili do

obchodní veřejné soutěže na odkoupení bytového domu čp. 249 v obci Nedakonice včetně pozemků a od 1.8. 2008
jsme majitelé uvedeného domu.
5. V září započala rekonstrukce obecních rybníků, která bude ukončena
v prosinci 2008 a tato akce si vyžádala
celkové náklady ve výši 2 207 000,–
Kč, z toho byly dotace ve výši 90 % .
Dotaci poskytlo MŽP a SFŽP ve výši
5%, dále ze strukturálních fondů EU
85% a z vlastních zdrojů jsme uhradili
221 000,– Kč.
6. V září 2008 započala výstavba II.
etapy vodovodu, která bude ukončena
v dubnu 2009 a vyžádala si v letošním
roce náklady ve výši 3 600 000,– Kč.
Na tuto akci byla zajištěna dotace od
ministerstva zemědělství ve výši 50%
nákladů, dále bylo poskytnuto 10%
nákladů ze Zlínského kraje a zbývající
náklady uhradila obec z vlastního rozpočtu.
7. Byly provedeny rozvody topení ve
farním kostele v obci Nedakonice, na
které obec přispěla z vlastního rozpočtu částkou 600 000,– Kč.
V této zprávě uvádíme jen akce většího
rozsahu, malé akce a průběžná údržba
majetku obce zde nejsou zveřejněny.
Z kulturních akcí se obec podílela jak

www.nedakonice.uh.cz

pořádáním tak finančním zabezpečením těchto akcí:
· v lednu na pořádání krojového plesu
· v únoru na fašanku
· v dubnu na slavnostním otevření cyklostezky
· v květnu na oslavách Dne dětí
· v červnu na oslavách založení dechové hudby a mužského pěveckého
sboru
· v září se obec prezentovala na Slavnostech vína v Uherském Hradišti
· proběhla výstava obrazů akademického malíře Rudolfa Němečka
· v říjnu proběhly tradiční slovácké
hody
· v listopadu rozsvícení vánočního stromu s programem
Plán činnosti na rok 2009:
· bude pokračováno v budování vodovodních přípojek k rodinným domům
· bude pokračováno ve výstavbě II. etapy hlavního vodovodního řadu
· budou probíhat práce na zateplení
kulturního domu a střešní nástavby,
kde vznikne devět bytových jednotek
· do měsíce listopadu 2009 bude zpracován nový územní plán obce
· dále se bude připravovat rekonstrukce
technologie ČOV, která je podmíněna
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získáním dotací ve výši 11 milionů korun
· proběhne zateplení MŠ a ZŠ, kde je
nutné provést výběrové řízení a podepsat smlouvy. Celé zateplení si vyžádá
náklady tří milionů korun
Poděkování za poskytnuté dotace:
Zastupitelstvo obce děkuje touto cestou Ministerstvu životního prostředí
ČR, Státnímu fondu životního prostředí ČR, Ministerstvu zemědělství ČR,
Zlínskému kraji za poskytnuté dotace
na akce :
· vytápění kulturního domu tepelným
čerpadlem
· temperování farního kostela tepelným
čerpadlem
· rekonstrukce obecních rybníků
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· II. etapa vodovodních řadu
· na zpracování územního plánu obce
Poděkování občanům:
Zastupitelstvo obce Nedakonice děkuje
všem občanům, kteří se podíleli na zvelebování a zkrášlování naši obce, všem
pořadatelům a účinkujícím na kulturních akcích, všem organizacím a složkám za jejich aktivní činnost a všem
členům sboru dobrovolných hasičů za
jejich obětavou práci při ochraně naší
i okolních obcí.
Upozornění občanům!
Informace o svozu a třídění odpadu:
Sběrný dvůr za obecním úřadem bude
v provozu jako v roce 2008, tzn. kaž-

dou druhou středu v době od 14.00
do 17.00 hod. a každou první sobotu v měsíci v době od 08.00 hod. do
12.00 hod. V zimních měsících leden,
únor a v březnu bude sběrný dvůr otevřen podle počasí.
Poplatky za odvoz TDO za osobu a rok
budou ve stejné výši jako v roce 2008,
to je 500,– Kč.
Informace o provozování kanalizace
a vodovodu:
Platby za stočné zůstávají ve stejné výši
jako v roce 2008, to je 630,– Kč za osobu na rok.
Platba ceny vodného bude navýšena ze
17,– Kč na 18,– Kč.

Žádáme občany, aby si na své rodinné domy dali čísla popisné na viditelné místo.

O sbírce
Opět se blíží čas Vánoc a s nimi čas očekávání a radosti.
Sváteční kouzlo Vánoc často nepůsobí jen na děti, ale také na
nás dospělé, a tak navštěvujeme své blízké, zpíváme koledy,
radujeme se a vzájemně se obdarováváme. Také svátek Tří
králů, který toto období jakoby symbolicky uzavírá, je svátkem
obdarovávání, neboť právě Kašpar, Melichar a Baltazar navštívili Ježíška v Betlémě, přinesli mu dary a sami byli obdarováni
tím, že mohou všem zvěstovat novinu o jeho narození.
Na základě této události pak vznikla tradice, kdy v minulých stoletích chodily chudé děti převlečené za Tři krále a přinášely požehnání, které zapsaly na rám vstupních dveří do
stavení ve formě tří písmen K+M+B. Tři známé litery nejsou
začáteční písmena jmen králů (jde o starobylý a zakořeněný
výmysl), nýbrž znamenají “Kyrios mansionem benedicet Pán žehnej tomuto domu“, a právě požehnání Tří králů mělo
ochraňovat stavení i jeho obyvatele. Obyvatelé domu za toto
požehnání obdarovávali příchozí jídlem, sladkostmi anebo
penězi.
Zvyk Tříkrálového požehnání, a s ním spojeného koledování, u nás před lety obnovila Česká katolická charita (dnes

Charita Česká republika) formou Tříkrálové sbírky. Sbírka
probíhá na celém území naši republiky za spolupráce farností, obecních a městských úřadů a především velkého počtu
dobrovolníků. Takže opět přicházejí malí i velcí koledníci
do našich domácností a křídou označují naše obydlí. Letos
k nám s požehnáním v rámci Tříkrálové sbírky přijdou již
podesáté. Na Slovácku byl vždy výtěžek z koledování jeden
z nejvyšších v celé republice. Tyto finanční prostředky byly
rozděleny do nejrůznějších sociálních projektů u nás i v zahraničí a pomohly opravdu těm nejpotřebnějším.
Věříme, že stejně jako se kdysi tři králové plni radosti z narození Ježíška vraceli do svých domovů, budou se také naši
koledníci vracet plní radosti, že mohli do našich domácností
předat požehnání našich biskupů či arcibiskupů a zároveň co
nejvíce naplnit tříkrálové pokladničky. Znamení na dveřích
v minulosti totiž také vymezovala prostor pravdy a spravedlnosti uprostřed ne vždy přívětivého světa. Zkusme proto také,
alespoň malým finančním darem, přinést trochu té „sociální
spravedlnosti“ také těm, kteří ji potřebují přece jen více, než
my.

Rudolf Němeček
Autoportrét 1974
Akademický malíř Rudolf Němeček se narodil 24. března 1921 v Praze na Žižkově.
Po ukončení základní školy se vyučil a pracoval v automobilce ČKD Praha až do
roku 1942. Pak byl pracovně nasazen v Berlíně. V únoru 1945 zatčen pro útěk
a poslán do pracovního tábora v Břežánkách u Prahy. Od roku 1945 – 1951 studoval
na Státní grafické škole v Praze u profesora dr. Karla Tondla a na Vysoké škole
uměleckoprůmyslové v Praze u profesora Jana Baucha. Od roku 1951 pracoval
u různých zaměstnavatelů až do odchodu do důchodu. Uspořádal několik samostatných
výstav svých obrazů. V roce 2006 se z Prahy přestěhoval do obce Nedakonice, kde se
rovněž přes svůj úctyhodný věk věnuje výtvarné činnosti.
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Mateřská škola 2008
V letošním školním roce navštěvuje naší mateřskou školu
celkem 59 dětí.
Jsou rozděleny do tří oddělení:
Kuřátka
13 dětí
paní učitelka Božena Šáchová
Koťátka
22 dětí paní učitelka Vlasta Brunclíková
paní ředitelka Pavla Rokytová
Motýlci
24 dětí
paní učitelka Bc. Eliška Caudrová
paní učitelka Bc. Petra Kořínková
O úklid budov, přilehlé zahrady a výdej stravy dětem se starají paní Helena Marečková a paní Pavla Taťáková.
Celodenní stravu dětem zajišťují paní:
Miloslava Náplavová
vedoucí ŠJ
Drahomíra Holá
kuchařka
Věra Haluzová
kuchařka
Ludmila Ženatá
pomocná síla pro rozvoz jídla
Letos jsme rozšířili oblast logopedické prevence, s dětmi

pracují již tři paní učitelky – Brunclíková, Caudrová a Kořínková. Celkem je zde zařazeno 32 dětí.
Z činnosti naší mateřské školy bychom jmenovali jen ty
nejvýraznější.
Předplavecký výcvik v Plavecké škole v Uherském Hradišti navštěvovalo 43 dětí, reprezentovali jsme naši školu na
fotbalovém turnaji mateřských škol pod záštitou FC Slovácko, dobře jsme zabojovali také na sportovních hrách mateřských škol v Uherském Hradišti. Děti soutěžily v hodu
míčkem, skoku dalekém a v běhu.
Během roku pořádáme pro děti divadelní představení,
kdy divadelní soubory přijíždí přímo za dětmi do školy,
navštěvujeme i Slovácké divadlo. Každoročně pořádáme
kolový výlet po vesnici, výlet na ukončení školního roku,
hledání pokladu, oslavy Dne dětí a spoustu dalších aktivit,
např. návštěva Hasičského záchranného sboru v Uherském
Hradišti, ukázka výcviku psů, výlet na hrad Buchlov.
Mateřská škola organizuje dvakrát ročně prodejní výstavky knih pro děti i rodiče, nechybíme ani na žádných
významných kulturních akcích obce. Naše děti vystupují se
svým programem při vítání dětí na obecním úřadě. Nepsanou tradicí se stává účast dětí na Slováckých hodech s právem, kde děti vystupují se svým pásmem. Poděkování patří
všem maminkám, které děti oblékají do kroje, a tak podporují zachování lidových tradic v naší obci.

Společně s rodiči se scházíme při oslavách Svátku matek,
rozloučení s budoucími školáky, v adventním čase navštěvuje školu Mikuláš s bohatou nadílkou, pořádáme vánoční besídky a dílničky s ochutnávkou přesnídávek, které pro děti
připravují ve školní jídelně.
Celoroční práce s dětmi je velmi náročná, vyžaduje hodně porozumění a obětavosti nejen ze strany všech zaměstnanců naší školy, ale i všech rodičů, neboť je určitě našim
společným cílem šťastné a spokojené dítě. Děkuji tedy touto
cestou všem, kteří se náš společný cíl snaží naplňovat.
S poděkováním nesmíme zapomenout ani na všechny ty,
kteří jakkoliv naší mateřské škole přispěli darem nebo podali pomocnou ruku.
Přejeme všem spokojené Vánoce prožité v kruhu svých
nejbližších a v nastávajícím roce jen zdraví, úsměv na tvářích a spoustu dobrých zpráv.
Za děti a zaměstnance MŠ Nedakonice
Pavla Rokytová, ředitelka MŠ
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Základní škola Nedakonice
Dobrý předvánoční den, vážení spoluobčané, nedávno
jsem sumarizovala naši školní práci za rok 2008 a už jsme
zase o rok dál. Je to k nevíře, ale blíží se konec roku, a to je
vždycky čas k zamyšlení a hodnocení toho, co se povedlo
i co se zrovna nezdařilo tak, jak bychom si přáli. Ať už jste
rok 2008 strávili v příjemné atmosféře nebo jste stáli před
složitým životním či pracovním problémem, brzy vstoupíme do nového roku 2009 a já Vám za sebe i za všechny zaměstnance Základní školy Nedakonice přeji všechno dobré
a k tomu hodně tolerance a lásky, protože té není nikdy
dost.
Krátké ohlédnutí za rokem 2008
Leden
Začátek roku nás potěšil už při zápisu dětí do první třídy, kdy bylo zapsáno 20 prvňáčků a tím se škola od září
2008 dostatečně naplnila. V současné době máme 80 žáků
v pěti samostatných třídách, plně obsazenou školní družinu a rušno je o poledni i v jídelně. Starší žáci pracují podle

vzdělávacího programu Základní škola. První a druhá třída
pracuje podle školního vzdělávacího programu Škola pro
rozvoj tvořivosti, jehož podstatou je propojování teorie
s praktickým životem právě prostřednictvím tvořivé činnosti. Proto je vzdělávací činnost prostoupena řadou výukových
a výchovných akcí a třídních a školních projektů, s nimiž se
děti každodenně setkávají a plní je.
Únor
Na svatého Valentýna jsme měli ve škole srdíčkový den.
Mohli jsme předat srdíčka všem, které máme rádi, zatančit
si při tom i zasoutěžit. Ve škole zavládla přátelská atmosféra, děti se učily vstřícnému chování.
Poslechli jsme si koncert bubeníků „Jumping drums“
v Klubu v Uherském Hradišti. Setkali jsme se tam se zdravotně postiženými dětmi a mnozí si uvědomili, že zdraví je
velký dar a je důležité si ho chránit.
Březen
Byly sice jarní prázdniny, ale každá třída se připravovala na školní kolo recitační soutěže. Porotou byli sami žáci
4

a hodnotili opravdu zodpovědně, protože jsme byli na okrskovém kole v Polešovicích úspěšní. Vůbec nejúspěšnější byl
Michal Klečka, Veronika Šilcová a Renata Šťastná.
Duben
V rámci Dne Země jsme uskutečnili sběr starého papíru
a jeho svoz z obce a nasbírali jsme 3 700 kg.
Ve spolupráci s místním Svazem zahrádkářů, se kterým
spolupracujeme již několik let, připravily naše paní učitelky
z žákovských výtvarných prací výstavkové tabule, které si
občané mohli prohlédnout na zahrádkářském domku nebo
ve škole při příležitosti tzv. otevřených dveří.
Na pěveckou soutěž, která proběhla 27. 4. v obci Tupesy
jako „Tupeský džbáneček“, jsme se pečlivě připravovali. Po
soutěžení ve školním kole byli do veřejné soutěže vybráni
naši nejlepší zpěváci: Michal Klečka, Helena Šťastná, Renata Šťastná, Lubomír Jestřábík, Magdaléna Burdová. Ti
nás v Tupesích výborně reprezentovali a vyhráli, co se dalo.
Vítězové – Míša Klečka a Helenka Šťastná.
Květen
Byl ve znamení sluníčka, které jsme promítli i do výzdoby školy a vyrazili jsme do lesa, kde jsme se učili orientovat
v terénu pomocí buzoly a nechyběla ani opékačka.
Hlavním květnovým projektem byl tak zvaný „Barevný
týden“. Každý den zavládla v celé škole jiná barva, k tomu
zpívání, řešení barevných úkolů a další aktivity s tím spojené. Červené pondělí bylo ve znamení ochrany před požárem, nácvik prevence. Úterý modré, středa zelená, čtvrtek
žlutý a pátek hýřil barvami.
Květnem skončilo také naše celoroční sbírání plastových
vršků, které byly odvezeny do Neomy. Nasbírali jsme celkem 260 kg vršků.
Květen byl úspěšný i pro naše družstvo florbalistů.
V okrskovém turnaji ve Zlechově obsadili 2. místo.
Červen
Začal Dnem dětí, který letos pro své mladší spolužáky
připravili sami páťáci. Připravili Den samých her na školní
zahradě a zhostili se toho velmi zodpovědně a vzorně.
Následoval den s hasiči. Nejprve beseda ve třídě, poté
praktická exkurze v hasičské zbrojnici, prohlídka hasičských aut a zkusili jsme si i zastříkat na terč.
Další červnovou akcí byla asi hodinová hudební produkce umělců z Brna s repertoárem pro děti.
A nechyběl ani výlet. Tentokrát do Olšan u Brna na farmu Bolka Polívky, kde pro nás byly připraveny různé atrakce, soutěže i čas na relaxaci. A samozřejmě koně. Odpoledne jsme si ještě prohlédli zámek v Bučovicích.
Součástí školní práce byla účast ve výtvarné soutěži na
téma „Jarní tvoření“. Práce z naší školy se také objevily na
výstavě ve vestibulu kina Hvězda. Vítěznými pracemi se
může pochlubit Renatka Šťastná a Karolínka Marečková.
Průřez školním rokem jsme představili rodičům při dnu
otevřených dveří s programem a prezentací. Návštěvníci
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mohli posoudit práce žáků vystavené ve třídách, prohlédnout si kroniky i alba z nedávné i vzdálenější minulosti školy a žáci v počítačové učebně předvedli rodičům prezentace
z jednotlivých školních akcí.
Září
Nový školní rok jsme zahájili vycházkami a výlety do
okolí obce za poznáváním nejbližšího okolí.
Do naší školy přijela pí. Inka Horáková z divadélka Barborka v Brně s „Ranečkem veselých pohádek“.
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všechno potřebné pro útulek opuštěných zvířat, a navíc se
účastnily svými pracemi výtvarné soutěže. A právě výtvarně
zpracovaná kočička z naší 2. třídy byla vybrána na logo pozvánky na vernisáž výstavy v Uh. Hradišti.
V prosinci nás čeká krásný předvánoční čas. Příprava
a výzdoba tříd a celé školy, pečení perníčků, zdobení vánočních stromečků a hlavně příprava vánoční besídky, na
kterou Vás srdečně zveme. Bude se konat 18. prosince ve
škole. A možná přijde i Mikuláš!

Říjen
Začali jsme sběrem starého papíru ve spolupráci s obcí
Nedakonice.
Od září probíhala pečlivá příprava žáků na hodové taneční vystoupení a příprava krojů ve spolupráci s rodiči žáků.
Mladší žáci si tentokrát vyjeli vlakem do zoologické zahrady v Hodoníně. Škoda, že nám počasí moc nepřálo a pokropil nás déšť.
V říjnu proběhl také týdenní projekt „Dary podzimu“,
během něhož děti zpracovávaly podzimní zeleninu, ovoce,
vařily a pekly, zjišťovaly, z čeho se vyrábí škrob, objevovaly
vlastnosti brambor a experimentovaly.
Koncem měsíce jsme byli na koncertě Jaroslava Uhlíře
ve Zlíně a z plných plic jsme si společně zazpívali.
Listopad
Mladší žáci se spolu s Mateřskou školou Nedakonice pobavili na představení s klauny.
Celá škola vyjela na činoherní představení se zpěvy „Sandokan“ do divadla ve Zlíně.
Děti se zapojily do projektu Informačního centra v Uherském Hradišti „Zvíře není věc“, v rámci kterého sbíraly

A na závěr krátké poděkování všem, kdo nám i dětem
pomáhal, rodičům i prarodičům za vstřícnost a porozumění
a sponzorům za jejich štědrost a nezištnou pomoc. Zvláštní
poděkování firmě PROkontakt, s.r.o. Otrokovice, která přispěla na zakoupení a instalaci žaluzií do 5. třídy a Nadaci
DKS za finanční příspěvek na školní pomůcky. Děkujeme.
Růžena Maňásková, ředitelka školy
Šťastný rok 2009

Mužský pěvecký sbor Nedakonice v roce 2008
Rok 2008 pro nás začal smutnou událostí.
Dne 12. 1. 2008 nás navždy opustil kamarád p. Miroslav
Mareček v nedožitých 72 letech. Za jeho práci mu touto cestou všichni členové sboru děkují.
Po tomto smutném začátku čekaly sbor již tradiční, ale
i nové kulturní akce. Po několika letech to byl Fašank, kterého se někteří členové zúčastnili.
Následovalo pozvání do Tvarožné Lhoty na Slavnost oskoruší. Z této Slavnosti natočila Česká televize krátký šot,
který uvedla ve večerních zprávách.
Uplynulý rok se již od začátku nesl přípravami na
20. výročí založení sboru. Zároveň na tento rok připadlo
80. výročí DH Nedakoňanky. Proto se obě složky dohodly
na společné oslavě.
Toto slavnostní odpoledne proběhlo 14. června v areálu Pod Sádkami. V odpoledním programu zazpívaly sbory
z Buchlovic, Vápenic, Míkovic, Lanžhota, Hluku, Dubňan
a Drmolice z Polešovic, o hudební doprovod se postarala
cimbálová muzika Jožky Marečka. Svým vystoupením přispěli také Gajdoši ze Starého Hrozenkova, Ženáči a děti
ze ZŠ v Nedakonicích. V další části programu pokřtila DH
Nedakoňanka své nové CD. Večerního zakončení oslav se
zhostila DH Stříbrňanka.

V neděli 22. června jsme si zazpívali na VI. ročníku „Galuškovo Slovácko“ v ostrožském zámku.
Dále následovalo zpívání v Hluku na Dolňáckých slavnostech a předhodové zpívání v Moravské Nové Vsi.
Společně se Ženáči jsme 23. srpna zavítali na výročí založení obce Lichnova na severní Moravě.
Následovaly Vinařské slavnosti v Polešovicích a již známé Slavnosti vína v Uherském Hradišti.
Dále jsme byli pozváni na Bzenecké vinobraní, kde se
naše účast v průvodu městem a následné zpívání setkalo
s dobrým ohlasem. Místní hody letos proběhly dříve než
v obvyklém termínu. Sobotní program se i přes nepříznivé
počasí vydařil. Nedělní chození po tzv. ,,škarkách“ se neuskutečnilo pro nezájem chasy. Bohužel tuto skutečnost náš
sbor nemůže ovlivnit. V mnoha obcích Slovácka se hodové
a jiné zvyklosti obnovují, ale v naší obci naopak upadají.
Další naší akcí byla účast na jarmarku v Polešovicích. Již
začátkem adventu jsme zazpívali v Kostelanech nad Moravou a v Nedakonicích při rozsvěcení vánočního stromu.
Závěr našeho celoročního snažení patřil vánočnímu zpívání v Domově důchodců v Uherském Hradišti.
Do nového roku přejí členové mužského sboru všem hodně zdraví, štěstí a mnoho kulturních zážitků.
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Dechová hudba Nedakoňanka a taneční orchestr V.H.S.
Od loňského vydání tohoto zpravodaje prožívali muzikanti Nedakoňanky náročné období. Díky tomu se podařilo udělat hodně práce
ve směrech zkvalitnění
hudebního projevu Nedakoňanky a její propagace.
Už po skončení hodové
sezóny v listopadu 2007
začalo plánování na nahrávání v nahrávacím studiu s výběrem a přípravou
repertoáru pro uvažované
samostatné CD, první
v historii Nedakoňanky.
Zároveň s tímto cílem
šla ruku v ruce příprava
internetových
stránek
www.nedakonanka.cz a příprava oslav 80. výročí založení organizované dechové hudby v Nedakonicích s uvažovaným křtem plánovaného CD. Internetové stránky
byly uvedeny do provozu
v březnu a za jejich kvalitní fungování a grafické
zpracování patří poděkování Jaroslavu Vaďurovi.
V lednu začaly nácviky
hudebníků na nahrávání
ve studiu, především systémem dělených zkoušek
po nástrojových sekcích.
Na hudební přípravu Nedakoňanky dohlížel tehdejší dirigent Posádkové
hudby Olomouc, dnes
dirigent Ústřední hudby
Armády České republiky, pan Radomil Cíleček. Vlastní nahrávání základu nahrávky proběhlo ve dnech 4. až
6. dubna 2008 v Tonstudiu Rajchman v Dolních Bojanovicích. Dohrávání klarinetových a pěveckých
partů a závěrečné zvukové úpravy pak probíhaly
v následujících týdnech.
Tím však starosti s přípravou CD neskončily. Bylo
třeba navrhnout a následně pak dohlížet na grafickou přípravu přebalu
CD. Za pomoc při jeho
přípravě dodáním vhodných fotografií patří poděkování panu Antonínu
Soškovi. Aby nebylo všem
starostem konec, vyskytly
se ještě v posledních týdnech před vydáním komplikace
s autorskými právy k nahraným skladbám podle nového
6

autorského zákona, které se naštěstí podařily vydavateli
CD, nakladatelství AKON pana Antonína Koníčka, včas
vyřešit. V týdnu před 14.
červnem 2008, tj. těsně
před společnými oslavami založení Nedakoňanky a Mužského pěveckého sboru, tak spatřilo
hotové CD Nedakoňanky s názvem „Večerní dědinú nese sa notečka…“
světlo světa.
Jak již bylo zmíněno,
souběžně s přípravou
CD probíhala také příprava oslav založení Nedakoňanky, a to jak po
stránce organizační, tak po stránce propagační. Pozvánkou na oslavy byli obesláni všichni bývalí žijící členové
Nedakoňanky, byly připraveny reklamní a upomínkové
předměty a nachystána tabla s fotografiemi
a multimediální prezentace kapely. Vlastním
oslavám pak nepřálo
počasí, ale z předpovídaného deště nakonec
naštěstí sešlo, takže návštěvníky oslav trápilo
pouze poměrně chladné počasí. Všem, kteří
k průběhu příprav CD
a oslav přispěli svým dílem, zvláště pak starostovi obce, zastupitelstvu
a sponzorům, patří velké poděkování za pomoc a podporu při těchto významných meznících v historii Nedakoňanky. Po skončení tohoto „maratónu“ si hudebníci Nedakoňanky dopřáli krátký odpočinek a pak je
čekala obvyklá náročná
letní a podzimní sezóna
poutí, vinobraní, hodů,
přehlídek a jiných akcí.
Z výše napsaného mj.
vyplývá, že při shodném
personálním obsazení
Nedakoňanky a V.H.S.
patřil rok 2008 hlavně
rozvíjení činnosti Nedakoňanky. Pro V.H.S. byl
tento rok překlenovací,
naplněný obvyklým sezónním vystupováním.
Pohodové prožití Vánoc a úspěšný vstup do nového roku
Vám přejí muzikanti z Nedakonic.

2008

Zpravodaj obce Nedakonice

TJ Sokol Nedakonice

Vážení spoluobčané,
v následujícím článku bychom vás rádi seznámili s tím,
co se během roku 2008 událo v naší organizaci. Co se nám
podařilo a na co chceme upozornit, ale také to, co se nám
nepodařilo a z čeho se chceme poučit.
V červnu skončila sezóna 2007/2008, jejíž hodnocení
si musíme rozdělit na dvě části – mládežnické týmy a tým
mužů. Mládežnické týmy nám svými výsledky udělaly radost. Tým mladších i starších žáků skončil v krajském přeboru shodně na 6. a 7. místě, což je v konkurenci takových
týmů, jako jsou Otrokovice nebo Napajedla, velmi dobrý výsledek. Tým dorostu ukončil sezónu mírně pod očekávaným
umístěním na 6. příčce. Sezóna 2007/2008 se však vůbec
nevydařila týmu mužů, ve kterém nadále probíhala obměna týmu. Vystřídali se dva trenéři, což bohužel nevedlo ke
stabilitě. Tým opustil vody krajské soutěže a druhý rok za
sebou sestoupil!!!
Během letních prázdnin se na hřišti uskutečnily i fotbalové turnaje.
První, pouliční turnaj, se uskutečnil pod záštitou Obecního úřadu Nedakonice. Jeho vítězem se stali hráči z ulice
Osvobození. Jako druhý se uskutečnil turnaj starých pánů
(nad 40 let) za účasti týmů Nedakonic, Kostelan, Polešovic
a Hrachoviště (SK). Jednoznačným vítězem se stali hráči
Nedakonic. Zde je na místě vyzvednout účast obyvatel slovenské obce Hrachoviště, kteří se zúčastnili v nevídaném
počtu.
V polovině obou turnajů se uskutečnil fotbalový zápas
žen a dívek z Nedakonic, setkal se s velkým ohlasem diváků (hlavně mužské populace). Během letní přípravy došlo
k výměně trenérů. Novými trenéry se stali Roman Sklenář
a asistent Michal Lukůvka. Hlavním cílem pro nadcházejí-

cí sezónu je stabilizace týmu a zapracování hráčů dorostu
do sestavy mužů. Družstvo mužů je po podzimní části na
6. místě. Nejlepším střelcem je s 10 brankami Milan Trubačík, který přišel z týmu dorostu. Dorost vede trenérská dvojice Miroslav Rokyta ml. a Jaromír Klečka st. Tým převzali
téměř před zrušením. Jejich dvouletá práce však již nese užitek. Tým je po podzimní části na 2. místě se ztrátou 2 bodů
na tým Havřic. V jarní části čeká dorostence boj o postup
do Krajské soutěže. Tímto chceme pozvat všechny fanoušky
a rodinné příslušníky, aby je v tomto zápase přišli povzbudit. Týmu žáků, pod vedením trenérů Iva Ondřeje a Jaromíra Klečky ml., se vstup do letošní sezóny moc nevydařil. Bojuje v sestupových částech tabulky. Hlavním problém tohoto
týmu je velmi malý počet hráčů z naší obce. Je velká škoda,
že v týmu, který hraje tak vysokou soutěž, je počet hráčů
z naší obce minimální.
Proto chceme požádat vás, rodiče a rodinné příslušníky,
abyste přivedli děti na hřiště a tím pomohli budovat naši žákovskou kopanou. Od loňského roku funguje velmi úspěšně
i společná přípravka týmů Nedakonic, Zlechova a Tupes.
Přípravka hraje pod hlavičkou SK Zlechov. Tímto bychom
chtěli pozvat děvčata a chlapce od 4 let k aktivnímu trávení
volného času. Chceme vás také upozornit na naše internetové stránky na adrese www.tjsokolnedakonice.webnode.
cz, kde můžete najít aktuální výsledky, informace o jednotlivých týmech a hlavně kontakty na jednotlivé trenéry všech
oddílů. Můžete zde vkládat i vaše otázky nebo návrhy na
zlepšení naší organizace. Za každý nápad předem děkujeme. Chceme také požádat občany, kteří mají zájem o fotbal,
aby rozšířili řady našeho výboru. V příštím roce oslaví naše
organizace 80 let od založení. Tímto vás již teď zveme na
oslavu tohoto výročí, která se uskuteční 18. července 2009.

Turistický oddíl Nedakonice
Turistický oddíl mládeže v Nedakonicích navštěvuje
pod vedením Lenky Klečkové a Lukáše Zaorala kolem
30 dětí ve věku od 6 – 17
let. Scházíme se pravidelně ve čtvrtek, a to
v létě na místním hřišti
a v zimě na Kulturním
domě v Nedakonicích.
Letos budeme chodit na
KD pouze do konce roku
z důvodu jeho rekonstrukce. Naše činnost je
pestrá, přizpůsobujeme
se našim členům a podmínkám. Letošní rok
jsme zahájili v dubnu
úklidem okolí pomníku
obětem 2.sv. války, který
stojí před MŠ. V květnu jsme navštívili Lednicko-valtický areál, kde se nám vydařilo počasí, a proto jsme si
mohli vyzkoušet i méně obvyklé způsoby dopravy (jízdu

v kočáru taženém koňmi, plavbu lodí, …).
Během roku také jezdíváme navštěvovat CPA Delfín
v Uherském Brodě.
V létě pořádáme táboráky, při kterých opékáme buřty. Naši členové,
i s vedoucím Lukášem
Zaoralem, se v srpnu
zúčastnili dětského tábora v Hornici u Jemnice. Za tábor děkují Zelenáčům z Moravského
Písku a Lidu Zelenému.
Na podzim jsme uspořádali drakiádu a v prosinci plánujeme uskutečnit
Mikulášskou nadílku.
Do dalšího roku přejeme všem našim členům a ostatním spoluobčanům příjemné prožití svátků vánočních a do nového roku 2009
štěstí a pevné zdraví.
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SDH Nedakonice 1896 – 2008
Sbor dobrovolných hasičů je základní organizační jednotkou Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Cílem
činnosti sdružení je spolupůsobení při vytváření podmínek
k účinné ochraně života a zdraví občanů a majetku před
požáry, při poskytování pomoci při živelných pohromách
a při jiných událostech, při nichž je v nebezpečí život, zdraví nebo majetek.

Členství ve sdružení je dobrovolné. Řádným členem
sdružení (hasičem) se může stát fyzická osoba starší 18 let,
mladým hasičem se může stát fyzická osoba starší 6 let, souhlasí-li s jejím členstvím její zákonný zástupce. Členy sdružení mohou být také právnické osoby, jejich členství vzniká
uzavřením smlouvy.
Členové našeho sboru se podílí zejména na výstavbě,
udržování, zkouškách a kontrolách techniky a věcných
prostředků určených k likvidaci mimořádných událostí.
Zabezpečují také činnost jednotky SDH (zřízené obcí) při
požárech nebo jiných mimořádných událostech, při kterých
může být užito sil a prostředků hasičské techniky. Sbor také
působí v oblasti preventivně výchovné a vzdělávací, která
je zaměřena na předcházení požárům, jiným mimořádným
událostem a stanovení postupů při zasahování proti nim.
Činnost sboru je financována zejména členskými příspěvky,
dobrovolnou prací členů, dary fyzických nebo právnických
osob, dotacemi orgánů státní správy nebo samosprávy a výnosy z reklam.
Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce
Obec zřizuje jednotku v souladu se zákonem o požární
ochraně v rámci své samostatné působnosti. Jednotka je organizační složkou obce a provádí hašení požárů a záchranné práce při živelných pohromách a jiných mimořádných
událostech ve svém územním obvodu.
Obec zabezpečuje materiální a finanční potřeby jednotky, výstavbu a údržbu objektů požární ochrany a požárně
bezpečnostních zařízení. Činnost jednotky je financována
z veřejných finančních prostředků prostřednictvím rozpočtu obce, majetek používaný jednotkou je majetkem obce.
Průměrné výdaje na zajištění akceschopnosti jednotky se
v roce 2008 pohybovaly ve výši 70,– Kč na obyvatele obce
na rok.
Rok 2008 můžeme označit za historicky důležitý z hlediska
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změny organizace v zajištění akceschopnosti naší jednotky. Od
začátku letošního roku je jednotka v naší obci zařazena mezi
6 jednotek s územní působností, které v našem okrese zabezpečují svou akceschopnost na základě pohotovosti svých
členů mimo požární zbrojnici. Pohotovost je zabezpečována vždy čtyřmi členy jednotky nepřetržitě 24 hodin. Za rok
to znamená 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 od vyhlášení poplachu. Obec obdržela na zajištění
těchto pohotovostí prostřednictvím Zlínského kraje dotaci
ve výši 150 tisíc korun.
Odborná a fyzická příprava
Členové jednotky se v průběhu celého roku účastnili odborných kurzů a školení, jejichž prostřednictvím je zajišťováno jejich odborné vzdělávání. Jednalo se např. o odbornou přípravu velitelů a strojníků, školení řidičů z povolání
nebo kurz obsluhy motorových pil. Pro zajištění součinnosti
mezi HZS a dobrovolnými jednotkami byly kromě odborné
přípravy organizovány také různé porady spojené s dalším
praktickým výcvikem. V měsíci září se členové jednotky již
posedmé zúčastnili celodenního výcviku na požární stanici
HZS v Uh. Hradišti. Tento druh výcviku je pořádán pouze pro vybrané hasičské jednotky typu JPO II. Při tomto
výcvikovém dni byla nacvičována spolupráce při společném
nasazení hasičských jednotek. Účelem je vzájemně zkoordinovat nejčastěji prováděné práce.

V květnu se náš sbor zúčastnil prvního kola
soutěže v požárním sportu. Tato akce proběhla
v sobotu 17. května na hřišti v Kostelanech. Soutěžilo
9 družstev SDH z okolních obcí, které jsou zařazeny do našeho okrsku. Naše 2 družstva obsadila celkové 4. a 7. místo. V září jsme se zúčastnili oslav 115. výročí založení SDH
Kostelany a naše družstvo v netradiční soutěži hasičských
dovedností obsadilo celkové 1. místo.
Zásahy
Uplynulý rok můžeme zhodnotit jako velmi klidný. Jednotka se podílela pouze na likvidaci jednoho požáru zemědělského stroje v Polešovicích a dvakrát poskytovala technickou pomoc při čerpání zaplaveného železničního podjez-
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slušníky HZS Zlk - PS Uh. Hradiště pro žáky základní školy
přednášku. Účelem bylo seznámit děti se systémem požární
ochrany, základními bezpečnostními návyky a způsobem
přivolání pomoci. Na závěr celého dopoledne si děti mohly
prohlédnou prostory požární zbrojnice, vybavení používané
dobrovolnými hasiči při zásazích a sami si vyzkoušet hašení
džberovou stříkačkou.
V sobotu 14. června předvedli naši členové s technikou
ukázku hašení na dětském dni pořádaném Kynologickým
klubem ve Zlechově.

Preventivně výchovná činnost
Členové jednotky uspořádali 4. června ve spolupráci s pří-

grafické práce & reklama

•
•
•
•
•

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

Přehled zásahů za rok 2008
Místo zásahu

Datum

Druh zásahu

Polešovice

31.7.

Požár zemědělského stroje

Nedakonice

15.8.

TP – čerpání vody žel. podjezd

Nedakonice

4.10.

TP – čerpání vody žel. podjezd

www.afy.cz

Vybavení
Vzhledem k finanční náročnosti jsou ochranné prostředky a základní vybavení pořizovány a obměňovány postupně
s ohledem na možnost uvolnit prostředky z rozpočtu obce
nebo z poskytnutých dotací. Pro rok 2008 obdržela obec
na zabezpečení akceschopnosti jednotky prostřednictvím
Zlínského kraje dotaci ve výši 100 tisíc Kč. Z těchto prostředků bylo zakoupeno nové vybavení neinvestiční povahy,
např. nové masky k dýchacím přístrojům, hasičské gumáky,
pracovní stejnokroje z Nomexu, elektrické kalové čerpadlo
nebo přenosná radiostanice a byly uhrazeny platby související s revizemi používaných technických prostředků.
Údržba požární zbrojnice, techniky a vybavení
Převážná část údržby a oprav techniky a prostor požární
zbrojnice je prováděna vlastními silami členů SDH, pouze
specializované opravy jsou prováděny prostřednictvím odborných firem. V letošním roce bylo při údržbě techniky
a požární zbrojnice odpracováno 100 hodin a při zásazích
bylo odpracováno dalších 28 hodin. Účast na odborné přípravě a školeních pořádaných HZS v letošním roce byla 166
hodin.
Sbor již několik let úzce spolupracuje s Hasičskou vzájemnou pojišťovnou, a.s. při prodeji produktů v oblasti pojištění majetku občanů i podnikatelů a zákonného pojištění
motorových vozidel.

Vodní 121 (přízemí), UH
tel.: 572 501 478

du na Polešovice. Při zásazích naše jednotka spolupracovala
především s Hasičským záchranným sborem Zlínského kraje a Policií ČR.

Poděkování sboru patří všem členům, kteří se ve svém
volném čase aktivně podílejí na zajištění chodu jednotky.
Více informací o činnosti SDH lze získat na internetových
stránkách sboru (www.hasici.nedakonice.cz), které jsou
stále doplňovány novými informacemi o činnosti sboru
a jednotky.
Na závěr bychom chtěli poděkovat za poskytnutou podporu v uplynulém roce a popřát klidné
a příjemné prožití vánočních svátků a úspěšný rok 2009.
Za výbor SDH Nedakonice
Ing. Zdeněk Otrusina

n a v r h u j e m e ře š e n í . . .
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Spolek SVATOPLUK Nedakonice
I v končícím roce 2008 pokračoval Spolek
Svatopluk Nedakonice v realizaci Folklorní
školičky, v níž se každý týden setkávalo několik dětí, aby se seznámily s místními lidovými
tradicemi a naučily se alespoň něco málo ze
slováckého folkloru. Snad ještě významnějším a především
novým nosným projektem byla snaha vedoucí k dokumentaci jednoho z nejstarobylejších nářečí na Moravě.
Dnes už totiž jen málokdo ví, že oblast buchlovského
podhůří byla v minulosti charakteristická velmi specifickým
nářečím. V úzkém pásu, který se táhne v našem regionu od
Babic až po Ořechov, se totiž mluvilo tak zvaným dolským
nářečím. To již po druhé světové válce označil univerzitní
profesor Jaromír Bělič ve své knize Dolská nářečí na Moravě
za nejstarobylejší nářečí na Moravě, jehož hlavní charakteristikou je, že tvoří pomyslnou přechodovou linii mezi nářečím východním, tedy slováckým, a západním, tedy hanáckým. Právě díky tomu, že se na tomto území střetávala dvě
velmi silná nářečí, ustálila se v dolské oblasti velmi unikátní
a v dané oblasti různorodá nářečí, která byla často přehlížena, uměle přiřazována do jedné či druhé oblasti, či dokonce
označována za nářečí neautentická. Opak je však pravdou.
Proto se náš spolek pustil ve spolupráci s folkloristou Miroslavem Jestřabíkem do mapování dolského nářečí v buchlovském podhůří. Rozsáhlé území Dolska je totiž rozděleno
do několika nářečních typů, z nichž do první, nejzachovalejší skupiny, patří obce Babice, Boršice, Huštěnovice, Jalubí,
Kostelany nad Moravou, Nedakonice, Ořechov, Polešovice,
Traplice, Tučapy, Tupesy, Vážany a Zlechov. Nejcharakterističtějším znakem nářečí v těchto obcích je užívání dvojhlásek „ej“ a „ou“. Například „pršej na šejny“, „strejček majou
psejčka pod vozejčkem“, „tetička řejkajou, že majou třejsku

v malejčku“, „děcka se učijou ve škole čejst“
a podobně.
Avšak toto nářečí je již takřka zcela zapomenuto. Nejen, že se najde pouze málo pamětníků a starousedlíků, kteří by používali alespoň
část tohoto nářečí, ale navíc se mezi obyvateli těchto obcí
vytratilo povědomí o tom, že žijí v nářečově zajímavé oblasti.
Mizející svět staré vesnice totiž zametá stopy také za tímto
krásným, a pro mnohé již neznámým, nářečím. Proto jsem
rád přijal iniciativu folkloristy Miroslava Jestřabíka k vydání publikace, která by zachytila nejen krásu dolského nářečí
v buchlovském podhůří, ale také více než sto, často neznámých, lidových písniček.
Když se Miroslav Jestřabík, spoluzakladatel Mužského
pěveckého sboru Nedakonice, začínal zajímat o zápisy písniček z této uzavřené oblasti, zjistil, že například v Poláčkových Slováckých písničkách z mnoha set tam není jediná
zapsaná z této lokality. Stejně také u Bartoše. Několik písniček objevil pouze ve sbírce Františka Sušila. Naopak velkým
překvapením byla pro něj sbírka písní z roku 1898 z pozůstalosti Františka Bartoše v zemském archivu v Brně, kde jsou
zastoupeny snad všechny obce tohoto regionu a která se stala cenným zdrojem pro nově připravovaný zpěvník. Protože
písně byly v uvedených vesnicích zaznamenávány většinou
učiteli, je možné se domnívat, že texty zaznamenávali spisovným jazykem a na nářečí příliš nedbali. Přesto jde o velmi
cenný soubor originálního písňového repertoáru buchlovského podhůří.
Publikace s názvem „Nářečí a písničky buchlovského
podhůří“ vyjde začátkem roku 2009.
Ing. Michal Dvouletý, předseda občanského sdružení
Spolek SVATOPLUK Nedakonice

Český zahrádkářský svaz v Nedakonicích
Stejně jako v minulých letech byly i letos základní organizací poskytovány členům i ostatním spoluobčanům
různé služby. Jednalo se hlavně o práce malotraktorem
a dále o pronajímání společenské místnosti s přilehlým
kuchyňským prostorem k pořádání různých rodinných
akcí.

V pronajatých prostorách je paní Chrástkovou provozována cukrářská výroba, která bude pokračovat i v příštím roce.
Dne 8. března 2008 proběhla ve společenské místnosti
Domu zahrádkářů výstava s koštem slivovice. Bylo možné ochutnat 259 vzorků slivovic a ostatních destilátů jak
od místních pěstitelů, tak i od přespolních. Hodnocení
proběhlo 2. března 2008 v osmi komisích a šampióny se
stali:
Dvouletý Pavel Nedakonice 411 durancie 2001 19,9
bodů
Ketmanová Marie Polešovice 511 meruňka 2006 19,8
bodů
Ve stejných prostorách pak 4. května 2008 proběhla
výstava vín spojená s jejich ochutnávkou. K ochutnávání bylo od místních i přespolních vinařů předloženo
209 vzorků, z toho 132 bílé odrůdy a 77 vzorků červené
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odrůdy. Hodnocení proběhlo 27. dubna v šesti komisích
a šampióny se stali:
Čagánek Jaroslav Nedakonice 424 VZ p.s. 2006 19,4
bodů
Kříž František Hodonín
95 RM 200l 19,3 bodů
Jako již tradičně byla
součástí výstavy vín také
výstava výtvarných prací
žáků místní ZŠ, které byly
umístěny na panelech ve
venkovních
prostorách
zahrádkářského areálu.
Poděkování za spolupráci patří nejen žákům, ale
i pedagogům, kteří tuto
spolupráci
podporují.
V současné době je připravováno okresní setkání mladých zahrádkářů ve Starém Městě, kde bude Nedakonice zastupovat přírodovědný kroužek ZŠ vedený paní
Mgr. Burdovou.
Ve spolupráci se Základní školou v Nedakonicích jsou
na ústředí ČZS v Praze zasílány k vyhodnocení výtvarné
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práce jejích žáků na základě vyhlášených celostátních
témat, vyjadřujících vztah dětí ke stromům a zahradě.
Věříme, že tato úzká spolupráce s místní ZŠ bude nadále
pokračovat.
Výbor ZO organizačně
připravil poznávací zájezd
pro členy a rodinné příslušníky, který se uskutečnil
dne 12. září 2008 do Kopřivnice (návštěva muzea automobilky TATRA), Štramberka (prohlídka městečka
a jeho zajímavostí) a Hukvald (návštěva muzea Leoše Janáčka). Zájezdy jsou
záměrně koncipovány jako
kulturně společenské akce,
aby byly pokryty zájmy
a představy co největšího počtu členů.
Sezóna v pěstitelském lihovaru, který provozuje LETASOL, spol s r.o. Kunovice, byla zahájena 8. září 2008
a ukončení je stanoveno na 22. prosince 2008.
Výbor ZO ČZS

Moravský rybářský svaz – MO Nedakonice
V letošním roce se členové naší organizace, tak jako
v uplynulých letech, podíleli hlavně na údržbě a úklidu
našeho rybářského revíru, a to na Sovíně, Inzlu, Obloučí
a Sádkách. Na všech těchto revírech se pravidelně provádí násada nových ryb, sečení a úklid břehů. Mimo to jsme
v letošním roce směřovali své úsilí na opravu břehů pod
Sádkami. V zimních měsících proběhlo zakůlování břehů
a dále pak byla provedena navážka a úprava břehů včetně
zasetí novou travou a natažení nového pletiva kolem sadu.
V této započaté nelehké práci je potřeba určitě pokračovat
i nadále, neboť v některých místech jsou břehy v havarijním
stavu. Na rybářském areálu proběhla, tak jako každoročně,
řada kulturních akcí, a to zejména ve spolupráci s místním
obecním úřadem:
• 26. dubna ukončení otevírání cyklostezky mezi Starým
Městem a Nedakonicemi
• 30. května se uskutečnil již tradiční dětský den
• 14. června se slavilo výročí dechové hudby a mužského
pěveckého sboru, zakončené večerní zábavou s oblíbenou
Stříbrňankou
• 26.–27. července proběhly tradiční, a velkou účastí
podporované, noční rybářské závody
• 23. srpna hrála k tanci a posezení oblíbená skupina Těžké časy
• 4. října se na areálu konal odpolední program slováckých hodů
• v listopadu a prosinci zde naši myslivci měli zakončení
svých honů
Proběhlo zde také několik soukromých oslav a rodinných
akcí jak našich členů, tak i ostatních spoluobčanů. Zde je

nutno říci, že areál není zatím během roku určitě plně využit.
V příštím roce bychom se chtěli hlavně zaměřit na pokračování opravy břehů pod Sádkami, neboť to je podmínkou
toho, abychom v dalších letech mohli uskutečnit odbahnění
a tím výrazně zlepšit podmínky pro rybolov na tomto revíru.
Závěrem bychom chtěli poděkovat všem našim příznivcům a hlavně sponzorům našich rybářských závodů. Poděkování patří všem členům, kteří se pravidelně a aktivně
zapojují při realizaci uvedených akcí a také hlavně našemu
obecnímu úřadu za významnou spolupráci.
Všem spoluobčanům přejeme příjemné prožití vánočních
svátků, hodně zdraví, štěstí a pohody v následujícím roce.
Výbor MO MRS
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Volby do Zastupitelstva Zlínského kraje
a do Senátu Parlamentu ČR 2008

Volby do Zastupitelstev Zlínského kraje
Platných hlasů

95,12%

Strana

platné hlasy

číslo

název

I. kolo

II.kolo

Počet voličů

1246

1 243

Počet vydaných obálek

561

361

Počet platných hlasů

521

361

Volební účast

45,02%

29,04%

Platných hlasů

92,87%

100,00%

Strana

celkem

v%
27.47

48

Česká str. sociálně
demokrat.

150

47

Občanská demokratická
strana

133

1

Komunistická str. Čech
a Moravy

103

40

STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
PRO ZK

80

14.65

12

Křesť. demokr. unie - Čs.
str. lid.

60

10,98

18

Strana zelených

6

1,09

platné hlasy

16

Koalice nestraníků

3

0.54

19

Moravané

3

0.54

37

SDŽ - Strana důstojného
života

3

0.54

42

Volte Pr. Blok - www.
cibulka.net

3

0.54

53

Děln. str. - zrušení popl.
ve zdr.

2

0.36

32

Strana zdravého rozumu

0

0.00

33

Sdruž. pro rep. - Republ.
str. Čsl.

0

0.00

24.35
18.86

Volby do Senátu Parlamentu ČR
číslo

příjmení, jméno, tituly

Volební
strana

Navrhující
strana

Politická
příslušnost

Počty hlasů

% hlasů

Počty hlasů
II. kolo

% hlasů II.
kolo

6

Vaculík Josef Ing.

KDU-ČSL

KDU-ČSL

KDU-ČSL

2

Doupovcová Hana Ing.

ČSSD

ČSSD

ČSSD

148

28,4

194

53,73

146

28,02

167

46,26

4

Karásek Libor Ing.

ODS

ODS

ODS

114

21,88

—

—

1

Bartoněk Josef Ing.

„NSK“

„NSK“

BEZPP

59

11,32

—

—

7

Kovář Jindřich Ing. CSc.

KSČM

KSČM

BEZPP

47

9,02

—

—

5

Horňák Stanislav Ing.

DS

DS

BEZPP

6

1,15

—

—

3

Chovancová Marta JUDr. LL.M

SZR

SZR

BEZPP

1

0,19

—

—

Předsedové MNV Nedakonice (1945 - 1990)
a starostové Obce Nedakonice (1990 - 2008):
1945-1946

Macenaur František

1979-1981

Mařák Antonín

1946-1948

Vaďura František

1981-1986

Kedroň František ml.

1948-1954

Lecián Antonín

1986-1990

Kedroň František ml.

1954-1957

Bartošík František

1990-1994

Kedroň František ml.

1957-1960

Otrusina František

1994-1998

Maňásek Jaromír JUDr.

1960-1964

Kedroň František st.

1998-2002

Smělík Jiří

1964-1971

Hanák František

2002-2006

Smělík Jiří

1971-1976

Hanák František

2006-2008

Smělík Jiří

1976-1979

Soják František
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Ženáči

Rok se s rokem sešel a my jsme s chutí a elánem
vykročili do roku 2008. Ten jsme zahájili 19. ledna vystoupením moravské besedy na krojovém plese v Nedakonicích. Týden poté se naše ženy vydaly zpívat na košt
slivovice do Bukovan. Sklidily velký úspěch a koštování
bylo pro mnohé místní i přespolní o to veselejší. Leden
byl za námi a v klubovně, kde se scházíme každé úterý,
jsme začali vymýšlet převleky na fašaňk. Ten se za nečekané účasti 40 masek konal 2. února. Počasí docela
přálo, a tak naši spoluobčané mohli zahlédnout překrásný rej masek za doprovodu písní a tanců spojených
s fašaňkovou obchůzkou. Začalo se jařit a my jsme se
pustili do nacvičování vystoupení k oslavám společného
stého výročí DH Nedakoňanky a MPS. Termín konání
byl sice naplánován až na červen, ale my jsme se na něj
museli připravit co nejlépe. Začaly se trénovat boršické, dolněmčanské, hlucké, a ženské také musely oprášit
karičky a písně s nimi spojené. Za ranního rozbřesku,
1. června, jsme se již tradičně vydali na „kosecké“ do
Buchlovic. Letošní kosecké měly netradiční přírůstek
nového mladého páru – Honzíka Novotného a Sabin-
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ku Lacovou (s takovou budeme muset zaměnit název
souboru). Na již zmiňovaném společném stém výročí
DH Nedakoňanky a MPS jsme měli tu čest vystoupit
14. června. V půli srpna nás čekalo další účinkování
na Lichnovských slavnostech na severní Moravě. Zde
jsme se dočkali velkého úspěchu. Jako každoročně nás
13. září čekaly Slavnosti vína v Uherském Hradišti. Za
účasti neobvyklého množství krojovaných jsme jeli podpořit naši obec. Letošní slovácké hody s právem byly takřka netradiční, a to svým datem. Konaly se první říjnovou sobotu. Přestože toho dne dopoledne počasí nepřálo, hody proběhly za velké účasti malých i velkých krojovaných a za podpory chasy. Náš ženský sbor zazpíval
30. listopadu společně s námi při rozsvěcování vánočního stromu v Nedakonicích. Co více ještě psát – scházíme
se s chutí, radostí a elánem, těší nás, když naše vystoupení mají úspěch a máme i odvahu zkoušet nové tance.
Držte nám pěsti, ať naše nadšení vydrží co nejdéle. A novému ženskému sboru ať to co nejlépe zpívá.
Do nového roku Vám všichni srdečně přejeme hodně
zdravíčka, štěstíčka, pohody a úspěchů.
Ženáči
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Společenská kronika obce
Nedakonice za rok 2008

Zlatá svatba manželů Bučkových

Zlatá svatba manželů Marečkových

Zlatá svatba manželů Pakrových

Zlatá svatba manželů Caudrových

Narození
Filip Ševčík, Nedakonice č. 5
Libuše Frimlová, Nedakonice č. 360
Matyáš Dvouletý, Nedakonice č. 216
David Mareček, Nedakonice č. 141
Tobiáš Galas, Nedakonice č. 537
Filip Úlehla, Nedakonice č. 504
Jakub Matějíček, Nedakonice č. 232
Lukáš Orálek, Nedakonice č. 354
Anna Oharková, Nedakonice č. 318
Maxmilián Rokyta, Nedakonice č. 10
Nikolas Alex Benický, Nedakonice č. 469
Tereza Sušeňová, Nedakonice č. 232
David Hrobař, Nedakonice č. 249

22.10.2006
28.12.2006
29.12.2007
11.1.2008
15.1.2008
20.1.2008
24.3.2008
29.5.2008
23.6.2008
18.7.2008
27.7.2008
8.8.2008
15.8.2008

Akce Sboru pro občanské záležitosti
Každoročně před Vánocemi navštěvujeme v Domově důchodců, v penzionu a ÚSS naše bývalé spoluobčany. Potěšíme je
malým dárkem od Obecního úřadu.
8.2.2008 oslavili 50 let společného života
Anna a Ignác Bučkovi, Nedakonice č. 364
8.3.2008 oslavili 50 let společného života
Františka a Josef Marečkovi, Nedakonice č.390
18.4.2008 Vítání dětí do života
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přivítáno bylo 6 malých občánků naší obce,
oslavili 50 let společného života
Vlasta a Václav Pakrovi, Nedakonice č. 154
1.9.2008
proběhlo přivítání nových prvňáčků
v Základní škole Nedakonice
19.9.2008 Vítání dětí do života
přivítáno bylo 6 malých občánků naší obce,
15.11.2008 oslavili 50 let společného života
Emilie a Stanislav Caudrovi, Nedakonice 71
7.6.2008

2008
Životní jubilea
Josef Cigoš, Nedakonice č. 79
Zdeňka Jansková, Nedakonice č. 277
Jarmila Buchtíková, Nedakonice č. 76
Marie Holáňová, Nedakonice č. 107
Oldřich Šoustek, Nedakonice č. 349
Vladimír Vycudilík, Nedakonice č. 322
Ignác Buček, Nedakonice č. 364
Josef Sýkora, Nedakonice č. 346
Robert Ichmann, Nedakonice č. 37
Františka Bebarová, Nedakonice č. 108
Františka Hanáková, Nedakonice č. 414
Marie Otrusinová, Nedakonice č. 216
Otilie Patziánová, Nedakonice č. 34
Růžena Obdržálková, Nedakonice č. 397
Marie Pakrová, Nedakonice č.371
Jiřina Obdržálková, Nedakonice č.177
Anežka Komárková, Nedakonice č.159
Antonín Sládeček, Nedakonice č. 199
Blažena Otrusinová, Nedakonice č. 225
Bohumil Hrabec, Nedakonice č.229
Lubomír Fiala, Domov důchodců Buchlovice
Oldřich Dvouletý, Nedakonice č. 132
Marie Caudrová, Nedakonice č. 262
Anna Ottová, Nedakonice č. 175
Eduard Kadlčík, Nedakonice č. 27
Božena Šilcová, Nedakonice č. 121
Aloisie Šoustková, Nedakonice č. 349
Štěpán Žádník, Nedakonice č. 309

Zpravodaj obce Nedakonice
1.1.2008
13.1.2008
18.1.2008
20.1.2008
21.1.2008
6.2.2008
11.2.2008
12.2.2008
28.2.2008
7.3.2008
11.3.2008
15.3.2008
8.4.2008
12.4.2008
17.4.2008
22.4.2008
27.4.2008
30.4.2008
7.5.2008
22.6.2008
27.6.2008
28.6.2008
2.7.2008
7.7.2008
19.7.2008
27.7.2008
14.8.2008
20.8.2008

87 let
81 let
84 let
85 let
94 let
86 let
83 let
87 let
83 let
95 let
87 let
81 let
81 let
81 let
84 let
80 let
83 let
80 let
84 let
82 let
83 let
89 let
81 let
86 let
80 let
82 let
89 let
83 let

Drahomíra Pavlínková, Nedakonice č. 130 24.8.2008
Antonie Basovníková, Nedakonice č. 106 4.9.2008
Marie Hrabcová, Nedakonice č. 102
5.9.2008
Drahomíra Němečková, Nedakonice č. 408 6.9.2008
Blažena Čagánková, Nedakonice č.258 8.9.2008
František Obdržálek, Nedakonice č. 177 8.9.2008
Libuše Němcová, Nedakonice č. 379
11.9.2008
Květoslava Chmelová, Nedakonice č.368 18.9.2008
Ludmila Vaďurová, Nedakonice č. 26 30.9.2008
Štěpánka Bouřová, Nedakonice č. 331 1.10.2008
Inocenc Andrýsek, Nedakonice č.376 5.10.2008
Marie Brázdilová, Nedakonice č.701
6.10.2008
Leopolda Žádníková, Nedakonice č. 309 15.10.2008
Stanislav Caudr, Nedakonice č. 71
6.11.2008
Stanislav Bartoň, Nedakonice č. 388
11.11.2008
Stanislav Holáň, Nedakonice č. 107
20.11.2008
Květoslav Čagánek, Nedakonice č.17
4.12.2008
Jaroslav Náplava, Nedakonice č. 280
7.12.2008
Marie Pakrová, Domov důchod.Buchlovice 18.12.2008

80 let
81 let
86 let
80 let
85 let
81 let
82 let
88 let
82 let
88 let
80 let
81 let
80 let
81 let
80 let
85 let
83 let
84 let
86 let

Všem letošním jubilantům srdečně blahopřejeme, přejeme hodně zdraví, životní pohody a radost z každého prožitého dne.
Statistika evidence obyvatel k 30.11.2008
• přistěhováno 19 obyvatel
• odstěhovalo 16 obyvatel
• narodilo se 12 dětí
• zemřelo 12 obyvatel.
• 12 našich občanů uzavřelo manželství.

Úmrtí k 30.11.2008
Miroslav Mareček, Nedakonice č. 141
Marie Vaďurová, Nedakonice č. 362
Antonie Cigošová, Nedakonice č.79
David Sládeček, Nedakonice 199
Stanislav Hrobař, Nedakonice č. 312
Josef Sýkora, Nedakonice č. 346

zemřel 12.1.2008
zemřela 31.1.2008
zemřela 3.3.2008
zemřel 25.3.2008
zemřel 5.4.2008
zemřel 28.4.2008

Jarmila Smělíková, Nedakonice č.478
Otilie Patzianová, Nedakonice č. 310
František Marek, Nedakonice č. 371
Marie Pakrová, Nedakonice č. 371
Ondřej Tománek, Nedakonice č. 434
Ivana Náplavová, Nedakonice č. 495

zemřela 13.4.2008
zemřela 16.7.2008
zemřel 20.7.2008
zemřela 14.10.2008
zemřel 16.11.2008
zemřela 30.11.2008

Dne 25.5.2008 zemřela naše bývalá občanka paní Věra Marťanová, rozená Smělíková.
Dne 20.6.2008 zemřela v Domově důchodců v Buchlovicích paní Drahomíra Rudecká.
Dne 22.6.2008 zemřela na Velehradě paní Libuše Mazáčová, Nedakonice č. 493.
Dne 10.9.2008 zemřela v Uherském Hradišti paní Růžena Habigerová, Nedakonice 408.

Borec na konec
Náš spoluobčan pan Vladimír Dvouletý ve svých 66 letech
úspěšně reprezentoval naši obec v pěti cyklistických závodech.
Zúčastnil se :
• v červnu horského závodu Juva cyklo Twister maraton
MTB, závod na 40 km Smraďavka.
• v červenci Litovelské jízdy Free Kunovice, závod na 40 km
• v srpnu horského závodu Rusavská 50, závod na 50 km,
kde ve své kategorii obsadil 3. místo a stál na stupni vítězů
• v září horského závodu na 60 km v Jevišovce a horského
závodu na 55 km Odry-Mlýnice
Zastupitelstvo obce, kamarádi a rodina přejí panu Vladimíru Dvouletému hodně pevné zdraví a mnoho dalších
cyklistických úspěchů.
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