Zpravodaj obce

NEDAKONICE
ročník 2009

Vážení spoluobčané,
Konec roku 2009 se blíží a žádné svátky nenaplňují lidská srdce takovou pohodou jako právě Vánoce. Vánoce jsou
svátky radosti, míru, svátky lásky a přátelské pohody, naplněné starými pověstmi, bájemi, zvyky a koledami.
V tyto dny právem zdůrazňujeme lidskost, vztah člověka k člověku, vzájemnou důvěru jednoho k druhému, opravdové pochopení a úctu. Domnívám se, že člověk, který prožívá krásu vánoc, dovede dát druhým lásku, dovede pochopit
společný zájem nás všech, aby naše obec vzkvétala, aby stále zněla radostná píseň míru, abychom si dovedli navzájem
pomáhat, abychom dětem připravili šťastnou budoucnost a sobě spokojené stáří. Vám všem, vážení spoluobčané, přeji s
celého srdce příjemné prožití svátků vánočních, vykročení do Nového roku správnou nohou, radostnou pohodu, spokojenost a hlavně pevné zdraví v nastávajícím roce. 
Jiří Smělík, starosta obce

Hodnocení činnosti zastupitelstva obce
za rok 2009 a plán činnosti na rok 2010

Vážení spoluobčané!
Dovolte nám seznámit Vás s činností zastupitelstva obce
za rok 2009. Rada obce a členové zastupitelstva obce 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 2009 se
uskutečnila čtyři veřejná zasedání zastupitelstva obce.
V roce 2009 byly uskutečněny tyto akce:
1/ Byla dokončena výstavba II. části vodovodního potrubí v celkové délce 2417 metrů, která si vyžádala náklady ve
výši 7 467 798,- Kč, a to částka ve výši 3 137 000,- Kč byla
poskytnuta z Ministerstva zemědělství ČR, dále částka ve
výši 627 000,- Kč ze Zlínského kraje a 3 703 798,- Kč z

vlastních zdrojů obce. Byla provedena kolaudace a závěrečné vyhodnocení celé akce.
2/ Bylo pokračováno v budování vodovodních domovních přípojek. V roce 2009 bylo na pitnou vodu napojeno 9
domů a celkově je napojeno 164 domů. Přípojky si vyžádaly
náklady ve výši 121 500,- Kč, které byly hrazeny z rozpočtu
obce.
3/ V měsíci srpnu 2009 bylo započato se zateplováním obvodových zdí kulturního domu včetně výměny oken a dveří, zateplení
stropu a rekonstrukce otopné soustavy. Tato akce bude ukončená
do 31. 12. 2009 a vyžádá si náklady v celkové výši 7 308 428,- Kč, z
toho dotace ze SFŽP ve výši 3 825 000,- Kč, částka 3 483 428,- Kč
je z rozpočtu obce. 
Pokračování na str. 2
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Hodnocení činnosti zastupitelstva obce
za rok 2009 a plán činnosti na rok 2010
Pokračování ze str. 1
4/ V roce 2009 byly odprodány současným nájemníkům
bytové jednotky na domě čp. 249 a tak dům byl odprodán
stávajícím nájemníkům.
5/ Byla provedena rekonstrukce obecních rybníků, provedena kolaudace a závěrečné vyhodnocení celé akce.
7/ V měsíci září 2009 započalo technické zhodnocení
kulturního domu, které se skládá z vybudování stropu, obvodových zdí a střechy. Tato akce bude pokračovat i v roce
2010 a do konce roku 2009 musí být proinvestováno 5 milionů korun. Na tuto akci byla poskytnuta dotace z MF ČR ve
výši 4 980 000,- Kč.
8/ V měsíci září 2009 se započalo s výstavbou tří pečovatelských bytů pro přestárlé osoby na čp. 42 v obci Nedakonice, což je objekt bývalé mateřské školy. Byty budou
dokončeny v roce 2010.
9/ Dále byla zrekonstruována budova bývalého Svazarmu a vybudováno parkoviště pro nájemníky domu čp. 216 v
hodnotě 600 000,- Kč.
10/ Byl prodloužen vodovod a kanalizace v ulici směrem
k uhelným skladům v délce 64 m a to si vyžádalo náklady v
celkovém objemu 450 000,- Kč.
11/ Byla prodloužená panelová vozovka k rod. domu
manželů Motyčkových s celkovými náklady 60 000,- Kč.
12/ Byl zpracován nový územní plán obce, které bude
schválen na veřejném zasedání zastupitelstva obce a jeho
poslední část si vyžádala náklady ve výši 297 500,- Kč, z
toho byla získaná dotace ze Zlínského kraje ve výši 150
000,- Kč.
V této zprávě uvádíme jen akce většího rozsahu, malé
akce a průběžná údržba majetku obce zde nejsou uvedeny.
Z kulturních akcí se obec podílela jak pořádáním tak
finančním zabezpečením na těchto akcích:
- v měsíci únoru byl fašank, v měsíci červnu byl uspořádán dětský den na rybářském areálu, v měsíci červenci oslavy TJ Sokol na sportovním areálu, v měsíci srpnu proběhlo
folklorní odpoledne, v měsíci září se obec prezentovala na
slavnostech vína v Uherském Hradišti, kterých se zúčastnilo
62 krojovaných občanů, v měsíci prosinci rozsvícení vánočního stromu s programem.
Plán činnosti na rok 2010:
- bude pokračováno v budování vodovodních přípojek k
rodinným domům,
- bude pokračovat výstavba tří pečovatelských bytů na čp. 42,
- bude probíhat vestavba devíti bytových jednotek na kulturním domě,
- dále proběhne zateplení MŠ a ZŠ,
- bude požádáno o poskytnutí dotace na vybudování kompostárny a sběrného dvora.
Poděkování za poskytnuté dotace.
Zastupitelstvo obce děkuje touto cestou Ministerstvu financí ČR, Ministerstvu životního prostředí ČR, Státnímu
fondu životního prostředí ČR, Ministerstvu zemědělství ČR,
Ministerstvu pro místní rozvoj ČR, Státnímu fondu rozvoje
bydlení a Zlínskému kraji za poskytnuté dotace na akce:
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- na technické zhodnocení kulturního domu,
- na zateplení kulturního domu
- rekonstrukce obecních rybníků
- II. etapa vodovodního řádu
- na zpracování územního plánu obce
- na výstavbu tří pečovatelských bytů
- na výstavbu devíti bytů pro vymezené osoby
Poděkování občanům
Zastupitelstvo obce Nedakonice děkuje všem občanům,
kteří se podíleli na zvelebování a zkrášlování naši obce,
všem pořadatelům a účinkujícím při kulturních akcích,
všem organizacím a složkám za jejich aktivní činnost a všem
členům sboru dobrovolných hasičů za jejich obětavou práci
při ochraně naši a okolních obcí.
Upozornění občanům!
Informace o svozu a třídění odpadu.
Sběrný dvůr za obecním úřadem bude v provozu jako
v roce 2009, to je každá druhá středa v době od 14.00 do
17.00 hod. a každou první sobotu v měsíci v době od 09.00
hod. do 12. 00 hod. V zimních měsících leden, únor a březen bude sběrný dvůr otevřen podle počasí.
Poplatky za odvoz TDO budou ve stejné výši jako v roce
2009, to je 500,- Kč na osobu a rok.
Od 1. 4. 2010 bude probíhat zkušební sběr plastových
lahví do igelitových pytlů, které si může každá domácnost
zakoupit za částku 5,- Kč na obecním úřadě. Pytle budou
sváženy pracovníky obecního úřadu v den, kdy se odváží
popelnice. Pytle s plastovými láhvemi se musí dávat pouze
do zakoupených pytlů, jiné pytle nebudou odvezeny (pokud
zde bude i jiný plast nebudou pytle taktéž odvezeny). Kdo
z občanů tento zkušební svoz PET lahví nebude využívat,
může láhve odvážet na sběrný dvůr.
Informace o provozování kanalizace a vodovodu.
Platby za stočné zůstávají ve stejné výši jako v roce 2009,
to je 630,- Kč za osobu a rok.
Platba ceny vodného bude navýšena z 18,- Kč na 19,- Kč.
Vážení spoluobčané!
Konec roku 2009 se blíží a žádné svátky nenaplňují lidská srdce takovou pohodou jako právě Vánoce. Vánoce jsou
svátky radosti, míru, svátky lásky a přátelské pohody, naplněné starými pověstmi, bájemi, zvyky a koledami.
V tyto dny právem zdůrazňujeme lidskost, vztah člověka
k člověku, vzájemnou důvěru jednoho k druhému, opravdové pochopení a úctu. Domnívám se, že člověk, který prožívá krásu vánoc, dovede dát druhým lásku, dovede pochopit
společný zájem nás všech, aby naše obec vzkvétala, aby stále
zněla radostná píseň míru, abychom si dovedli navzájem
pomáhat, abychom dětem připravili šťastnou budoucnost
a sobě spokojené stáří.
Vám všem, vážení spoluobčané, přeji s celého srdce
příjemné prožití svátků vánočních, vykročení do Nového
roku správnou nohou, radostnou pohodu, spokojenost a
hlavně pevné zdraví v nastávajícím roce.

Jiří Smělík, starosta obce
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Mateřská škola 2009

V letošním školním roce 2009/2010 jsme pouze dvou
třídní mateřskou školou s 55 zapsanými dětmi.
K 31. 8. 2009 bylo uzavřeno odloučené pracoviště na č.
42 tzv. „Bezděkovo“, pro potřeby mateřské školy zde zůstala
pouze školní zahrada.

Zpravodaj obce Nedakonice

kdy divadelní soubory zajíždí přímo za dětmi do školy, kolový výlet po vesnici, výlet na ukončení školního roku, hledání
pokladu, oslavy Dne dětí a spoustu dalších aktivit, např. návštěva hasičského sboru v Uherském Hradišti, ukázka výcviku psů, výlet na hrad Buchlov.
Pokračování na str. 4

Děti jsou rozděleny do dvou oddělení:
1. Koťátka - 28 dětí - paní učitelka Vlasta Brunclíková
- paní ředitelka Pavla Rokytová
2. Motýlci - 27 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 stravování nám zajišťují: Miloslava Náplavová vedoucí ŠJ
Drahomíra Holá - kuchařka
Věra Haluzová - kuchařka
Ludmila Ženatá - pomocná síla pro rozvoz jídla důchodcům
V oblasti logopedické prevence s dětmi pracují tři paní
učitelky. Jedenkrát za 14 dnů u mladších dětí a každý týden
v předškolním oddělení.
Z činnosti naší mateřské školy bychom jmenovali jen ty
nejvýraznější.
Předplavecký výcvik v Plavecké škole v Uherském Hradišti, reprezentovali jsme naši školu na fotbalovém turnaji
mateřských škol pod záštitou FC Slovácko. Na sportovních
hrách mateřských škol v Uherském Hradišti nás velmi pěkně reprezentovala Terezka Reinberková, která se umístnila
na medailové pozici v běhu na 25m.
Během roku pořádáme pro děti divadelní představení,

Upozornění občanům! • Upozornění občanům! • Upozornění občanům!
Poplatky:
Žádáme občany, aby poplatky za
odvoz TDO, psy, stočné a pitnou
vodu platili včas, ve stanovených termínech a jen v úřední dny, což jsou
pondělí od 08.00 do 12.00 hod., od


13.00 hod. do 16.00 hod., ve středu
od 08.00 hod. do 12.00 hod. a od
13.00 hod. do 17.00 hod. a v pátek
od 08.00 hod. do 12.00 hod.
Pokud tak občan neučiní a bude
mu zaslána upomínka, bude muset

zaplatit i poštovné za tuto upomínku.
Děkujeme občanům za porozumění a věříme, že budou naše služby
využívat ke své a naši spokojenosti a
přispějí tak k řádnému chodu úřadu.
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Mateřská škola 2009
Pokračování ze str. 3
Nechybíme ani na žádných významných kulturních akcích obce. Naše děti vystupují se svým programem při vítání
dětí na obecním úřadě. V letošním roce, kdy se nekonaly tra-

bych zde chtěla poděkovat paní Heleně Marečkové a paní
Lence Králové za jejich ušití.
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.
Celoroční práce s dětmi je velmi náročná, vyžaduje hodně porozumění a obětavosti jak ze strany všech zaměstnanců naší školy, ale i všech rodičů. Našim společným cílem
je 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.

diční hody, se naše děti předvedly na folklorním odpoledni s
tanečním pásmem v nově pořízených krojích. Touto cestou

Naše přání:
JEŽÍŠKU, PROSÍM TĚ,
PŘEČTI SI MÉ PŘÁNÍ.
JE KRÁTKÉ.
AŤ JSOU VŠICHNI V NOVÉM ROCE
TAKOVÍ JAK NA VÁNOCE.
AŤ JSOU MILÍ, MÍŇ SE MRAČÍ.
DĚKUJI TI TO MI STAČÍ.


Děti a zaměstnanci Mateřské školy Nedakonice

Základní škola Nedakonice 2009
Stejně jako koncem každého roku, tak i letos vychází v obci
Nedakonice Zpravodaj. Tentokrát ten nelehký úkol, napsat příspěvek, byl svěřen do mých rukou. Závěr roku je vždy příhodnou příležitostí k bilancování a plánování do budoucna. Vyslovujeme svá tajná i netajná přání, dáváme si různá předsevzetí
a také se ohlédneme za rokem právě uplynulým. Lidský mozek
má tu fantastickou vlastnost, že dokáže po určité době vytěsnit většinou vzpomínky nehezké a zůstává z větší části jen to
příjemné. Přeji nám všem, aby špatné vzpomínky a zkušenosti
naše myšlenky nezatěžovaly a s hlavou plnou pozitivní energie
vykročme tou správnou nohou do roku přicházejícího.
Pojďte se společně se mnou ohlédnout za rokem 2009.
Leden je pro děti i rodiče plný očekávání, neboť končí
pololetí a rozdává se vysvědčení. Školní život se tím ovšem
nezastaví. Ba naopak, zhodnotíme dosažené výsledky, zjistíme co můžeme zlepšit a co funguje dobře a otvíráme dveře
dalšímu pololetí. Celý rok ve škole je spojen s nepřeberným
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množstvím akcí pořádaných pro žáky a mnohdy i pro rodiče.
V únoru jsme začali na svatého Valetnýna – „valentýnským
karnevalem“ s rozdáváním srdíček. Tancovalo se, soutěžilo
a ve škole vládla radostná atmosféra. Dále spolupracujeme s
místním Svazem zahrádkářů. Připravujeme výtvarné práce
na výstavu vždy s danou tématikou. V roce 2009 se podařila
zorganizovat beseda s účastníkem polárních výprav na Severní polární kruh. Děti byly opravdu nadšenými posluchači
a v závěru besedy kladly velmi zajímavé dotazy. V předjaří
byl ve škole uspořádán výchovný koncert – Zpívání s kytarou – při kterém si žáci ověřili mimo jiné i některé znalosti z
hudební teorie a také jsme si společně všichni s nadšením a
elánem zazpívali. V tomto roce jsme rovněž nezapomněli na
návštěvu divadla. Byli jsme v Uherském Hradišti ve Slováckém divadle na představení s názvem Pohádka z klobouku.
V rámci výuky vyjeli žáci 2. a 3. třídy do nedalekých Polešovic na exkurzi v místní pekárně. Při té příležitosti vystoupali
v Polešovicích na kostelní věž.

2009
Jaro je vždy ve znamení školních výletů, oslav Dne Země,
společného fotografování, oslav Dne dětí a příprav na konec
školního roku. Den Země
proběhl ve spolupráci s Radou školy. Rodiče připravili
pro své děti branný závod a
po jeho skončení se ještě soutěžilo na školní zahradě. Den
dětí připravili žáci 5. ročníku pro své mladší spolužáky
formou plnění úkolů rozmístěných na jednotlivých stanovištích po celé škole. Tato
již tradiční akce se páťákům
opět velmi vydařila. Samozřejmě nechyběl už dlouho
očekávaný školní výlet. Po
delší době jsme opět zamířili společně celá škola do
Moravského Krasu. Nikdo
z nás neskončil na dně propasti Macocha ani na dně
říčky Punkvy, takže můžeme
říct, že se výlet vydařil na
sto procent. Žáci páté třídy
se rozloučili s pobytem na
naší škole „stanováním“ na
zahradě své třídní učitelky.
Na které jiné škole se mohou
děti pochlubit podobným zážitkem?
V jarním období jsme
uspořádali i pěveckou soutěž. Nejlepší a nejzábavnější
zpěváci vystoupili na konci
školního roku při zahradní
slavnosti. Uspořádali jsme
koncert populární hudby a
nechyběl ani tanec jak na
pomyslném jevišti, tak i v
řadách obecenstva. Všichni
se báječně bavili a poté ještě
společně poseděli u táboráku. . . . a pomalu začaly
prázdniny.
Žáci naší školy se také
pravidelně účastní různých
soutěží. Vzpomeňme jen
některé z nich: Zazpívej
slavíčku , Tupeský džbáneček, internetová soutěž Hravě žij
zdravě - 1. místo v krajském kole a 7. místo v celostátním
kole, Ekofór 2009 – 7. místo.
……… po prázdninách jsme se okamžitě pustili do příprav
na hody. Paní učitelka Kateřina Burdová nacvičila s dětmi
krásné hodové vystoupení. Samozřejmě, že jsme řádně zahájili 1. září a s úsměvem na rtech se vydali vstříc dalšímu
školnímu roku. Během měsíce září jsme navštívili Archeoskanzen Modrá – v rámci výuky dějin se žáci na vlastní oči
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přesvědčili o životě ve slovanském opevnění. Další zářijovou
akcí byla přírodovědná vycházka. V říjnu jsme navštívili divadelní představení a uspořádali strašidelný lampiónový průvod. Žáci 5. třídy
se i letos zaregistrovali do
soutěže Hravě žij zdravě.
Rovněž se celá škola přihlásila do soutěžního programu RECYKLOHRANÍ.
Během podzimu slavíme hned několik státních
svátků, které jsme ve škole
nemohli nevzpomenout.
Připomněli jsme si společně 28.9. – Den české státnosti, děti zanesly květiny
k soše svatého Václava,
28.10. – Den vzniku samostatného československého
státu, žáci společně pracovali na výstavě Naše republika očima dětí, 17.11. –
Den boje za svobodu a demokracii, uspořádali jsme
„výukovou demonstraci“.
Před blížícím se koncem
roku se pomalu naladíme
na vánoční čas. Vyzdobíme
třídy a připravíme vánoční
besídku.
Chtěla bych vám jménem zaměstnanců ZŠ Nedakonice popřát klidné
prožití vánočních svátků
a příjemný nastávající rok
plný radosti.
Úplný závěr patří poděkování všem, kdo nám i
dětem pomáhal, rodičům a
prarodičům za vstřícnost a
porozumění a sponzorům
za jejich nezištnou pomoc.
Finanční prostředky, zejména na pořízení nových
krojů pro děti věnovali tito
sponzoři:
Pila Andrýsek, Potraviny
- paní Marie Matějíčková,
Textil -Jitka Viceníková, děkujeme také všem dobrovolným
dárcům, kteří přispěli na pořízení krojů.
Za štědrou spolupráci bychom rádi poděkovali také firmě
Nitara Nedakonice a Potraviny Soško.
Zvláštní poděkování pak patří panu Stanislavu Panáčkovi, který přispěl dětem na technické vybavení počítačové
učebny a DKS za finanční příspěvek na zájmovou činnost.
Na technické vybavení počítačové učebny rovněž přispěl pan
Goldmann. Děkujeme.
Za zaměstnance ZŠ Nedakonice

Mgr. Monika Ondrůjová
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Ženáči

Čas radosti a veselosti nám opět
nastal po roce a dovolte nám v tento předvánoční čas napsat alespoň
pár řádků, co nového a uskutečněného se stalo v našich řadách
„ženáčů“ a v „ženském pěveckém
sboru.
Rok 2009 jsme zahájili tradičně
předtancováním „české besedy“ na
krojovém plese v Mutěnicích. Kde
reprezentovali naši obec dvě taneční kolečka. Hned další týden jsme
navštívili krojový ples ve Svatobořicích Mistříně. Leden byl za námi
a pomaličku jsme se začali chystat
na fašaňk, který se konal 21. února.
Nespočetné množství masek a sněhová nadílka přispěly k tomu, že i
ten letošní fašaňk byl výjimečný a
za podpory cimbálové muziky jsme
se mohli předvést po celé vesnici.
28. února naše ženy měly možnost
prvně zpívat na koštu slivovice v
sousedních Kostelanech. Zde přispěly svými písněmi k příjemné
atmosféře, a tak koštování slivovice bylo pro mnohé, o to veselejší.
Další jejich premiérou bylo zpívání
ženský sborů v Dolních Dunajovicíh. Byl to pro ně takzvaný „křest
ohněm“ na jevišti, který měl i přes
jejich obavy velký úspěch. Jakožto
každý rok se i ten letošní naše ženy
připojily k Mužskému pěveckému
sboru a zpříjemnili svými písněmi,
odpoledne na Dni koní v Uhřicích.
Za zmínku stojí i účast některých
našich členů na divadelním představení v naší obci, které se jmenovalo Do pohádky aneb jak vysvobodil Toneček Rouženku z pekla.
Kosecké písně v buchlovském zámku se tradičně konaly 1. červnovou neděli. I za nepřízně počasí se
6
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nesly zámeckým parkem překrásné
písně mužských, ale i ženských sborů s účastí i těch nedakoňských, s
podporou dvou malých kosáčků a
jedné milé hrabačky. Abychom nepsali jen o zpěvu, za zmínku stojí i
tvrdá a poctivá příprava tanečního
pásma bílovských, které jsme měli
možnost zatančit na folklórním odpoledni v Nedakonicích, a také na
Slavnostech vína v Uherském Hradišti. K tomuto překrásnému tanci
jsme přidali i pásmo dolněmčanských. A tím si dovoluji velmi pochválit naše tanečníky, kteří i přes
to že nepatří mezi „třicátníky“, dokázali tento tanec s přehledem zatančit. A o tom, že jsme dobrá parta svědčí i to, že žádné „kulatiny“
našich členů a kamarádů se neobejdou bez netradičních překvapení,
šitých na míru oslavenci. Letošní
překrásné září skončilo a my se s
chutí začali pouštět do nácviku nového tance „čardáše“. Taky naše
ženské začaly nacvičovat vánoční
koledy, se kterými se Vám předvedly v Kostelanech a v Nedakonicích
na rozsvěcování vánočního stromu.
Touto cestou bychom chtěli také
velmi poděkovat paní Marii Syslové, která se nám celoročně stará o
kroje a je naší rádkyní v této oblasti. Rok nám utekl jako voda a my
se již teď připravujeme na ten další.
Začínáme nacvičovat „moravskou
besedu“ a naše myšlenky směrují
na „fašaňk“ – jaké budou tentokrát
masky? Nechte se překvapit.
A co dále psát …..
Do nového roku 2010 Vám všem
z celého srdce přejeme zdraví, štěstí, lásku, spokojenost a porozumění.

Ženáči
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Český zahrádkářský svaz
Vážení spoluobčané,
letošní rok 2009 byl pro naši základní organizaci a celý Český zahrádkářský svaz rokem volebním.
Na Výroční členské schůzi dne 7.
března 2009 proběhly volby a byl zvolen nový třináctičlenný výbor a tříčlenná kontrolní komise. Z původního výboru odešli pro svůj věk dlouholetí členové přátelé Bartoň Stanislav, Buček
Hynek, Malina František a nekandidovat dále na funkci předsedy se rozhodl
i přítel Běhávka František. Jménem
členů nového výboru a jménem svým,
bychom chtěli touto cestou poděkovat
těmto členům za dlouholetou a obětavou práci.
Nově zvolený výbor chce navázat
na dosavadní výsledky a pokračovat
ke spokojenosti svých členů a našich
spoluobčanů, i když situace není jednoduchá.
Zájem o zahrádkaření u mladých
lidí upadá, poněvadž ze všech stran
se nám dostávají do rukou reklamní
letáky, které nabízejí celoročně za „výhodné ceny“ veškeré druhy zeleniny a
ovoce vč. cizokrajného a vč. tzv. bioproduktů. Je pouze otázkou, zda jde o
skutečné bioprodukty, nebo tyto
informace jsou pouze klamáním kupujících. Ten, kdo má alespoň malou
zahrádku, na které pěstuje nějakou zeleninu nebo ovoce, dobře ví, že pokud
nepoužije alespoň základní chemické
ošetření, výsledky práce jsou mizivé
nebo žádné.
Naše základní organizace má v současné době 79 členů s věkovým průměrem 63,05 roku. Celá činnost organizace a téměř veškerá práce spočívá
na členech výboru, který má díky nově
zvoleným mladým členům výboru věkový průměr 60,46 roku.
Co se týká činnosti naší organizace,
tato je zaměřena na místní výstavy, ale
každoročně se zúčastňujeme Okresní
výstavy ovoce, zeleniny a květin, která se koná v „REDUTĚ“ v Uherském
Hradišti, kde se prezentujeme se svými
výpěstky a dále zajišťováním vzorků,
zvláště nových odrůd jablíček z místní
a.s. ZEAS Nedakonice.
Pokud jde o místní akce, v posledních letech se konají každoročně výstavy s ochutnávkou vín od místních vinařů a vinařů z blízkého okolí a podle
8

Před vstupem do vranovského zámku

Zámecké nádvoří s vyhlídkou

Při vstupu na vyhlídkovou loď nás vítal kapitán a stevardka

2009
úrody modrého ovoce i výstavy (košty) slivovice. I když jsou
tyto výstavy organizačně pro členy výboru velmi náročné,
nejsou bohužel z řad našich spoluobčanů náležitě oceněny
svojí účastí. Pro doplnění uvedu, že z celkového počtu cca
devadesáti návštěvníků je 43 z družební organizace z Fryštáku – Lukovečku, která mj. trvá již od roku 1984, tj.
25 let spolupráce
Při této příležitosti bych chtěl poděkovat dětem a pedagogům základní školy, kteří výstavou svých kreslených, ale
i jiných „dílek“, obohacují naše výstavy. Dále se snažíme
udržovat v dobrém stavu „nedakoňskou pálenici“, která má
dobré jméno, jelikož se v ní pálí již tradičně dobrá pálenka.
Předpokládáme, že tuto službu ocení zvláště místní občané,
kteří pálenici využívají.
Na úseku kulturně zábavné a poznávací činnosti jsme
uspořádali dne 11. 9. 2009 zájezd do Vranova nad Dyjí, kde
jsme společně navštívili vranovský zámek a po jeho prohlídce jsme absolvovali plavbu po Vranovské přehradě, kde jsme
mohli shlédnout nový most, který spojuje hráz přehrady s
pláží, kde v minulosti převážela kyvadlová loď.
V průběhu cca 15 km dlouhé plavby jsme mimo pozorování okolní přířody měli možnost ochutnat osm vzorků vín
vinařské společnosti ZNOVÍN s odborným výkladem.
Po plavbě jsme se přesunuli do města Znojma. Tam jsme
shlédli výzdobu z ovoce a květin v kostele svatého Marka,
jež zde zůstala po znojemském vinobraní.

Zpravodaj obce Nedakonice
Někteří účastníci se vydali do podzemí prohlédnout si
katakomby, což bylo rovněž velmi zajímavé a poučné. Zájezdu se účastnilo 42 členů a rodinných příslušníků a byl
hodnocen velmi pozitivně.
V současné době nás částečně trápí situace s pozemkem,
na kterém stojí náš areál vč, pálenice, jelikož i když jsme tento dostali prostřednictvím Okresního národního výboru v
roce 197O do trvalého užívání, nyní korespondujeme s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, zda pozemek připadne zpět státu a naše organizace jej bude muset
odkoupit nebo platit pronájem, ale děláme vše, aby zústal v
našem trvalém vlastnictví.
Vážení spolubčané, vážení zahrádkáři, tj. velmi stručně
o činnosti naší organizace a jelikož tato zpráva je v letošním roce pravděpodobně poslední, dovolte mi, abych Vám
jménem všech členů výboru i jménem svým, popřál klidné
a spokojené Vánoce v kruhu svých blízkých a do nového
roku 2010 popřál hodně zdraví a pracovních i osobních
úspěchů.
Těším se s Vámi na setkání 28. 3. 2010 na výstavě vzorků
slivovice, nebo 1. 5. 2010 na výstavě vín,
na které Vás všechny jménem výboru co nejsrdečněji
zvu.
Tichý Lubomír

předseda ZO ČSZ

Fotograficky z obce
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SDH Nedakonice 1896 – 2009
Sbor dobrovolných hasičů je základní organizační jednotkou Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska a spolupůsobení při vytváření podmínek k účinné ochraně života a zdraví
občanů a majetku před požáry a při poskytování pomoci
při živelných pohromách a jiných událostem, při nichž je v
nebezpečí život, zdraví nebo majetek.

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,
se souhlasem zákonného zástupce. Členy sdružení mohou
být také právnické osoby, jejich členství vzniká uzavřením
smlouvy. Ve sboru je v současné době evidováno 22 členů.
Členové našeho sboru se podílí zejména na výstavbě,
udržování, zkouškách a kontrolách techniky a prostředků
určených k likvidaci mimořádných událostí. Zabezpečují také činnost jednotky SDH (zřízené obcí) při požárech
nebo jiných mimořádných událostech, při kterých může být
užito sil a prostředků hasičské techniky. Sbor také působí
v oblasti preventivně výchovné a vzdělávací, která je zaměřena na předcházení požárům, jiným mimořádným událostem a stanovení postupů při zasahování proti nim. Činnost
sboru je financována zejména členskými příspěvky, dobrovolnou prací členů, dary fyzických nebo právnických osob,
dotacemi orgánů státní správy nebo samosprávy a výnosy z
reklamy.
Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce
Obec zřizuje jednotku v souladu se zákonem o požární
ochraně v rámci své samostatné působnosti. Jednotka je or-
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ganizační složkou obce a provádí hašení požárů a záchranné
práce při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech ve svém územním obvodu.
Obec zabezpečuje materiální a finanční potřeby jednotky, výstavbu a údržbu objektů požární ochrany a požárně
bezpečnostních zařízení. Činnost jednotky je financována z
veřejných finančních prostředků prostřednictvím rozpočtu
obce, majetek používaný jednotkou je majetkem obce. Výdaje z obecního rozpočtu na zajištění akceschopnosti jednotky
se v roce 2009 byly ve výši 64,- Kč na 1 obyvatele obce na
rok.
Již druhým rokem jednotka zabezpečuje svou akceschopnost na základě pohotovosti svých členů mimo požární
zbrojnici. Pohotovost je zabezpečována vždy 4 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 po vyhlášení poplachu. Obec obdržela na zajištění těchto pohotovostí prostřednictvím Zlínského kraje dotaci ve výši 150 tisíc korun.
Odborná a fyzická příprava
Členové jednotky se stejně jako v předchozích letech
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. V měsíci červnu jsme
absolvovali již poosmé celodenní výcvik na požární stanici
HZS v Uh. Hradišti. Poslední říjnový den proběhl společný
výcvik členů jednotky určených pro používání dýchacích
přístrojů na protiplynovém polygonu Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje ve Valašských Kloboukách.
Celodenní zaměstnání probíhalo pod vedením příslušníků
HZS Zlínského kraje, Územního odboru Uherské Hradiště.
Výcviku se zúčastnili kromě našich 8 členů také členové
jednotky SDH Babice a Kudlovice. Účast na odborné přípravě a školeních pořádaných HZS v letošním roce byla
164 hodin.
V květnu se náš sbor zúčastnil prvního kola soutěže v
požárním sportu. Tato soutěž proběhla v sobotu 23. května
na hřišti v Tučapech při příležitosti oslav 90. výročí založení sboru. V červenci jsme se zúčastnili druhého ročníku
netradiční soutěži hasičských dovedností pořádaného SDH
Kostelanech nad Moravou.
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Zásahy
Uplynulý rok můžeme zhodnotit jako nejnáročnější za
posledních 10 let. Jednotka se podílela na likvidaci 10 požárů a to i mimo Zlínský kraj. Při zásazích naše jednotka spolupracovala především s Hasičským záchranným sborem
Zlínského kraje. Při zásazích bylo odpracováno 89 hodin.
Přehled zásahů za rok 2009
Obec
Veselí nad Moravou
Kostelany nad Moravou
Polešovice
Smraďavka
Chabaně
Nedakonice
Boršice
Boršice
Polešovice
Nedakonice

Datum
18.02.
28.03.
07.04.
08.04.
20.04.
07.05.
16.05.
18.05.
26.06.
22.09.

Druh zásahu
Požár bytu
Požár dílny
Požár RD
Požár lesa
Požár lesa
Požár lesa
Požár RD
Požár stohu slámy
Požár RD
Požár želez. náspu

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 2009 obdržela obec
na zabezpečení akceschopnosti jednotky prostřednictvím
Zlínského kraje dotaci ve výši 43 tis. Kč. Z těchto prostředků bylo zakoupeno nové vybavení neinvestiční povahy např.
nové tlakové lahve k dýchacím přístrojům a uhrazeny platby
související s revizemi používaných technických prostředků
a techniky.

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 377
hodin (např. provedení el. rozvodů do hospodářských
budov na obecním úřadě, výměna oken na požární věži a
vstupních dveří do prostor požární zbrojnice).
Sbor již několik let také úzce spolupracuje s Hasičskou vzájemnou pojišťovnou a.s. při prodeji produktů v
oblasti pojištění majetku občanů i podnikatelů a zákonného pojištění motorových vozidel. V září byl sborem
zorganizován v obci sběr železného šrotu.
Preventivně výchovná činnost
V sobotu 13. června naši členové s technikou předvedli ukázku hašení na dětském dni pořádaném Kynologickým klubem ve Zlechově.
Aktivně jsme se zapojili také do organizace krajského
kola soutěže v požárním sportu, které se konalo 8. srpna
na atletickém stadionu v Uh. Hradišti.
Poděkování výboru 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 o nové informace 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 2010.

Za výbor SDH Nedakonice

Ing. Zdeněk Otrusina

Dechová hudba Nedakoňanka
a taneční orchestr V.H.S.

V roce 2009 se hudebníci Nedakoňanky snažili navázat
na kvalitu hudebního projevu podle úrovně loňského CD,
což se jim, soudě podle reakcí publika a pořadatelů jejích
vystoupení, dařilo. Zvláště ve druhé polovině roku odehrála
Nedakoňanka neobvykle velký počet vystoupení a mnohé z
těchto „štací“ již má objednány i na rok příští. Více aktualit
o Nedakoňance naleznete na www.nedakonanka.cz.
V případě V.H.S. zrušila několik jejích vystoupení smůla


v podobě termínových kolizí nebo nepřízně počasí, takže
skupina odehrála proti minulým letům poněkud méně vystoupení. Kalendář akcí na příští rok je ale opět obsazen
podle zvyklostí let předchozích.
Dne 28.11.2009 jsme se naposled rozloučili se zakládajícím hudebníkem skupiny V.H.S., bubeníkem Zdeňkem Oldou Vávrou. Čest jeho památce.
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Turistický oddíl mládeže Nedakonice
Rádi bychom Vám tímto krátkým
příspěvkem přiblížili turistický kroužek,
který mohou navštěvovat místní děti.
Zaměřujeme se na vyplnění volného času dětí. Vyrážíme nepravidelně
na výlety (hlavně o sobotách, nedělích
či svátcích). Holt potřebujeme dobré
počasí. Zaměřujeme se na turistiku, táboření, kulturu a sport. V letošním roce
máme na čtvrtečních schůzkách pravidelně kolem 25 dětí.
Na výletech se sejde jen zdravé jádro.
Letos jsme se zúčastnili zájezdu do slovenské Bojnice na strašidelný zámek a
do zoologické zahrady. Bylo to v květnu.
Dále jsme se aktivně zapojili do akce
Zelenáčů Mor. Písek - Pohádkový les.
Zde jsme sehráli několikrát pohádku O
veliké řepě.
O týden později tedy 20. 6. jsme se
vlakem vydali do strážnického skanzenu a lodí po baťově kanálu.
Pak jsme uspořádali táboráky a někteří naši členové včetně vedoucího
se zúčastnili letního dětského tábora v
Zubří u Nového Města na Moravě, který pořádají naši kamarádi Zelenáči z
Mor. Písku.
Na podzim jsme oslavili 28. říjen
výletem do Prahy. Jeli jsme vlakem a
navštívili jsme např. Podmořský svět,
Petřín, Pražský hrad aj. zajímavosti.
V listopadu jsme začali jezdit plavat
do aquaparku Delfín do Uh. Brodu.
Letos nás ještě čeká Mikulášská besídka a 12. prosince Čertovské rejdění v
Mor. Písku s kamarády Zelenáči.
Doufám, že i v dalších letech bude turistický kroužek tak hojně navštěvován
a že si každý člen vybere z naší nabídky
nějakou zajímavou akci.
Těšíme se na Vás každý čtvrtek od 17
hodin.
A protože se blíží konec roku, přejeme všem příjemné prožití svátků vánočních a do Nového roku 2010 hlavně
hodně zdraví a štěstí.
Za všechny členy vedoucí Lenka Klečková a Lukáš Zaoral
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Muzejní společnost Nedakonice
Naše společnost byla založena v listopadu roku 2008 a
14. 1. 2009 povolena Ministerstvem Vnitra jako občanské
sdružení. Hlavní náplní činnosti Muzejní společnosti je
zachraňovat, shromažďovat
a uchovávat poslední zbytky
hmotné a duchovní kultury,
která nám zbyla po předcích.
Exponáty, které nám občané
věnují, se ukládají s nadějí,
že se Nedakonice, někdy v
budoucnu, dočkají vlastního
muzea. Do té doby máme v
programu pořádat příležitostné, spíše tématicky zaměřené
výstavy.
V roce 2009 se nám několik dobrých akcí již podařilo. Zorganizovaly jsme kurz
bubínkového vyšívání, který
vedla paní Buchtíková. Trval
tři měsíce a dodnes se ozývají
vyšívačky až ze Zlína, zda budeme kurz opakovat. Bohužel, paní Buchtíková si kvůli
zdravotním komplikacím na
vedení kursu již netroufá a
jinou vyšívačku nemáme.
Další úspěšnou akcí roku
2009 bylo divadelní představení podle vlastního scénáře
a ve vlastní režii. Divadlo se
jmenovalo Přes Nedakonice
do pohádky aneb jak Toneček
vysvobodil Rouženku z pekla. Většinu divadelních rolí
obsadili členové folklorního
spolku Ženáči a spolupráce s tímto spolkem bychom
rádi využily i do budoucna.
O pěknou sousedskou atmosféru, o které bylo i divadlo,
se postaraly členky Muzejní
společnosti i tím, že každá
upekla jiný druh buchet, které se po představení nabízely
divákům.
V tomto roce se nám také
podařilo shromáždit fotografie nedakonických stárků a
stárek od roku 1934 až do
roku 2008. Fotografie jsme
nechaly zvětšit na formát A4
a A5, vytvořily z nich kolekci,


která je připravená na vystavování. Bohužel, zatím nemáme žádné výstavní prostory, ale po dostavění Kulturního
domu se situace určitě zlepší.
První číslo Muzejních listů,
které Muzejní společnost začala vydávat, se setkalo s velkým ohlasem. Pro nedostatek
finančních prostředků byly
tištěny podomácku. V této
činnosti bychom chtěly pokračovat a alespoň dvakrát ročně
Muzejní listy vydat. Druhé
číslo vyjde během ledna 2010
a zakoupit si je můžete v Textilu u p. Viceníkové.
Další úspěšnou akcí Muzejní společnosti byla listopadová výstava adventních a
vánočních vazeb a výrobků z
domácí dílny našich spoluobčanů. K této výstavě byla využita zasedací síň v budově na
Rybářském kole. Již podruhé
jsme využily areál Rybářského
kola a musíme Rybářskému
svazu poděkovat. Spolupráce
s nimi je bezchybná.
V polovině roku 2009 nám
byly svěřeny do správy internetové stránky www.nedakonice.cz . Obliba těchto stránek
během roku neklesla, jen nás
mrzí, že se občané více nezapojují do diskuze. Možná by
se některé věci, které nás trápí, daly tímto stylem vyřešit.
Závěrem bychom chtěly
znovu poprosit všechny obyvatele v Nedakonicích. Nevyhazujte staré věci po svých
rodičích a prarodičích. To, co
chcete vyhodit do popelnice,
přineste raději do obchodu p.
Viceníkové, kde se tyto věci
shromažďují. Zachráníte tím
kus naší minulosti a lidové
kultury.
Přejeme všem naším spoluobčanům klidné prožití svátků vánočních v kruhu svých
milovaných a do roku 2010
hlavně pevné zdraví a možná
i „kapičku štěstí“.
Muzejní
společnost Nedakonice o. s.
13

Zpravodaj obce Nedakonice

2009

Společenská kronika obce
Nedakonice za rok 2009

Vítání dětí do života
Narození
Petr Ručka, Nedakonice 298
Agáta Frantová, Nedakonice 372
Linda Čagánková, Nedakonice 310
Ludmila Jestřabíková, Nedakonice 508
Filip Valluch, Nedakonice 282
Miroslav Vybíral, Nedakonice 143
Sebastian Galas, Nedakonice 537
Žaneta Ondřejová, Nedakonice 342
Adam Korvas, Nedakonice 481
Simona Obdržálková, Nedakonice 189
Martin Horák, Nedakonice 8
Veronika Bartošíková, Nedakonice 436
Agáta Daníčková, Nedakonice 538
Adam Dvouletý, Nedakonice 146
Matěj Rozsypal, Nedakonice 262
Milan Rozsypal, Nedakonice 262
Antonín Chovanec, Nedakonice 312
Michaela Štolfová, Nedakonice 399
Ondřej Zámečník, Nedakonice č. 86
Kateřina Matějíčková, Nedakonice č. 232
Dominik Kočenda, Nedakonice č.532

Setkání 60-tiletých jubilantů

7.1.2009
20.1.2009
28.1.2009
31.1.2009
10.2.2009
12.2.2009
12.2.2009
11.3.2009
16.3.2009
8.4.2009
29.4.2009
25.5.2009
31.5.2009
2.6.2009
20.7.2009
20.7.2009
26.7.2009
16.11.2009
18.11.2009
28.11.2009
3.12.2009

Akce Sboru pro občanské záležitosti
Opět, tak jak každý rok před Vánocemi jsme navštívily naše
bývalé spoluobčany v Domově důchodců v Buchlovicích, na
Velehradě a v DPS v Polešovicích.
17.1. 2009 oslavili 50 let společného života Anna a Antonín
Soškovi, Nedakonice 60
4.4. 2009 Vítání dětí do života – přivítáno bylo 9 miminek
26.6. 2009 Vítání dětí do života – přivítáno bylo 5 miminek
1.9.2009 Slavnostní uvítání prvňáčků v ZŠ v Nedakonicích
12.9. 2009 Setkání 60-tiletých jubilantů – přijetí u starosty obce
18.12. 2009 Vítání dětí do života – přivítáno bylo 7 miminek
Životní jubilea našich starších občanů
Josef Cigoš, Nedakonice č.79
1.1.2009
Zdenka Jansková, Nedakonice č.277
13.1.2009
Marie Čagánková, Nedakonice č.55
13.1.2009
Jarmila Buchtíková, Nedakonice č.76
18.1.2009
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88 let
82 let
80 let
85 let

50 let společného života Anna a Antonín Soškovi
Marie Holáňová, Nedakonice č. 107
Oldřich Šoustek, Nedakonice č. 349
Vladimír Vycudilík, Nedakonice č. 322
Ignác Buček, Nedakonice č. 364
Robert Ichmann, Nedakonice č. 37
Alexej Ulinec, Nedakonice č. 74
Františka Bebarová, Nedakonice č. 108
Františka Hanáková, Nedakonice č.414
Blanka Hurtíková , Nedakonice č.275
Růžena Obdržálková, Nedakonice č. 397
Jiřina Obdržálková, Nedakonice č.177
Antonín Sládeček, Nedakonice č.199
Blažena Otrusinová, Nedakonice č. 225
Miloslav Taťák, Nedakonice č.155
Drahomíra Šoustková, Nedakonice č.133
Bohumil Hrabec, Nedakonice č. 229
Lubomír Fiala, DD Buchlovice
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
Drahomíra Pavlínková, Nedakonice č. 130

20.1.2009
21.1.2009
6.2.2009
11.2.2009
28.2.2009
2.3.2009
7.3.2009
11.3.2009
2.4.2009
12.4.2009
22.4.2009
30.4.2009
7.5.2009
4.6.2009
13.6.2009
22.6.2009
27.6.2009
2.7.2009
7.7.2009
19.7.2009
27.7.2009
14.8.2009
20.8.2009
24.8.2009

86 let
95 let
87 let
84 let
84 let
80 let
96 let
88 let
80 let
82 let
81 let
81 let
85 let
80 let
80 let
83 let
84 let
82 let
87 let
81 let
83 let
90 let
84 let
81 let

2009
Antonie Basovníková, Nedakonice č. 106
Marie Hrabcová, Nedakonice č.102
Drahomíra Němečková, Nedakonice č. 408
Blažena Čagánková, DD Velehrad
František Obdržálek, Nedakonice č. 177
Libuše Němcová, Nedakonice č. 379
Květoslava Chmelová, Nedakonice č.368
Ludmila Vaďurová, Nedakonice č.26
Marie Brázdilová, Nedakonice č.701
Leopolda Žádníková, Nedakonice č. 309
Stanislav Caudr, Nedakonice č. 71
Stanislav Bartoň, Nedakonice č. 388
Stanislav Holáň, Nedakonice č. 107
Tomáš Mareček, Nedakonice č.162
Květoslav Čagánek, Nedakonice č.17
Jaroslav Náplava, Nedakonice č. 280

Zpravodaj obce Nedakonice
4.9.2009
5.9.2009
6.9.2009
8.9.2009
8.9.2009
11.9.2009
18.9.2009
30.9.2009
6.10.2009
15.10.2009
6.11.2009
11.11.2009
20.11.2009
1.12.2009
4.12.2009
7.12.2009

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

Marie Pakrová, DD Buchlovice
18.12.2009 87 let
Všem letošním jubilantům srdečně blahopřejeme, přejeme
hodně zdraví, životní pohody a radost z každého prožitého
dne.
Statistika evidence obyvatel k 30.11.2009:
•Přistěhovalo se 28 obyvatel
•Odstěhovalo se 25 obyvatel
•Narodilo se 20 dětí
•Zemřelo 18 obyvatel
•9 našich obyvatel uzavřelo manželství

Zapsala: Jarmila Sošková, matrikářka
Kdo z občanů má zájem o videozáznamy a fotografie z akcí pořádaných Obecním úřadem v Nedakonicích, je možno si tyto závazně
objednat v kanceláři Obecního úřadu, tel. 572593815, 724367588.

Úmrtí
Věra Čagánková, Nedakonice č. 465
Helena Travencová, Nedakonice č. 134
Štěpánka Bouřová, Nedakonice č.331
Anna Paterová, Nedakonice č. 314
Jan Marťán, Nedakonice č. 243
Oldřich Dvouletý, Nedakonice č. 132
Jarmila Klečková, Nedakonice č. 423
František Kníž, Nedakonice č. 323
Inocenc Andrýsek, Nedakonice č. 376
Stanislav Ott, Nedakonice č.378
Josef Průcha, Nedakonice č. 337

8.12.2008
12.12.2008
21.12.2008
10.1.2009
18.1.2009
26.2.2009
8.3.2009
29.4.2009
2.5.2009
2.6.2009
2.8.2009

Ludmila Novotná, Nedakonice č. 140
Marie Čechová, Nedakonice č. 286
Milan Vaněk, Nedakonice č. 82
Bohumil Hrabec, Nedakonice č.229
Ludmila Leciánová, Nedakonice č. 193
Ing.Bohumil Marek, Nedakonice č. 1
Zdeněk Vávra, Nedakonice č. 16

12.9.2009
23.9.2009
18.10.2009
3.11.2009
9.11.2009
17.11.2009
22.11.2009

Dne 20.2.2009 zemřel v Uh. Hradišti bývalý občan pan Stanislav Mareček

Mužský pěvecký sbor Nedakonice v roce 2009
Jako předchozí roky i letošní rok byl pro naši organizaci poměrně úspěšný, co do počtu vystoupení , i
když některé hlavní akce se letos neuskutečnily.
Začátkem roku to byl již tradiční krojový ples, dále
Slovácké hody s právem a známé Mikulášské zpívání.
Důvodem zrušení těchto akcí byla rekonstrukce kulturního zařízení.
Začátek roku přinesl taky dvě kulatá výročí narozenin našich členů, a to Mirka Jestřábíka a Jirky Maňáska. Březnová zabíjačka doznala menších změn. Konala se za pěkného počasí v rybářském areálu za účasti
hostů CM muziky a Gajdošů ze Starého Hrozenkova. V dubnu nás naši dlouholetí kamarádi pozvali do
Dubňan na oslavu 20. výročí založení jejich sboru. V
prvních květnových dnech se uskutečnilo vystoupení
v Uhřicích na VI. ročníku Dnů koní.
Na polovinu května připadlo lázeňské zpívání v Ostrožské Nové Vsi. Následné zpívání při kosení zámeckých luk v buchlovském zámku je již naší pravidelnou
akcí. Jelikož se naše první vystoupení v lázních Ostrožské Nové Vsi líbilo, tak jsme přijali pozvánku na
druhé vystoupení, které se uskutečnilo 1. srpna 2009.
Na zpáteční cestě z této akce jsme ještě v loděnici


Ostrožské Nové Vsi zazpívali všem vodákům při závodech dračích lodí. 8. srpna 2009 byl náš sbor pozván
na oslavu 40. výročí založení mužského zpívání do
Hluku.
Jelikož se letošní Slovácké hody nekonaly, tak se
po dohodě s Obecním úřadem uspořádalo folklorní
odpoledne za účasti dětí z MŠ a Základní školy, Ženáčů a DH Nedakoňanky byla hodně ovlivněna nepřízní
počasí.
Dalším naším účinkováním se staly Slovácké slavnosti vína v Uherském Hradišti. Byla dopolední účast
v kroj. průvodě městem. Odpolední zpívání na náměstí a podvečerní program u Slovácké búdy.
V říjnu jsme si zazpívali s dalšími kamarády na Hodovém zpívání ve Velké nad Veličkou byla to jedna s
velmi zdařilých akcí. Začátek adventu již neodmyslitelně patří zpívání koled v Kostelanech nad Moravou
a v Nedakonicích. Letos to ještě bude účast na vánoční jarmarku ve Starém Městě.
Na závěr bychom chtěli všem poděkovat za poskytnutou podporu.
Všem spoluobčanům přejeme hodně zdraví, štěstí a
pohody v následujícím roce.
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Myslivecké sdružení Nedakonice
Milí spoluobčané,
Rád bych vám představil organizaci a činnost mysliveckého sdružení Nedakonice v roce 2009. Novodobé MS vzniklo
v roce 1993 rozdělením MS Slovácko Polešovice na dvě samostatná myslivecká sdružení.
MS Nedakonice v současnosti hospodaří na celkové výměře
642 ha. Na této ploše pořádáme jednou ročně hon na drobnou
zvěř, jako jsou bažanti a zajíci. V naší honitbě také žije spárkatá
zvěř, mezi níž patří srnčí, divoká prasata a vysoká zvěř. Odlov
srnčího se řídí zákonem. Namátkově se vyskytuje prase divoké,
které můžeme lovit také dle zákona.
Naše sdružení se aktivně podílí na obecních kulturních akcích zajišťováním občerstvení v podobě zvěřinových specialit.
Ve spolupráci s Lesním družstvem Nedakonice obnovujeme
jednotlivé části místního lesa vysazováním nových stromků.
V letošním roce jsme se s MS Moravský Písek a MS Slovácko Polešovice zúčastnili společného projektu zvýšení populace
zajíce polního nákupem 5 párů. Zajíci byli vypuštěni do naší
honitby.
V průběhu celého roku se také zabýváme činnostmi, které
zajišťují dostatek krmiva v zimním období pro zvěř v celé honitbě.
V části honitby, na vodní ploše Obloučí, i přes veškerou naši
snahu, nás neuspokojuje současný stav a životní podmínky pro
vodní ptactvo, které tady nedokáže zahnízdit a vychovat mladé.
Tato situace je především způsobena vlivem necitlivého hospodaření s touto malou vodní plochou. Obloučí je neustále znečišťováno a zanášeno splašky a kaly z místní mlékárny a také
nánosy z okolní zemědělské plochy.
Nyní bych vám rád představil členy našeho mysliveckého
sdružení:

Fotbal

Vážení spoluobčané,
v následujícím článku bychom Vám rádi přiblížili, co se
stalo v roce 2009 v naší organizaci a jakých úspěchů a výsledků dosáhly naše oddíly.
V červnu nám skončila jarní část sezóny 2008/2009. Tým
starších žáků po celou dobu bojoval v sestupových vodách,
ale nakonec se mu podařilo ukončit sezónu na předposledním místě a zachránit se v krajské soutěži. Toto umístění bylo
způsobeno především věkovou výměnou v týmu. Oddíl mladších žáků zakončil sezónu uprostřed tabulky. Oddílu dorostu
se bohužel nepodařilo udržet výsledky z podzimní části, kdy
ztrácel 2 body na 1.místo a po pár nepodařených zápasech
v jarní části zakončil sezónu na 3. místě. Mužstvo mužů pokračovalo ve stabilních výsledcích z podzimní části a sezónu
2008/2009 zakončilo na 6. místě.
18.července 2009 se v areálu hřiště uskutečnila oslava
80 let fungování fotbalu v Nedakonicích. Oslav se zúčastnilo mnoho z Vás, což nás velmi potěšilo. V rámci oslav se
uskutečnil turnaj starých pánů, v rámci kterého změřili síly
mužstva Nedakonic, Polešovic, Kostelan a Hrachoviště (SK).
Vítězství si nakonec odnesli domácí borci. Velmi dobře rozběhlé oslavy bohužel narušilo počasí. Z důvodu neustávajícího deště musel být zrušen večerní program.
Během letní přestávky nedošlo ve vedení týmu k žádným
změnám, a proto příprava probíhala pod stejným trenérským
vedením.
U týmu žáků nadále probíhá spolupráce oddílů Nedakonic,

Alois Rokyta – předseda MS
Pavel Andrýsek – myslivecký hospodář
Lubomír Burda – finanční hospodář
Ing. Ladislav Sedláček – předseda revizní komise
Stanislav Slováček – myslivecká stráž
Pavel Burda
Zdeněk Bartošík
Jan Caudr
Roman Čagánek
Ing. Stanislav Klečka
Vlastimil Obdržálek
Vladimír Ptáček
Závěrem jménem MS Nedakonice přeji všem občanům naší
obce hodně úspěchů a zdraví v novém roce 2010.

Alois Rokyta

Předseda MS Nedakonice

Zlechova a Tupes. Ročníková obměna proběhla výborně a po
podzimní části jsou starší žáci na 4. místě, mladší na 3. místě.
Jediným negativem je stále menší počet hráčů z Nedakonic. Proto chceme apelovat na všechny rodiče a fanoušky, aby
přivedli své děti nebo vnoučky na hřiště.
Tým dorostu v přípravě změřil síly v okresním poháru
mužů. V rámci poháru porazili týmy Jalubí B a Jankovic.
Podzimní část zakončil tým na 1. místě okresního přeboru
s náskokem 3 bodů. Cílem je udržet toto místo až do konce
sezóny. Hráči dorostu by Vás tímto chtěli pozvat na návštěvu jarních zápasů. Divácká kulisa není nijak početná, přitom
předváděná hra je mnohdy na úrovni nižších mužských soutěží.
Mužstvo mužů vede již druhým rokem zkušený trenér Sklenář. Jeho systematická práce začíná nést výsledky. Tým je po
podzimní části na krásném 2. místě a první příčka není nikterak daleko. Do týmu se také velmi dobře daří zapracovávat
mladé hráče. Hráči Tomáš Král, Filip Mazůrek, Petr Šoustek
nebo Martin Petek jsou stabilními hráči A týmu a velkým příslibem budoucích výsledků.
Ke konci podzimní sezóny vznikl v Nedakonicích Fun
club. Chceme tímto poděkovat všem fanouškům a fanynkám
za podporu na domácích a hlavně venkovních zápasech. Věříme, že i nadále budou podporovat naše týmy, a že se jejich počet bude neustále zvyšovat. Tímto bychom všechny fanoušky
fotbalu v Nedakonicích chtěli pozvat na zápasy v roce 2010.
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