www.obecnedakonice.cz

1

Úvodní slovo
Vážení spoluobčané,
vítáme Vás na stránkách Zpravodaje
obce Nedakonice, jehož prostřednictvím bychom Vás rádi informovali o
činnosti v naší obci v uplynulém roce
2015.
Na konci roku 2014 byl Zastupitelstvem obce schválen rozpočet obce na
rok 2015 s rozpočtovanými příjmy ve
výši 14.509 000,- Kč a rozpočtovanými
výdaji ve výši 13.958 000,- Kč. Na splátku úvěru bylo vyčleněno 551 000,- Kč.
K 1.1. 2015 obec disponovala na bankovních účtech částkou 6 564 634,55,Kč. Plnění rozpočtu lze průběžně sledovat na internetových stránkách obce
prostřednictvím tzv. rozklikávacího rozpočtu. V roce 2015 byl již úvěr splacen
a obec nic nedluží.
Od začátku roku bylo intenzivně
pracováno na přípravě a kompletaci
dokladů nutných pro podání žádosti
o dotaci na výstavbu chodníku podél
hlavní silnice. Žádost byla podána dne
6.1.2015 na Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) a ve druhém kole jsme
obdrželi dotaci ve výši 2,848 mil. Kč.
V dubnu jsme také dokončili zahájenou výměnu svítidel veřejného osvětlení
u hlavní silnice za úsporná LED svítidla.
V průběhu prázdnin, kdy byla uzavřena
mateřská škola proběhla oprava stropu a
sociálního zařízení v přízemí. Tato oprava byla prováděna převážně zaměstnanci obce. Opravu bylo nutné provést
z havarijních důvodů, strop nebyl bohu-

žel opraven v rámci celkové rekonstrukce a jeho stav byl již havarijní. Prázdniny
jsme využili také v základní škole kde
došlo k výměně nevyhovujících plynových kotlů za moderní kondenzační
kotle. Bylo zde rekonstruováno také sociální zařízení pro žáky v přízemí.
Od září do listopadu bylo provedeno
35 nových vodovodních přípojek, díky
investici ve výši 345 788,- Kč mohly být
napojeny rodinné domy v části „Padělky“. S příspěvkem MMR ČR jsme realizovali výstavbu dětského hřiště u kulturního domu. S využitím dotace Zlínského
kraje byl rozšířen místní rozhlas o nová
rozhlasová hnízda.
V průběhu roku bylo také v předstihu vyhlášeno několik výběrových řízení
na akce, které budou realizovány v roce
2016.
Tradičně se naše obec prezentovala
13. září na tradičních uherskohradišťských Slavnostech vína. Všem, kteří nás
v průvodu přišli podpořit děkujeme.
Poté následovaly tradiční Slovácké
hody s právem.
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V závěru roku se uskutečnily dvě
pravidelné kulturní akce - společné rozsvěcení vánočního stromu a Mikulášské
zpívání organizované Mužským pěveckým sbore Nedakonice.
V průběhu roku jsme se pokračovali
v aktivním rozvíjení internetových stránek obce, které mají již druhým rokem
i svou mobilní verzi umožňující prohlížení v chytrých telefonech a tabletech.
Stránky nabízí možnost registrace e-mailu pro zasílání důležitých zpráv. Zatím je ale registrováno pouze 22 aktivních adres což je velká škoda.
V následujícím období se zaměříme
především na přípravu a realizaci výběrových řízení na dodavatele pro realizaci
investičních akcí na následují roky 2017
- 2018 mezi které bude patřit především
příprava výstavby II. etapy chodníku
u hl. silnice a realizace výstavby čistírny odpadních vod a revitalizace středu
obce.
Pro další informace můžete průběžně sledovat oficiální www stránky obce.
Za radu obce

Jaromír Klečka

Ing. Zdeněk Otrusina

starosta obce

místostarosta obce

Přehled investičních akcí v roce 2015:
Název akce
Nákup 16 kusů LED svítidel a výložníků
Výstavba 35 vodovodních přípojek
Provedení výměny 2 kusů plynových kotlů v ob-jektu Základní školy Nedakonice
Realizace dětského hřiště - dodávka montáž herních prvků
v rámci projektu „Obec potěší velice, rozveselené Nedakonice“.
Rozšíření VaV systému
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Cena v Kč
152 124,83,345 788,317 489,-

Zhotovitel
Filák s.r.o
Libor Hromada
PASTOREK VTP s.r.o.

Termín realizace
13.4.2015
7.9. 30.11.
2.7. - 10.8.

558 415,-

DŘEVOARTIKL, spol. s r.o.

20.6.-31.7.

136 000,-

PWS Plus s.r.o.

1.9.- 20.10
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Plán investičních akcí v roce 2016:
Název akce
Oprava místní komunikace Dědina II

Cena v Kč
1 947 023,-

Chodník u silnice II/427-Nedakonice
Rekonstrukce zahrady u ZŠ Nedakonice

4 567 239,4,2 538 678,-

Výstavba 30 vodovodních přípojek

Zhotovitel
Vodohospodářské stavby
Javorník –CZ s.r.o.
Tufír spol s r.o.
Vodohospodářské stavby
Javorník-CZ s.r.o.
nevybrán

Termín realizace
2.5 - 30.6.
4. 4. – 29.7.
28.3. – 13.6

Účast členů rady obce a zastupitelstva obce na
jednáních v roce 2015
Člen rady

strana

Počet účastí

účast

Klečka Jaromír

Nezávislí pro obec

12

100%

Otrusina Zdeněk, Ing.

Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.

12

100%

Bukovjanová Alena

Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.

10

83%

Rokyta Miroslav, Ing.

Nezávislí kand.obce Nedakonice

12

100%

Chlachula Michal

Nezávislí kand.obce Nedakonice

11

92%

Člen zastupitelstva

strana

Počet účastí

účast

Klečka Jaromír

Nezávislí pro obec

6

100%

Rokyta Miroslav Ing.

Nezávislí kand.obce Nedakonice

6

100%

Chlachula Michal

Nezávislí kand.obce Nedakonice

6

100%

Rokytová Pavla

STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ

6

100%

Černý Lubomír Ing.

Nezávislí pro obec

6

100%

Klečková Lenka

Komunistická str.Čech a Moravy

6

100%

Otrusina Zdeněk Ing.

Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.

5

83%

Bukovjanová Alena

Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.

5

83%

Burdová Kateřina Mgr.

Nezávislí pro obec

5

83%

Mareček Libor Ing.

Nezávislí kand.obce Nedakonice

5

83%

Šupka Antonín

Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.

4

67%

Marečková Milena Ing. Mgr.

Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.

4

67%

Žádníková Helena Mgr.

STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ

3

50%

Král Lubomír

STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ

2

33%

Smělík Jiří

STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ

0

0%

www.obecnedakonice.cz

3

Pracoviště CzechPoint (CzP)
Od 1.1.2008 se obec zapojila do systému pro vydávání
ověřených výpisů z informačních systémů ve-řejné správy
nebo jejich částí, které jsou veřejnými evidencemi, rejstříky
nebo seznamy.
V kanceláři obecního úřadu je možné vyřídit ověřené výpisy z těchto centrálních registrů:
• Výpis z insolvenčního rejstříku
• Výpis bodového hodnocení řidiče
• Výpis ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů z Informačního systému o veřejných zakázkách.
• Výpis z rejstříku trestu
• Výpis z katastru nemovitostí
• Výpis obchodního rejstříku
• Výpis z živnostenského rejstříku (RžP)
• Podání vůči registru živnostenského
podnikání (ohlášení živnosti, změnu provozovny, statutárního zástupce apod.)
• Agendy datových schránek (např. zřízení
datové schránky, zneplatnění přístupových údajů a vydání nových)

• Agendy základních registrů (výpisy, žádosti o změnu údajů
atd.)
• Registr účastníků provozu modulu autogramů ISOH
• Konverze dokumentů (převod el. dokumentu na listinný a
obráceně)
Podrobnější údaje lze získat na stránkách obce nebo je poskytnou zaměstnanci obecního úřadu.
Zpracoval: Ing. Zdeněk Otrusina
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Změny spojené s novelou zákona o dokladech
Od 1. ledna 2006 platí nový zákon občanských průkazech a cestovních dokladech. Změny se dotýkají oblastí:
Občanských průkazů
• občanům starším 70 let se budou nově vydávat s platností
35 let od data vydání dokladu. Prů-kaz bude nutné vyměnit pouze při změně některého ze zapsaných údajů
• nový občanský průkaz je možné si vyzvednout na kterémkoliv obecním úřadě s rozšířenou pů-sobností po zaplacení správního poplatku 100 Kč
• Pokud má občan trvalé bydliště na území ČR a dovršil
věku 15 let, je povinen požádat o vy-dání OP nejpozději
do 30 dnů ode dne, kdy dovršil 15 let.
Cestovních dokladů
• Nový pas je možné si vyzvednout na kterémkoliv obecním
úřadě s rozšířenou působností po zaplacení správního poplatku 100 Kč

4

• Občanům, kteří potřebují urychleně vycestovat do zahraničí, se na žádost vydá ve lhůtě do 6 pracovních dnů cestovní pas s biometrickými údaji s platností 10 let, občanům
mladším 15 let s platností 5 let. Správní poplatek v tomto
případě činí 4000 – 2000 Kč.
Trvalých pobytů
• Pokud má občan adresu trvalého bydliště evidovánu v sídle ohlašovny, jsou ukládána ozná-mení o uložení zásilky a
výzvy s poučením na ohlašovně, v jejímž správním obvodu má občan hlášen trvalý pobyt. Uložením těchto zásilek
v sídle ohlašovny jsou po uplynutí lhůty 10 dnů splněny
podmínky fikce doručení a písemnost je považována za
doručenou.
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Informace o vodním hospodářství v roce 2015
Obec Nedakonice je provozovatelem
vodovodu a kanalizace v obci. Celková
délka provozované vodovodní sítě je 5
880. Celková délka kanalizační sítě je 8
294 m z toho ve vlastnictví obce je 1 421
m. Na vodovod a kanalizaci bylo k 31.
12. 2015 napojeno 812 obyvatel, pouze
na kanalizaci 643 obyvatel obce. Ne-

napojeno zůstává 133 obyvatel. V roce
2015 bylo nově připojeno 42 objektů na
vodovod a 4 na kanalizaci.
Pro potřeby vodovodu bylo odebráno
22 154 m3 pitné vody, což je o 26% více
než v loňském roce. Čistírnou odpadních
vod vyčištěno 102 504 m3 odpadní vody,
což představuje meziroční nárůst o 5 %.

Žádáme občany, kteří jsou připojeni na veřejný vodovod
nebo kanalizaci a nemají dosud podepsány smlouvy, aby tak
učinili co nejdřív v kanceláři obecního úřadu. Dále upozorňujeme, že v průběhu roku bude provedena kontrola přípojek u
domácností, které neprokáží způsob likvidace odpadní vody
pomocí kamery. V případě pozitivního zjištění bude v sou-
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Průměrně tak bylo obecním vodovodem
denně dodáváno 60,7 m3 pitné vody.
Stočné uhrazené od-běrateli představuje pouze objem cca 40 000 m3, zbývající
množství je představována nefakturovanou srážkovou vodou. Přehled objemu
dodané pitné vody v letech 2007-2015 je
uveden v následujícím grafu.

ladu se zákonem o vodovodech a kanaliza-cích požadováno
uhrazení stočného zpětně. Žádáme občany, aby nesplachovali
do kanalizace vlhčené ubrousky a ostatní hygienické potřeby,
které následně způsobují poruchy technologie čistírny odpad-ních vod a zvyšují tím provozní náklady od kterých se odvíjí
cena stočného.
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Rada obce svým usnesení č. 5/14-18 ze dne 3. 2. 2015 provedla úpravu stanovení množství odpadních vod fakturované
vlastníkům nemovitostí s vlastním zdrojem pitné vody tak,
aby odpovídala stanove-nému směrnému číslu roční potřeby
vody na osobu dle přílohy číslo 12 vyhlášky č. 428/2001 Sb.
Pro rok 2015 bylo stanoveno množství odpadní vody ze kterého se vypočítává stočné na 33 m3 za osobu, od roku 2016 bude
toto množství u rodinných domků 36 m3 za osobu.
Výše stočného ani vodného se v roce 2016 měnit nebude
a zůstává v platnosti cena stanovená Zastu-pitelstvem obce
usnesením č. 1/V/2014 pro rok 2015:
a. stočné – 27,- Kč.m-3 vč. DPH
b. vodné – 25,- Kč.m-3 vč. DPH

Hospodářské ukazatele vodního hospodářství za rok 2015:
Náklady na činnost:
- Provoz vodovodu 1 095 299,-Kč
- Provoz kanalizace a ČOV 997 036,-Kč
Výnosy z činnosti.
- Provoz vodovodu 581 363,-Kč
- Provoz kanalizace a ČOV 1 267 696,-Kč
Zisk/ztráta činí: -513 936,-Kč (provoz vodovodu)
270 660,- Kč (provoz kanalizace)
Zpracoval Ing. Zdeněk Otrusina

Čekají nás vyšší kvóty, Češi je mohou zvládnout
Podle nové legislativy by roce 2016
měl každý z nás ročně odevzdat k recyklaci zhruba 7 kg starého elektra, což
bylo ještě před pár lety nepředstavitelné
množství. Nakonec to ale oprav-du dokážeme.
Podle původního požadavku evropské směrnice bylo určeno, že se musí v
každé členské zemi ročně vysbírat nejméně čtyři kilogramy elektroodpadu
na každého obyvatele. Na každého obyvatele České republiky včetně dětí nyní
připadá kolem pěti kilogramů reálného
sběru. V roce 2016 ale vstoupil v platnost
již zmíněný nový způsob výpočtu těchto
kvót, který tuto kvótu významně navýšil.
Doposud jsme však bez problémů požadavek evropské směrnice plnili, dokonce
i s rezervou.
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Česká republika bude muset podle
nových parametrů zajistit sběr a recyklaci takového množ-ství vysloužilého
elektra, jaké odpovídá 40 procentům
hmotnosti prodaných nových spotřebi-čů průměrně za tři roky zpětně. Ročně
se u nás prodá zhruba 175 000 tun elektrozařízení, každý z nás by tedy měl odevzdat k recyklaci minimálně zmíněných
sedm kilo.
Předběžné výsledky sběru v roce
2015, které jsou k dispozici naznačují,
že by se to mohlo podařit. Jen sběrnými
místy vytvořenými kolektivním systémem ELEKTROWIN prošlo od ledna
do října na 30 000 tun starých spotřebičů,
což odpovídá celoročnímu sběru v roce
2014. Věříme, že především díky podpoře široké veřejnosti, které není lhostejný

osud naší planety, i novou vyšší kvótu letos opět s rezervou naplníme.
Kde a jak se mohou obyvatelé Nedakonic zbavit vysloužilých elektrospotřebičů
Domácnosti se mohou vyřazených
elektrospotřebičů zbavit zdarma na sběrném dvoře obce. Je přitom ale nezbytné
splnit jednu základní podmínku: spotřebiče musejí být kompletní, tedy nerozebrané.
Elektrozařízení, kterému již někdo
odmontoval důležité části jako např. motor, kompresor, topné těleso, buben, plášť
apod. se považují za odpad a náklady
spojené s jejich odstraněním jdou k tíži
obci. Promítají se tedy do poplatků, které
platíme my všichni!
Vyřazené spotřebiče z Vašich domácností můžete zdarma odevzdávat sběrném dvoře obce Nedakonice.
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Odpadové hospodářství obce
Fyzické osoby (občané) jsou povinny odkládat komunální
odpad na místech k tomu určených a ode dne, kdy tak obec
stanoví obecně závaznou vyhláškou (OZV č. 2/2012), komunální odpad odděleně shromažďovat, třídit a předávat k využití
a odstraňování podle systému stanoveného obcí, pokud od-pad
samy nevyužijí v souladu se zákonem o odpadech a zvláštními
právními předpisy (například zá-kon č. 309/1991 Sb., zákon č.
389/1991 Sb.).
Přehled vyprodukovaného komunálního odpadu
v letech
etec 2009
009 - 2015
0 5

Přehled vyprodukovaného tříděného odpadu
v roce 2012 -2015

Financování odpadového hospodářství v roce 2015
Financování odpadového hospodářství v obci je zajištěno
výběrem poplatku za provoz systé-mu shromažďování, sběru,
přepravy odpadu a příjmem od společností zabývajících se zajiš-ťování zpětného odběru a využití odpadů z obalů. Rozdíl
mezi příjmy a výdaje je hrazen z rozpočtu obce.
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Výdaje
Příjmy
35 856,00
0,00
747 178,00 776 800,00
38 707,10 37 999,50

Sběr a svoz nebezpečných odpadů
Sběr a svoz komunálního odpadu
Sběr a svoz ostatních odpadů (jiný
než nebez-pečný a komunální)
Ostatní nakládání s odpady – sběrný 294 687,63 44 698,00
dvůr
Celkem
1 116 428,73 859 497,50
Rozdíl
-256 931,23
Doplatek z rozpočtu obce na likvidaci odpadů v roce 2015
byl 256 931,23,- Kč.
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komu-nálních odpadů je
stanoven Obecně závaznou vyhláškou č. 2/2015 O místních
poplatcích. Poplatek je splatný nově nejpozději do 30. 4. Sazba
poplatku je stanovena z pevné částky na poplatníka a rok a z
částky stanovené na základě skutečných nákladů obce předchozího kalendářního roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za poplatníka a kalendářní rok.
Poplatek pro rok 2016 je stanoven ve výši 500,- Kč/rok za
poplatníka. Nově jsou od poplatku osvobozeni např. poplatníci, kteří jsou narozeni v příslušném kalendářním roce. Další
kategorie po-platníků, kterým může být poplatek na základě
jejich žádosti snížen jsou uvedeny v obecně závazné vyhlášce.
Vzhledem k tomu, že oplatek byl naposled zvýšen v roce 2008
(před 8 lety) a náklady na likvidaci každoročně stoupají bude s
největší pravděpodobností již nutné v následujícím roce jeho
výši upravit, aby odpovídal skutečné výši vynakládaných nákladů. Skutečnou výši poplatku může ovlivnit každý z Vás občanů obce tím, že bude důsledně třídit svůj odpad z domácnosti.
Průměrně vyproduko-val každý občan 192 kg netříděného komunálního odpadu.
V roce 2015 bylo neplatičům vystaveno celkem 24 platebních výměrů za neuhrazený místní poplatek v objemu 20 000.Kč + sankční zvýšení 4 300,- Kč. V případech kdy platební výměry nebyly ve sta-novené lhůtě uhrazeny bylo přistoupeno k
vymáhání a bylo zahájeno exekuční řízení. Z celkem 8 exe-kucí bylo již
5 ukončeno vymožením
dlužné částky a nákladů
řízení a 3 řízení ještě pokračují.
Žádáme občany, aby
z popelnic odstranili
staré štítky z předchozích let.
Žádáme občany, aby
neukládali větve a odpad
ze zahrad v okolí obce.
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K uložení biologického odpadu je určen pouze sběrný dvůr.
Pokud občan ukládá odpady mimo vyhrazená místa, dopouští
se přestupku dle zákona o přestupcích. Tento zákon stanovuje,
že přestupku proti veřejnému pořádku se dopustí ten, kdo neoprávněně založí skládku nebo odkládá odpady mimo vyhrazená místa. Za tento přestupek může obec uložit fyzické osobě
pokutu až do výše 50 000 Kč.

Za účelem sběru a následné likvidace odpadů z domácností
je obcí zřízen a provozován sběrný dvůr. Abychom ještě více
podpořili třídění odpadu a využívání sběrného dvoru k odkládání odpadu bude nově od měsíce dubna rozšířena otevírací
doba na sběrném dvoře a to na všechny soboty v měsíci. Odpady pocházející z podnikatelské činnosti jsou ve sběrném dvoře
přijímány pouze na základě uza-vření písemné smlouvy mezi
obcí a podnikatelským subjektem. Bez platné smlouvy nebude
odpad pocházející z podnikání odebrán.

Pokud při vaší podnikatelské činnosti vznikají nebezpečné
odpady, potřebujete souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady podle § 16 odst. 3 zák.č. 185/2001 Sb., o odpadech od příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Pokud
vyprodukujete za rok více než 100 kg nebezpečného odpa-du
nebo 100 t ostatního odpadu, pak zasíláte Hlášení o produkci a
nakládání s odpady na příslušný úřad obce s rozšířenou působností do 15.2. následujícího roku.
V případě odpadu, který je zařazený podle Katalogu odpadů
jako odpad podobný komunálnímu má podnikatel dvě možnosti jak dostát zákonným povinnostem při nakládání s vlastním odpadem, který mu vzniká při podnikatelské činnosti.
První možností je zapojit se do systému nakládání s komunálním odpadem v obci, ve které podni-ká. To může udělat na
základě písemné smlouvy s obcí. Smlouva musí obsahovat i
cenu, kterou podnikatel zaplatí za služby, které mu obec poskytne. Podnikateli však odpadají některé starosti (např. ověřovat,
zda firma, které předává odpad má všechna příslušná oprávnění apod.). Dosud tuto možnost nevyužil žádný podnikatel.
V tomto případě podnikatel také využívá systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů, který je stanoven v obci. Prakticky to
znamená, že pro třídění svého odpadu využívá kontejnery na
tříděný sběr instalované v obci a zbytkový směsný komunál-ní
odpad (který mu zbude po vytřídění, např. papíru, skla, plastů),
odkládá do sběrné nádoby a tuto mu odváží „svozová“ firma.
Bez uzavření písemné smlouvy nelze systém třídění (barevné
kontejnery) pro odpad z podnikání využívat.

Provozní doba na sběrném dvoře:
středa
13:00 – 17:00 hodin
sobota
9:00 – 12:00 hodin
Na sběrném dvoře je možno ukládat následující odpad z
domácností:
• Nebezpečný odpad (např. staré barvy, zářivky, oleje)
• Autobaterie
• Biologický odpad – trávu, listí (zatím nelze ukládat větve)
• Stavební suť
• Elektrospotřebiče –televizory a monitory, chladící zařízení,
drobné spotřebiče z domácností vč. mob. telefonů,
• Komunální odpad větších rozměrů
• Železný odpad
• Starý papír
Informace pro právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání jako původce odpadu:
Odpady vzniklé z vaší podnikatelské činnosti můžete předávat pouze oprávněné osobě (tzn. subjekt, který má souhlas
k provozování zařízení, sběru, výkupu, odstranění odpadů od
příslušného krajského úřadu podle § 14 odst.1 zák.č.185/2001
Sb., o odpadech).
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Druhou možností, kterou podnikatel má (např. když při
jeho činnosti vznikají i další odpady než jen ty, které lze považovat za odpady podobné komunálním, příp. se nechce zapojit
do systému obce) je ošetřit smluvně nakládání s odpady s příslušnou „svozovou“ firmou přímo. V takovém případě za na-kládání s odpady, které vzniknou při jeho činnosti, nese plnou
zodpovědnost, včetně povinnosti ověřit si, zda firma, které odpady předává, je k převzetí oprávněna nebo povinnost zajistit
řádné třídění odpadů apod.
Zpracoval: Ing. Zdeněk Otrusina

www.obecnedakonice.cz

plk. i. m. Tomáš Motyčka

 8. 7. 1915 Nedakonice, † 15. 10. 1944 u Diviaky (Slovensko)
V roce 2015 uplynulo 100 od narození našeho rodáka Tomáše Motyčky, který
položil svůj život jako pilot během bojů
II. světové války. Proto mi dovolte, abych
touto cestou připomněl jeho hrdinství a
uctil tím jeho památku.
Na pomoc Slovenskému národnímu
povstání přiletěl 17. 9. 1944 ze Sovětského svazu 1. československý samostatný
stíhací letecký pluk pod velením škpt.
Františka Fajtla, DFC. V tento den letadla pluku přistála na polním letišti Zolná. Příslušníci pluku chránili vzdušný
prostor nad povstaleckým územím, podporovali vlastní pozemní jednotky, ničili
statické i pohyblivé pozemní cíle a živou
sílu nepřítele na všech úsecích povstalecké fronty.
Jádro leteckého personálu 1. československého samostatného stíhacího
leteckého pluku tvořili zkušení stíhači,
bývalí příslušníci československých stíhacích perutí v Britském královském
letectvu RAF ve Velké Británii. Jedním
z těchto ostřílených stíhačů byl i ppor.
Tomáš Motyčka.
Po rozbití ČSR jako jeden z prvních
uniká do Polska, aby se postavil tváří v
tvář německému agresorovi. Tam unikl
jen o vlásek smrti. Nedostatek letadel a
další výzbroje donutil čet. Tomáše Motyčku a další čs. letce ustoupit z Polska
na území dnešní Ukrajiny. Na tomto
území je Tomáš Motyčka zajat vojsky
Rudé armády. Po roční internaci v Sovětském svazu je spolu se skupinou československých letců zařazený k transportu
do Velké Británie, kde se již zformovaly
československé letecké jednotky v rámci
Britského královského letectva - RAF. Po
více jak půlroční plavbě lodí „Reina el Pacifico“ (Královna Pacifiku) ze Sovětského
svazu, kolem Indie a celé Afriky se dostal
na půdu Velké Británie. Tu vstupuje do
Britského královského letectva - RAF, absolvuje přeškolení na legendární britskou
stíhačku Spitfire a stane se příslušníkem
československé 312. stíhací perutě. S touto jednotkou se zúčastňoval doprovodu
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britských a amerických bombardérů, hlídek nad spojeneckými konvoji, útoků na
různé cíle v okupované Francii, Belgii a
Holandsku, bojoval s německými stíhači.
Koncem roku 1943 se dobrovolně
přihlásil ke službě v nově vytvářeném
československém stíhacím pluku v Sovětském svazu. Po přesunu jednotky ze
Sovětského svazu na území Slovenska plnil pluk náročné úkoly. V první řadě šlo
o ovládnutí vzdušného prostoru, což by
pro německou Luftwaffe znamenalo znemožnění bombardování jádra povstalec-

kého území na linii letiště Tri duby - Zvolen - Banská Bystrica - Brezno. Kromě
stíhacích úkolů se museli piloti zhostit i
funkce jednotek stíhacích bombardérů
a podporovat vlastní pozemní jednotky,
vyhledávat a likvidovat pozemní nepřátelské cíle v členitém horském terénu a v
úzkých údolích, což vyžadovalo od stíhačů, aby sáhli na dno svého širokého registru individuální pilotní techniky a taktiky.
Na splnění jednoho takového náročného
úkolu vydal rozkaz velitel 1. ČSSLP škpt.
František Fajtl, DFC, pro dvojčlenný roj
tvořený por. Rudolfem Borovcem a ppor.
Tomášem Motyčkou, který v pluku zastával funkci zástupce velitele druhé perutě.
Úlohou roje byl průzkum nepřátelských
pozemních obranných postavení v prostoru Jalná - Sv. Kríž n/ Hronom (dnes
Žiar n/Hronom) - Kremnica - Handlová – Banská Štiavnica - Diviaky. Během
tohoto průzkumného letu por. Borovec
úspěšně zaútočil na německé vozidla u
obce Ráztočno. V prostoru obce Diviaky
se nepřátelské pozemní jednotky pečlivě maskovali. To přinutilo ppor. Tomáše Motyčku nízkým přízemným letem
hledat ohniska pozemního odporu. Během této rekognoskace terénu se ppor.
Motyčka vzdálil od letadla por. Borovca,
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který se ho snažil bezvýsledně kontaktovat vysílačkou. Borovec naposledy viděl
Motyčkovu „Lavočku“ La 5FN, č. 20 nad
železniční stanicí v Diviakách. Následně ppor. Motyčka zaútočil na německé
štábní vozidlo, které po prvním útoku
začalo okamžitě hořet a Němci se snažili ukrýt v příkopách u cesty. Očití svědci
po skončení války potvrdili, že jedna z
Lavoček létala velmi nízko a nálet několikrát opakovala a náhle se zřítila. Letadlo
ppor. Motyčky se zřítilo následkem střelby německé protiletadlové palby a pilot
v troskách letadla zahynul. Tělo ppor.
Tomáše Motyčky dali Němci pohřbít na
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místě katastrofy. Po ústupu fronty, byl
ppor. Motyčka pohřben v obci Diviaky.
Koncem roku 1945 byly jeho ostatky rodinou převezeny do rodných Nedakonice. Na hrdinství ppor. Tomáše Motyčky
se nezapomnělo ani po roce 1989, kdy ho
prezident Václav Havel v roce 1991 povýšil do hodnosti plukovníka letectva in
memoriam.
Tomáš Motyčka byl vyznamenán
polským vojenským křížem, československým vojenským křížem, dvakrát
československou vojenskou medailí za
statečnost a medailí Slovenského národního povstání.

Dne 25. 10. 2014 byla na budově
vlakového nádraží Turčianske Teplice
-Diviaky Tomáši Motyčkovi odhalena
pamětní deska.
Dne 18. října se starosta J. Klečka a
Mgr. K. Burdová na pozvání primátora
Města Turčianske Teplice zúčastnili pietní akce konané u příležitosti 100. výročí
narození Tomáše Motyčky. Mimo zástupce obou samospráv byli přítomni také
členové KPM Albatros Martin a zástupci
Zväzu vojakov SR a členové Slovenského
zväzu protifašistických bojovníkov.
Čest jeho památce!
Ing. Zdeněk Otrusina, místostarosta
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Mateřská škola oslavila v roce 2015 60 let
Historie v kostce.
Naše mateřská škola má dlouholetou tradici. Byla založena
v roce 1954 jako jednotřídní MŠ, do té doby zde byl pouze zemědělský útulek. S přibývajícím počtem dětí v obci byl v roce
1975 zrekonstruován dům č. 42 „Bezděkovo“, který sloužil
potřebám předškolních dětí. Pro obec bylo dobré, že vzniklo
dalších 25 míst, ale nevýhodou bylo, že každé oddělení sídlilo
v samostatných budovách, které byly od sebe vzdáleny 50 metrů, což bylo poměrně náročné na organizaci práce.
Nových úprav jsme se dočkali po třiceti letech na podzim
roku 2005, kdy proběhla rozsáhlá rekonstrukce hlavní školní
budovy za využití státní dotace a finančních prostředků zřizovatele. Mateřská škola prodělala velké změny, obě třídy s kapacitou 56 dětí byly sloučeny pod jednu střechu a ještě v půdních
prostorách vznikla samostatná ložnice pro 40 dětí. Do nových
prostor jsme se stěhovali již v lednu 2006.
Jelikož v letech 2006 – 2009 byl v obci velký nárust dětí, MŠ
na “Bezděkovém“ sloužila ještě tři roky jako třída s dopoledním provozem.
V listopadu roku 2010 bylo na škole provedeno zateplení
a fasáda. Práce byly financovány z fondů EU, SFŽP ČR a za
přispění obce.
Součástí mateřské školy je školní jídelna, která jako poslední prošla v létě roku 2014 kompletní stavební a technologickou rekonstrukcí s kapacitou 150 obědů. Připravuje se zde
strava pro děti MŠ, ZŠ a seniory.
Postupně se nám od roku 2006 podařilo vybavit třídy novým nábytkem, vyměnit podlahové krytiny a nainstalovat klimatizační jednotku v ložnici dětí a provést ještě mnoho vnitřních úprav, tak aby škola odpovídala požadovaným normám
a abychom se v ní všichni dobře cítili. Finanční prostředky
na tyto akce poskytl zřizovatel, dále jsme vypisovali granty
Nadace Děti-Kultura-Sport a v neposlední řadě jsme byli obdarováni i místní podnikateli (rodiči). Ráda bych jim tímto
poděkovala.
Ke škole patří velká zahrada. Je zde vybudované sociální
zařízení pro děti, skladovací prostory, hračkárna a velký přístřešek.
Od léta 2013 je nově vybavena herními prvky pro aktivity
dětí při pobytu venku a také je stavebně oddělena od bytů pro
seniory.
V současné době je škola plně obsazena. S dětmi pracuje
11 členný kolektiv, a to 4 plně kvalifikované pedagogické pracovnice, 2 uklízečky, 4 pracovnice ve školní jídelně a 1 ekonomka.
Každé jubileum je příležitostí k bilancování, k ohlédnutí se
za minulostí a poděkování. Především děkujeme představitelům obce, kteří se v minulosti i současné době v nemalé míře
zatoužili o současný stav školy. Děkujeme také desítkám učitelů a správních zaměstnanců za jejich vykonanou práci pro
naše děti a také rodičům za jejich přízeň.
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Do dalších let přeji nám současným zaměstnancům, dětem i těm, kteří budou nastupovat po nás, aby se v naší škole
cítili spokojeně, aby se jim zde dobře pracovalo.
Pavla Rokytová, ředitelka
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Základní škola
V roce 2015 uplynulo 345 let od úmrtí J. A. Komenského,
a proto bych chtěla začít úryvkem z jeho díla: „ Je třeba vytrvale nás všechny vyzývat, abychom se dívali svýma očima
a odložili brýle předsudků, protože to je ta nejpřímější cesta,
po níž se dostáváme k pravému poznání věcí a na níž dobrovolně činíme všechno to, co činit máme.“ ( J.A. Komenský:
Obecná porada o nápravě věcí lidských)
Možná, že právě v této době je ta vhodná chvíle k malému
zamyšlení nad jeho slovy. To, co pak ve svém konání uděláme, je už na každém z nás. Každý z nás se jistě snaží najít tu
svoji správnou cestu. Ani na naší základní škole tomu není
jinak. Společně se snažíme hledat a realizovat takovou cestu, která bude směřovat ke kvalitnímu cíli. Je důležité si však
uvědomit, že pro někoho je tímto cílem perfektně zvládnutá
násobilka, pro jiného dobře zavázaná tkanička u bot, obojí je
však v dané chvíli stejně důležité.
Jako ředitelka školy jsem nesmírně hrdá na to, že tu naši
cestu máme, že na ní potkávám spokojené žáky, paní učitelky, rodiče, prarodiče a spoustu dalších spřízněných osob, a
že máme snad všichni stejný cíl – spokojené, zvídavé a tvořivé žáky. Jsou určitě okamžiky, kdy se na naší společné cestě
objeví i mráčky a tmavá zákoutí, ale i tato místa patří k životu
a nikdo z nás přeci není dokonalý. Důležité však je, abychom
si vzájemně naslouchali a snažili se najít společný směr.
Rok 2015 je důkazem toho, že jsme na správné cestě, je
také rokem velkého „POPRVÉ“. Díky fondům EU a společ-

nosti J. D. Tour & Trend s.r.o. mohli naši žáci poprvé vycestovat do zahraničí. 16. listopadu se celkem 20 žáků ze 4. a 5.
třídy vydalo na 5-ti denní jazykově vzdělávací pobyt do Londýna. Byl to pro nás pro všechny nezapomenutelný zážitek,
na který budeme jistě dlouho vzpomínat.
V roce 2015 prošla velkou změnou i budova základní
školy. Během hlavních prázdnin jsme za významné podpory
Obce Nedakonice zrekonstruovali obě kotelny, 3 kmenové
třídy, chlapecké WC, šatnu ve ŠD a 1 kabinet. Do všech tříd
byl pořízen nový nábytek.
Změnou prošel i náš pedagogický sbor, od září na naší
škole pracují dvě nové paní učitelky.
Dařilo se i naším žákům, z čehož máme tu největší radost. Byli jsme úspěšní v řadě soutěží. K nejcennějším medailím patří: 1. a 3. místo v anglickém jazyce, 1. a 2. místo
v řešení SUDOKU, 1. místo ve všeobecných znalostech, 3.
místo v literární soutěži „Požární ochrana očima dětí“, 2.
místo v dopravní soutěži , 2. a 3. místo v pěvecké soutěži „
Tupeský džbáneček“, 2. místo v přírodovědné soutěži,3. místo ve výtvarné soutěži, 1. místo ve štafetě dívek, 1. a 3. místo
v atletickém čtyřboji.
Rozloučila bych se s vámi znovu slovy J. A. Komenského:
„Celá výchova a vzdělávání má vést k tomu, aby měl člověk
duši otevřenou.“
Mějme duše i srdce otevřené po celý rok 2016.
Kateřina Burdová

Londýn 2015 (16.11. -20.11.)
16. listopadu jsme u základní školy
nastoupili do autobusu a plni očekávání vyrazili na cestu.
První dobrodružství z cesty na nás
čekalo ještě v České republice, kde se
nám kousíček před brněnským letištěm
pokazil autobus. Všechno se naštěstí
podařilo zvládnout díky obětavému
nasazení pana řidiče. Na letiště jsme
dorazili včas a následovalo další dobrodružství – let letadlem.
Letěli jsme se společností Ryanair a
většina žáků letěla poprvé. První den
byl náročný, protože jsme do našeho
hostelu dorazili ve dvě hodiny ráno.
Bydleli jsme v centru Londýna v Rest
Up London a ze svých oken jsme se
dívali na London Eye . V dopoledních
hodinách probíhala vždy výuka anglic-
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kého jazyka přímo v hostelu a odpoledne jsem vyráželi objevovat Londýn.
1. den jsme navštívili Tower Bridge
a Tower Bridge Exhibition, Monument
a Museum of London.
2. den jsme se vydali pozdravit
královnu . Viděli jsme Buckingham
Palace, Big Ben, Westminster Abbey ,
Trafalgar Square, 10 Downing Street,
Horse Guards Palace. Po té jsme přešli
do Science Museum.
3. den nás čekala procházka po nábřeží Temže kolem Shakespear’s Globe,
Millenium Bridge, Tate Modern, National Theatre k London Eye. Zde jsme
navštívili Sea Life Aquarium a na závěr
jsme se projeli i lodí po Temži.
Po celou dobu našeho pobytu v
Londýně nám byli velkou oporou naši
průvodci: pan Jan Dudek, paní PhDr.
Bernadetta Vaculíková a paní učitelka
Bc. Kristína Dudková.
Výlet jsme si moc užili. Zažili jsme
spoustu legrace, společně jsme poznali
nová místa, lidi, zdokonalili se v anglickémjazyce, a dokonce jsme si i vyzkoušeli, jak slaví Vánoce v Anglii.
Budeme mít na co vzpomínat.
Bye-bye 

www.obecnedakonice.cz
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Sbor dobrovolných hasičů
Nedakonice 1896 – 2015
Sbor dobrovolných hasičů je pobočným spolkem Sdružení hasičů Čech,
Moravy a Slezska a spolupů-sobí při
vytváření podmínek k účinné ochraně
života a zdraví občanů a majetku před
požáry a také při po-skytování pomoci
při živelných pohromách a jiných událostech, při nichž je v nebezpečí život,
zdraví nebo majetek. Sbor také působí
v oblasti preventivně výchovné a vzdělávací, která je zaměřena na předcházení požárům a jiným mimořádným
událostem.
Členové našeho sboru se v průběhu
celého roku podíleli zejména na údržbě, zkouškách a kontrolách tech-niky a
prostředků určených k likvidaci mimořádných událostí a zabezpečovali činnost jednotky SDH (zří-zené obcí) při
požárech nebo jiných mimořádných
událostech.
Výbor SDH v letošním roce pracoval v novém složení:
• starosta SDH – David Dvouletý,
• velitel SDH – Richard Březina,
• jednatel SDH – Bc. Vít Šňupík, DiS.,
• hospodář a statutární zástupce starosty sboru SDH – Ing. Zdeněk
Otrusina,
• revizor účtů – Svatopluk Vaďura.

Činnost jednotky sboru dobrovolných hasičů obce
Jednotka je zřízena v souladu se zákonem o požární ochraně obcí a je její
organizační složkou. Jednotka provádí
hašení požárů a záchranné práce při
živelných pohromách a jiných mimořádných událostech ve svém územním
obvodu.
Činnost jednotky je financována z
veřejných finančních prostředků prostřednictvím rozpočtu obce, majetek
používaný jednotkou je majetkem
obce. Pro rok 2015 obdržela obec na
zabezpečení akceschopnosti jed-notky
prostřednictvím Zlínského kraje celkem dvě účelové neinvestiční dotace
ze státního rozpočtu na za¬bezpečení
pohotovosti jednotky PO výši 170 000,Kč a dotaci na zabezpečení nákladů
souvisejících se za-jištěním akceschopnosti jednotky ve výši 11 000,- Kč.
Dále obec obdržela investiční dotaci
ve výši 95 000,- Kč z rozpočtu Zlínského kraje na rozšíření varovného a vyrozumívacího systému.
Také v roce 2015 jednotka zabezpečovala svou akceschopnost na základě
pohotovosti 4 členů mimo požár-ní
zbrojnici nepřetržitě 24 hodin denně.

Jednotka má povinnost vyjet k události nejpozději do 5 minut po vyhlášení
poplachu.
Odborná a fyzická příprava
Členové jednotky se v průběhu celého roku účastnili pravidelných odborných kurzů a školení, je-jichž prostřednictvím je zajišťováno jejich odborné
vzdělávání. 23. května se členové SDH
zú-častnili soutěže v požárních sportu
ve Vážanech. 19. září se celá jednotka
zúčastnila součinnostního výcviku organizovaného HZS Zlínského kraje na
stanici v Uherském Hradišti. Výcvik
byl zaměřen především na lezecký výcvik, vyproštění osob z automobilů a
práci s vyprošťovacím hydraulickým
zařízením a taktiku zásahu při dopravních nehodách.

Zásahy
Letošní rok nebyl z hlediska zásahů
ničím výjimečný, spíše se jednalo ve
srovnání s předchozími roky o klidnější rok. Jednotka uskutečnila celkem 12
výjezdů především k požárům, ale také
k technickým zása-hům. Celkem bylo
likvidováno 11 požárů a byla poskytnuta 1 technické pomoc. Celkem bylo při
zásazích odpracováno 116,5 hodin.
Další činnost
Poslední den v měsíci květnu sbor
zapojil do pořádání dětského dne. Již
tradiční bylo stanoviště u základní
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školy, kde pro děti byly připraveny čtyři stanoviště s
různými úkoly. Na prvním
stanoviš-ti se vymalovávaly
obrázky s hasičskou tématikou, na druhém stanovišti měly za úkol projít opičí
dráhu s překážkami, na
třetím stanovišti byla práce se džberovou stříkačkou
– sestříknutí plecho-vek a
na čtvrtém byla ukázka výzbroje, výstroje a techniky.
Uvedenou akci připravovalo devět členů našeho
sboru.
Také v roce 2015 sbor
pokračoval v akci „Recyklujte s hasiči“, která je
organizována společností
Elektrowin a.s. zabývající
se zpětným odběrem elektrozařízení. Celkem již bylo
od počátku akce takto provedeno 24 svozů vyřazených elektrospotřebičů.
Sbor zajišťuje pro společnost zpětný
odběr elektrozařízení od jednotlivých
spotřebitelů a jejich následné předání k
odborné recyklaci. V letních měsících
prováděli členové napouštění bazénů
obyvatelům na-ší obce.
Prezentace činnosti sboru je prováděna především cestou internetových
stránek sboru (www.hasici.nedakonice.
cz), kde lze získat aktuální informace
o činnosti sboru a jednotky a také po-

Datum
12. 01. 2015
04. 02. 2015
11. 02. 2015
12. 04. 2015
07. 07. 2015
17. 07. 2015
22. 07. 2015
31. 07. 2015
09. 08. 2015
10. 08. 2015
18. 09. 2015
07.11.2015

www.obecnedakonice.cz

drobné zprávy o činnosti za jednotlivé
roky. V pololetí roku 2015 došlo ke změně majitele internetové domény www.
nedakonice.cz a stránky začal provozovat náš sbor. Původní vlastník domény
pan Aleš Černý nám právo k užívání
domény postoupil zcela bez nároku na
odměnu, za což mu mnohokrát děkujeme. Našim přáním je, aby se stránky do
budoucna staly místem pro prezentaci
činnosti neziskových organizací a spol-

Obec
Vážany
Břestek
Zlechov
Boršice
Vážany
Zlechov
Újezdec
Boršice
Nedakonice
Nedakonice
Zlechov
Břestek

-ků působících v naší obci. Proto touto
cestou nabízíme všem neziskovým organizacím působícím v Nedakonicích
možnost využití těchto stránek včetně
možnosti řízení e-mailové adresy ve tvaru jméno@nedakonice.cz.
Na závěr bychom chtěli ještě jednou
poděkovat za poskytnutou pomoc a
podporu.
Za výbor SDH Nedakonice
Ing. Zdeněk Otrusina

Typ mimořádné události
Požár – nízké budovy
Požár – nízké budovy
Požár – nízké budovy
Požár – nízké budovy
Požár – polní porost, tráva
Požár – polní porost, tráva
Požár – polní porost, tráva
Technická pomoc – nebezpečné stavy
Požár – polní porost, tráva
Požár – polní porost, tráva
Požár – odpadu
Požár - nízké budovy
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Farnost Nedakonice
„Buďte milosrdní jako je milosrdný váš Otec“ (Lk 6, 36)
Milí občané a farníci,
jsem rád, že se opět mohu na vás obrátit těmito řádky na prahu nového roku 2016. Jak bývá zvykem, na konci
starého roku se ohlížíme nazpět, děkujeme za vše dobré, co
nám tento rok přinesl, ale také máme příležitost zpytovat
svědomí a uvědomit si, v čem jsme udělali chybu, co bychom měli napravit. Na začátku roku nového zase uvažujeme o tom, co nám tento rok přinese, dáváme si různá dobrá
předsevzetí a plánujeme, o co budeme usilovat. Kéž by se
nám tato dobrá předsevzetí dařilo plnit. Kéž by v novém
roce přinášela naše práce hojný užitek nejen nám samotným, ale i těm, kteří jsou kolem nás.
Při pohledu nazpět, na život v našem farním společenství v uplynulém roce, nelze nevzpomenout významnou
událost pro život naší farnosti a celé obce. Dne 18. 5. 2015
navštívil naši farnost olomoucký arcibiskup Mons. Jan
Graubnera, aby společně s téměř třiceti kněžími slavil mši
sv. k připomenutí stého výročí narození dlouholetého duchovního správce naší farnosti Mons. ThDr. JUDr. Josefa
Ryšky. Myslím, že tato připomínka vzácného kněze byla
povzbuzením pro nás všechny. Pan doktor Ryška musel ve
svém životě nést mnoho křížů. Protože patřil k nejbližším
spolupracovníkům tehdejšího olomouckého arcibiskupa
Josefa Matochy, byl jako jeden z prvních kněží arcidiecéze v
roce 1950 zatčen a nespravedlivě odsouzen komunistickým
režimem, deset let pat trávil v nejtěžších věznicích a další
roky mimo kněžskou službu jako dělník, posledních 23 let
svého života byl farářem právě zde v naší obci. Maličkou
odměnou za tyto útrapy byly i pocty, kterých se mu dostalo
zde na zemi. Pravděpodobně tou největší, bylo jmenování
papežským prelátem, kterého se mu dostalo od papeže Jana
Pavla II. v roce 1993. Jsem velmi rád, že také zastupitelstvo
naší obce schválilo udělení čestného občanství „in memoriam“ jako ocenění zásluh Mons. Ryšky pro naši farnost a
pro celou obec. Je to pocta, která má být pro nás a pro následující generace připomínkou vzácného kněze, který zde
působil a zanechal trvalou stopu.
Při pohledu do nového roku bych Vám rád připomněl,
že právě tento rok je velmi významný tím, že jej papež
František vyhlásil mimořádným Svatým rokem Božího
milosrdenství. Mnozí se ptají, co to znamená. Tento křesťanský zvyk navazuje na mnohem starší židovskou tradici, která slavila každý 50 rok jako rok odpuštění a smíření.
První Svatý rok v dějinách Církev vyhlásil papež Bonifác
VIII. a stanovil, aby se Svaté roky slavili každý sto let, už
o padesát let později za papeže Klementa VI. byla tato perioda zkrácena na 50 let, až konečně se v roce 1470 přešlo
na současnou periodu 25 let. Všechna výše uvedená jubilea
se považují za tzv. jubilea řádná. Poslední Svatý rok v roce
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2000 bylo tzv. Velké jubileum, neboť poprvé v dějinách se
Svatý rok konal současně s posledním rokem tisíciletí. Kromě řádných existují i tzv. jubilea mimořádná, která jsou vyhlašována s ohledem na nějakou významnou událost. Poprvé byl vyhlášen mimořádný Svatý rok v roce 1390. Ve 20.
století byly slaveny mimořádné Svaté roky dvakrát. V roce
1933 jej vyhlásil papež Pius XI. u příležitosti devatenáctistého výročí předpokládaného data Kristova ukřižování a
vzkříšení. Stejný důvod vedl i papeže sv. Jana Pavla II. k
vyhlášení Svatého roku na rok 1983.
Papež František se tedy rozhodl vyhlásit Svatý rok, který on sám zahájil 8. prosince letošního roku v bazilice sv.
Petra v Římě. Tento rok nás má zvláště upozornit na to,
jak úžasné je Boží milosrdenství a má vybídnout i nás k
tomu, abychom my sami projevovali milosrdenství vůči
těm, kteří jsou kolem nás. Milosrdenství to je slovo, které jakoby vymizelo ze slovníku dnešního člověka. Mnohá
místa ve světě se dnes zmítají ve válce, množí se teroristické útoky a nepochopitelné násilí. Zlo jakoby se rozlilo do
světa. Někteří řeknou, jak se na to může Bůh na to dívat?
Proč nějak nezasáhne? Proč nepotrestá? Bůh dává lidem
svobodu a bohužel této svobody mnozí lidé zneužívají. On
nikoho nenutí. Lidé se mohou svobodně rozhodnout, zda
budou konat dobro či zlo. A známe to moc dobře z našeho
života. Každý den, znovu a znovu se rozhodujeme, zda
konat dobro či zlo. Zlo nedělají jen teroristé, my všichni
se občas více či méně dáváme do služeb zla nebo na sobě
zakoušíme zlo ze strany druhých lidí. Jak na takové zlo
odpovídat. Sv. apoštol Pavel říká: „Nedej se přemoci zlem,
ale přemáhej zlo dobrem“ (Řím 12, 21). To není výzva jen
pro lidi, kteří pravidelně navštěvují kostel. To je výzva pro
každého člověka. To je jediný možný způsob, jak zamezit
šíření zla v našich rodinách, v naší obci, v našem národě,
v celém světě.
Moc bych si přál, abychom zvláště v tomto Svatém
roce pochopili Boží pozvání, abychom se snažili být milosrdní k sobě navzájem, abychom dokázali jeden druhému odpouštět. V každé rodině je nějaké neodpuštění, ať
už je to mezi manžely, či mezi rodiči a dětmi nebo mezi
sourozenci. Mnohdy jsou to spory kvůli malicherným věcem. Zkusme v tomto roce ze srdce a skutečně odpustit
každému, kdo nám nějak ublížil. Zkusme odpustit i staré
křivdy, které zůstali v našem srdci a ničí především nás
samé. Pokud se nám to podaří, pokud proměníme alespoň trochu naše okolí, pokud se nám podaří aspoň trochu odstranit zlo z našeho života a z našich vztahů, pak
uděláme to, co si přeje Bůh, pak přispějeme k tomu, aby
se svět stal lepším.
To vám ze srdce přeji a každému z vás posílám požehnání
P. Josef Rýznar, farář
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Český zahrádkářský svaz
Vážení spoluobčané, vážení zahrádkáři,
dovolte mi, abych Vás, jak se již stalo tradicí, ve stručnosti informoval o
dění v naší základní organizaci.
Letošní rok byl pro naši organizaci
velmi důležitý, jelikož se nám nabídla
možnost, zhodnotit náš nemovitý majetek tím, že jsme odkoupili od Státního pozemkového fondu pozemek, na
kterém stojí náš zahrádkářský areál.
Před jeho výstavbou, tj. v sedmdesátých letech min. stol. (1.8.1970),
jsme tento pozemek smluvně obdrželi od tehdejšího Okresního národního výboru v Uh. Hradišti, jako zájmová
organizace (které se v uvedené době
státem podporovaly), do bezplatného
užívání, což trvalo až do roku 1989.
Ale po sametové revoluci, jsme od roku
1990 tento pozemek používali na základě tzv. výpůjčky, o kterou, resp. o její
prodloužení, jsme museli několikrát
žádat Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. Tyto výpůjčky byly
k 31.12.2014 zrušeny a bylo nabídnuto. buďto pozemek koupit za obvyklou
cenu, kterou stanovil Úřad pro zastupo-

vání státu ve věcech majetkových, nebo
platit nájemné cca 18000,- Kč ročně.
Za těchto podmínek výbor ZO rozhodl pozemek odkoupit. Z tohoto důvodu byly zrušeny všechny plánované
akce, které si vyžadovaly finanční krytí.
Proto se omlouváme naším členům, že
se v loňském roce neuskutečnil i téměř
pravidelný zájezd, jelikož jsme neznali
cenu pozemku a měli jsme obavu, aby
nám stačily naše finanční prostředky.
Chtěli bychom touto cestou poděkovat starostovi obce ,p. Jaromíru
Klečkovi, který nám byl nápomocen
při jednáních s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových a
jeden pozemek, tj. před a po stranách
našeho areálu, který jsme sice od roku
1970 udržovali vč.výsadby jehličnanů a
zeleně, ale pro naši organizaci nevyužívali, převzal od státu obecní úřad. Tím
se celková hodnota snížila a pozemek
našeho areálu jsme mohli odkoupit.
Nyní můžeme prohlásit, že náš záměr se zdařil a jsme vlastníky pozemku, na kterém stojí náš areál.
Pokud jde o zahrádkářskou činnost
naší organizace, většina členů zahrád-

kářů působí na svých zahradách a
vlastních pozemcích, resp. na společných záhumenkách, a své zkušenosti
si předávají na výroční členské schůzi,
výborové schůzi nebo prostřednictvím
členů výboru, ale většinou převládá náhodné setkání apod.
Každoročně vytváříme podmínky,
aby si naši spoluobčané mohli v cukrářské výrobně u p. Chrástkové zakoupit
čerstvé cukrovinky (zákusky, koláčky).
Nadále spolupracujeme s p. Skřivánkem při pálení ovocných kvasů a výrobě destilátů.
V neposlední řadě nabízíme pronájem společenské místnosti pro různé
příležitosti našich spoluobčanů, o kterou je ovšem, v poslední době, malý
zájem.
Vážení spoluobčané,
dovolte mě, abych Vám jménem
svým, všech členů výboru a kontrolní
komise, popřál do nastávajícího roku
2016 všechno nejlepší, hlavně hodně
a hodně zdraví, elánu, životní pohody,
štěstí, životní vitality a optimismu.
T I C H Ý Lubomír
předseda ZO ČZS Nedakonice

Turistický oddíl mládeže Nedakonice
Jako každý rok i letos chceme přiblížit krátkým příspěvkem činnost našeho turistického oddílu.
Volný čas dětí od 7 do 16 let, některých rodičů a vedoucích vyplňujeme výlety (vlakem, na kole, po vlastní ose pěšky či autobusem). K dobrému zážitku potřebujeme kromě správného výběru zajímavého místa
nebo činnosti i dobrou náladu a správné počasí.
Zdravé jádro, asi 20 dětí, doplňují rodiče a vedoucí. Schůzky jsou každý čtvrtek.
Od jara do podzimu na hřišti. Tady se vždy
naučíme něco nového z turistiky, přírodovědy
nebo zdravovědy, a pak hrajeme různé hry. Při
špatném počasí využíváme naši klubovnu, která
se nachází v kabinách TJ Sokol Nedakonice.
Přes zimní období cvičíme na kulturním
domě. Oblíbený je přeskok přes kozu, ribstole,
švihadlo a míčové hry.
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Tento rok jsme navštívili Den Země v KOVOSTEELU ve
Starém Městě, pálení čarodějnic a sportovního dne (kopané
rodičů proti dětem) ,sraz bývalých členů jež prošly turistickým
oddílem, vše s opékáním špekáčků na hřišti v Nedakonicích.
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Přes zimu jsme byli plavat v aquaparku v Uherském
Hradišti ( úspěch měl hlavně tobogán a venkovní bazén) a
udělali jsme si Mikulášskou nadílku. Chystáme se ještě za
vysvědčení do Zlína na Laser game a další plavání v Uherském Hradišti.
Jsme rádi, že máme mezi sebou i letos nové dětské členy
a doufáme, že mezi nás budou chodit rádi a něčemu novému
se přiučí a zároveň se přitom pobaví.
Na další činnost v roce 2016 se těší
vedoucí i ostatní Tomíci.

Ženský pěvecký sbor Nedakonice
a jeho činnost v roce 2015
V těchto dnech se každý z nás ohlédne za uplynulým rokem 2015 a vzpomene si na události, které jej provázely. Jak
vypadal loňský rok v Ženském pěveckém sboru?
Každoročně zahajujeme krojovým
plesem, který se konal 7. 2. 2015 za početné účasti krojovaných a byl jubilejní XX. Za týden jsme pořádaly spolu s
folklorním kroužkem ZŠ Nedakonice
fašankovou obchůzku, kde se předvedli malí tanečníci se svým pásmem. Ani
na Velikonoce nechyběla naše tradiční
večerní obchůzka obcí, abychom připomněly chlapům, že i naša platí. Od
dubna jsme začaly nacvičovat nové žertovné pásmo, plné písniček a krátkých
scének o víně, lásce a jiných radostech
a starostech denního života. S tímto
pásmem jsme poprvé vystoupily 30. 5.
2015 ve Bzenci na slavnostech k výročí
založení ŽPS Drmolice a výročí Města
Bzence. Ani o prázdninách jsme nezahálely. Poslední červencovou sobotu se
uskutečnil výlet za krásami Jižní Moravy, a to do Valtic, kde jsme si prohlédly
krásný zámek a odpoledne zazpívaly na
Předhodovém zpívání, kam nás pozvala
Valtická krojovaná společnost. Prázdniny pomalu končily a 23. 8. 2015 se uskutečnila pouť na kopci Rochůs se zpíváním před kapličkou. Na této akci zpívaly
dva mužské sbory a my. Byla to pro nás
nová zkušenost a prožily jsme krásný
nedělní den.
Jako každoročně, září patří Slavnostem vína v Uh. Hradišti, a také náš sbor
zde se svým pásmem reprezentoval naší
obec. K tradičním akcím patří zpívání a
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účast na místních hodech. Ženy zpívaly nejenom v průvodu, ale několik písní
zaznělo i u stárků. Tímto podzimní akce
neskončily. Na kulturním domě 11. listopadu vystoupil sbor se svým pásmem
na Setkání se seniory. Důchodce pobavil
nejenom svým zpěvem, ale i pásmem
tanců z jiného soudku, a to styl country. Listopadová vystoupení jsme ukončily ve Vracově na Svěcení Martinského
vína.
Nejvíce z celého roku jsme se těšily
na období adventu, které jsme zahájily zpíváním u rozsvěcování vánočního
stromu v Nedakonicích. Týden na to,
jako jediný ženský sbor, jsme s novým
pásmem zazpívaly na Mikulášském zpívání, který pořádal MPS Nedakonice.
Ukončením úspěšného roku 2015 bylo
zpívání na vánoční besídce v Kostelanech nad Moravou.
Během roku se scházíme pravidelně
jednou týdně, každé úterý v 19. 30 hodin
v klubovně pod Kulturním domem. Na
těchto schůzkách nacvičujeme nové písničky nejenom na vystoupení, ale také
pro členky k jejich životnímu jubileu. V
loňském roce jsme určitě udělaly radost
s tímto přáním našim dvěma členkám.
Vážení spoluobčané, Nedakoňské
srnky Vám všem přejí hodně zdraví,
štěstí a rodinné pohody v roce 2016.
Mgr. Věra Mlčúchová

Mužský pěvecký sbor Nedakonice
Jak je již zvykem ke konci roku nastává ohlédnutí za končícím rokem 2015. První naše vystoupení v novém roce se
uskutečnilo 8. května „Košt vína „ v Moravském Písku. Tato
akce je doprovázena netradiční a neopakovatelnou cestou
vlakem, samozřejmě v kroji tam i zpět. Další velmi vydařenou akcí bylo kosení luk v Buchlovicích v zámecké zahradě,
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které připadlo netradičně na 24.května. Pro nás už neodmyslitelná je cesta na tuto akci na koňském povoze s nepřehlédnutelným majitelem krásných koní, panem Išem. Dnes
už si nikdo nedovede představit kosení v Buchlovicích, aby
chyběli Nedakoňáci a hlavně povoz, tažený krásnými koňmi.
Ten den byla pokřťena kniha „20 let koseckých v Buchlovském zámku“. Další víkend následovala oslava 10.let založení ženského sboru „Drmolic“ z Bzence. Začátkem měsíce
července jsme byli pozváni na neformální zkoušku a vystoupení za kamarády do Tupes. SlavIli taky výročí, 10.let od jejich vzniku.
9.srpna oslavoval hřebčín v Tlumačově 90.výročí založení. Jelikož v jeho stájích pracují a májí svůj domov koně i
pan Iš , tak byl požádán náš sbor o zpestření odpoledne
svým vystoupením. Netradičně ve středu 19.srpna jsme měli
souborovou zkoušku ve sklepě Slovácké vinotéky v Uh.Hradišti. Vzniklé nové tradice se zúčastňovaly pravidelně sbory
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z okolí. Slavnosti vína , které proběhly i za naší účasti 12.září
byly velmi vydařenou akcí. Bylo krásné počasí, velká účast
krojovaných i přihlížejících diváků. Do Bzence jsme byli pozváni znovu a to 19.září na „Bzenecké vinobraní“. Navštívili
jsme několik sklepů, napili se dobrého vína a zpěvem zpestřili krásné odpoledne.
Tradiční Slovácké hody s právem v Nedakonicích připadly na 17.-18. října. Pořadatel hodů je TJ Sokol pod záštitou
OÚ Nedakonice. Krásné počasí, výborná chasa, doprovod
DH Nedakoňanky, vykouzlili dobrou náladu všech zúčastněných. Velká účast krojovaných dětí, a to nejen na hodech,
snad vytvoří potřebnou motivaci v pokračování tradic a zvyků .V sobotu 28.listopadu jsme rozsvěcovali vánoční strom
v hřebčíně Tlumačov. Na druhý den t.j. první adventní neděli se tradičně rozsvěcuje vánoční strom v Nedakonicích.
Další víkendovou neděli 6.prosince se setkaly mužské a ženské sbory na tradičním již „14. Mikulášské zpívání“ na KD v
Nedakonicích.
Stovku učinkujících potěšila tentokrát hojná účast diváků.
Na závěr chceme poděkovat všem sponzorům, OÚ Nedakonice a všem našim příznivcům za podporu, oslovit
zpěváky a milovníky krásných písniček. Přijděte mezi nás,
roky nejsou důležité, zpěváci nám odcházejí, většinou do
nebeských sborů a náhrada není. Na všechny se těšíme na
zkouškách každý pátek od 20:00 hod v klubovně pod KD v
Nedakonicích.
Nedakoňský mužský sbor přeje všem obyvatelům Nedakonic hodně zdraví, štěstí a osobních úspěchů v roce 2016.
Vedoucí MPS Mirek Černý

Dechová hudba Nedakoňanka a taneční orchestr V.H.S.
Čtvrtstoletí společné práce kolektivu hudebníků přináší své ovoce. V roce
2015 odehrály oba hudební soubory
dohromady možná nejvíce vystoupení, které kdy muzikanti z Nedakonic v
jednom roce odehráli. A kdyby se nepotkalo několik nabídek vystoupení na
stejné termíny, či akce nebyly z technických či organizačních důvodů odvolány, bylo by hudebních vystoupení ještě
více. Postupně přibývají nová jeviště,
na nichž muzikanti z Nedakonic vystupují a nové regiony, do nichž zajíždějí. Nově zahráli naši muzikanti např. v
Jarošově, Mouchnicích u Koryčan, Sokolnicích u Brna či Nesovicích a po letech se vrátili do Újezdce u Osvětiman
nebo Medlovic. Na většině z těchto akcí
se daří dojednat termíny vystoupení na
další období. Díky dlouhodobé vzá-
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jemně výhodné spolupráci vystupují
nedakonští muzikanti v mnoha obcích
na tradičních akcích již více než 15 let
po sobě.

Plánovaná přehlídka dechových
hudeb v druhé polovině června 2015 v
rybářském areálu „Pod sádky“ musela
být odřeknuta z důvodu nedostatku

„Dorost“ Nedakoňanky při rozsvěcování vánočního stromu 2015.
Stojící zleva: Martin Peprník (Stříbrnice), Miroslav Běhávka ml., Tomáš Šoustek,
Luděk Chvilíček (Ostrožská Nová Ves), Václav Výstup
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finančních prostředků. Jiná nabídka
na vystoupení Nedakoňanky na přehlídce dechových hudeb musela být
odřeknuta kvůli stejným termínům
a další koncertní vystoupení nebyla
vzhledem k počtu jiných akcí aktivně
nabízena.
Repertoár Nedakoňanky určený k
tanci byl z části obměněn, stejně tak
i skladby pro tradiční vystoupení při
rozsvěcování vánočního stromu. Dále
je plánováno doplnit repertoár skladeb

církevních, pochodů a skladeb pro děti
na tradiční Setkání broučků, pravidelně
pořádané Knihovnou Bedřicha Beneše
Buchlovana v Uherském Hradišti.
Kolektivy obou hudebních souborů jsou nadále beze změn kompletní a
široké, což dovoluje střídání se muzikantů podle jejich časových možností.
O vzrůstající úrovni muzikantů z Nedakonic také mj. svědčí i pravidelné
pozvánky k účinkování v chrámovém
orchestru na Velehradě, složeného z

části z profesionálních hudebníků.
Nedakoňanka také dává možnost
nejmladším hudebníkům, žákům Základní umělecké školy, aby si s ní vyzkoušeli svá první vystoupení před obecenstvem a postupně se zdokonalovali
ve svých hudebních dovednostech tak,
aby se v budoucnu stali jejími platnými
členy. To je velmi důležitý předpoklad
pro pokračování tradice každé dechovky v době, kdy muzikantů hrajících na
dechové nástroje rychle ubývá.

Muzejní společnost Nedakonice
Tak jako i v jiných letech naší nejdůležitější aktivitou je sběratelská činnost.
V kontextu se světem a celou jeho historií se možná zdá naše činnost, kdy se
snažíme zachránit hmotné i nehmotné
dědictví našich bezprostředních předků,
jako kapka v moři. Ovšem, jak je známo
„velká věc sestává z tisíce věcí malých“.
Proto považujeme sbírkovou činnost
v naší práci za nejdůležitější. I proto se
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stále obracíme na své spoluobčany, aby
staré věci a fotografie po svých rodičích
a prarodičích, které již nechtějí vlastnit,
darovali naší muzejní společnosti. Přesto stále nacházíme ve Sběrném dvoře
vyhozené věci, které jsou z hlediska naší
historie přímo poklady.
Další kategorií naší činnosti je činnost výstavní. V roce 2015 jsme uspořádaly výstavu „Sedm svátostí v lid-

ském životě“. Uskutečnila se v období
od 5. 7. do 31. 8. a návštěvníci zde mohli shlédnout spoustu zajímavých a dnes
již vzácných památek a fotografií. Byly
to například úvodnice z dvacátých let
20. století, biřmovaci listy z 19. století,
svíce k prvnímu přijímání z roku 1900,
modlitební knihy z 19. století, kostelní
křišťálový lustr z roku 1945 a mnoho
dalších artefaktů.
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V loňském roce jsme také pokračovaly ve výtvarných kurzech. Na jaře
2015 pokračoval kurz pletení z papíru,
který začal již v roce 2014, pod vedením Kateřiny Habáňové. V listopadu
proběhl kurz výtvarné techniky Quelling pod vedením Vladimíry Kopčilové. Ve 4 lekcích zvládlo tuto techniku
22 účastnic kurzu z Nedakonic a 3 děvčata ze Stříbrnic. V předvánočním čase
se naučily vyrábět papírové andělíčky a
ozdoby na stromeček. Tento kurz bude
pokračovat na jaře 2016, se zaměřením

na velikonoční výzdobu.
V měsíci listopadu jsme také pomohly s organizací besedy „Setkání seniorů“, kterou pořádalo zastupitelstvo
obce Nedakonice. Při přípravě programu na tuto akci jsme se setkaly s nebývalou ochotou všech účinkujících. Za
to jim patří velké poděkování. Takové
akce svědčí o tom, že sousedské vztahy
v naší vesnici stále ještě fungují.
Horké letní počasí značně omezilo
naše každoroční výlety za poznáním.
Uskutečnil se jenom výlet do Miku-

lova, kde po strmých kamzičích stezkách téměř všechny naše členky vylezly až na Svatý kopeček. V centru města
jsme navštívily židovskou synagogu,
zámeckou zahradu a Dietrichsteinskou hrobku.
Vážení spoluobčané děkujeme
všem, kteří s námi spolupracují, pomáhají nám při pořádání výstav a organizování akcí a doufáme, že nám i nadále
zachováte přízeň.
Za Muzejní společnost
Ludmila Tlachová

Myslivecký ples
V naší obci jsou dvě společenské akce, které se těší značnému zájmu nejen místních. Slovácko – císařské hody s
právem, stárky, krojovanou chasou a myslivecký ples. Sluší se podotknout o dlouholeté nyní vpravdě multikulturní
folklorní tradici. Právem podporované obcí, spolky i občany.
Jedná se o staletí přetrvávající tradici našich předků a angažovaných aktivistů především obecné sounáležitosti, tance,
zpěvu, muziky, krojů, zvyků, dobrého jídla a pití.
Myslivecký ples nemůže hodům – folklornímu svátku
konkurovat. Hody vyjadřovaly protest venkovského lidu
proti vrchnosti převzetím práva a oslavu ukončení sklizně
úrody z polí. Myslivecká tradice, byla vždy symbolem moci
a přesných pravidel ustálených staletým vývojem, částečně
poplatná vývoji společnosti.
Ples, na rozdíl od tradic lidových veselic, je společenská
událost slavnostní povahy. Mysliveckou mluvou, slavnostní
myslivecká kratochvíle, patřičně ustrojených osob obého pohlaví za účelem obšťastnění těla i ducha všech zúčastněných.
Slavnostní ráz je dán časem, místem, výzdobou, oblečením,
občerstvením, pochoutkami, tombolou a v neposlední řadě
společenským a mysliveckým rázem celé události, hudbou,
ale hlavně tancem.
Tanec je pohybová společenská aktivita prováděná za
doprovodu hudby. Taneční pohyb
navodí lepší náladu a vyjadřuje pocit tanečníků. Může být považovaný
za druh umění. S tím souvisí systém
hodnocení, který zaujal v papučovém
sledování a smskové hodnocení StarDance. Najednou je národ rozdělený
na fanoušky odborníky na eleganci
kontra hodnocení neotesanosti, totální ignorance tance, rytmu a taktu.
Nebo je to tím, že značná část tanečníků nikdy nebyla ani nebude lvem
salonů? Že tanec souvisí s myslivostí? Například Foxtrot je progresivní
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společenský tanec charakterizovaný dlouhým, souvislým a
plynulým pohybem po tanečním parketu. Vzbuzuje pocit
elegance a vyžaduje vysokou úroveň technické dokonalosti,
taneční zkušenosti a fyzické zdatnosti. Fox trot znamená liščí krok. Jedna noha je kladena před druhou. Myslivci tomu
říkají čárování, což se snadno může změnit v Pavláskovo čarování. Nezaujatý pozorovatel myslivecké kratochvíle musí
vzpomenout mistra české barokní plastiky Matyáše Brauna.
Jeho mistrovsky modelované, rozevláté avšak v kameni vytesané sochy Cností a Neřestí připomínají mnohé výjevy ze
součastnosti
Je obvykle nutné, především u něžného pohlaví, být
vhodně oděná za účelem upoutání dostatečné pozornosti,
nejen drsnějších protějšků. Je důležité zda odvážný, jindy
klasický společenský oděv, dopřeje uživatelce pocit pohody,
elegance i obdivných pohledů okolí. Někdy se ženy a dívky
dostávají do role něžných vznášejících se víl, mladých laněk,
podruhé do role lišky Bystroušky, jindy do role nemilosrdných lovců. K uskutečnění svých tajných cílů slouží rafinované triky, úskoky, tenata a lsti. Vše v mezích zákona povoleno.
Nejen oděv, ladná chůze, tanec, pohledy, vtipné poznámky,
zpěv, popřípadě chutná kuchyně.
Mužské protějšky se dělí na dva tábory. Myslivce a civilisty. Mezi nimi však není jasná a
výrazná hranice. Správný myslivec
by měl být oděný v myslivecké, sváteční kamizole. Později, se zvyšující
teplotou sálu i těla, mnohý účastník,
nehledě na bontón, odkládá svrchní
část oděvu a tím se zastírají počáteční
rozdíly mezi nimi. K vzrůstající energii nepřispívá pouze všelikeré ploužení, tančení, mnohdy hopsání, přiskakování či šoulání do rytmu hudby.
Jako u každého lovu zvyšuje se tep a
napětí pohledem po sálu. Mnozí lovci začnou přemýšlet o způsobu lovu.
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Zda začít hledáním s vysokým nosem, či jenom na viděnou.
Na zajíce v poli organizovat kruhový hon. V lese naháňky se
zradidly. Na sále použít natláčku. Na lišky a jezvce se noruje. Škodná se vyhání hlukem, muzikou nebo se vykuřuje. K
odchytu se používá sítí, náhonce, tenátek, podražce. Lov do
želez a tluček je nemyslivecký a je zákonem zakázán. Na zvěř
vyčkává, zalící, předsazuje, ránu hodí, pálí, opakuje, zvěř zasahuje, takže je v ohni, nebo ji postřelí popřípadě mine, nebo
promešká. Pokud nejsou oficiální způsoby lovu účinné může
zalistovat v paměti na pověry a kouzla: jak srnku přilákati,
aby na tě koroptvička šla, abys byl neviditelný, aby tě žádný
neuhlídal..Jak se lijí čarovné koule, které nikdy nechybí...
Bez dobré muziky, zpěvu, mysliveckých melodií ale taky
moderní hudby na přání není správná zábava a nálada. Stříbrňanka lidová hudba Slovácka vypilovaná do profesionality.
Přitahuje polovinu účastníků mysliveckého plesu.
Společenské napětí zvyšuje tombola. Zvěř je zastoupena
velkým výřadem. Divočáci, laň, daněla, několik kusů srnčí
zvěře, zajíci, bažanti, kačeny. Věcná tombola, díky štědrosti
podnikatelů a ochotě pořadatelů investovat značné prostředky je dlouhodobě bohatá a pestrá. Počet kusů v tombole bývá
přibližný počtu platících účastníků mysliveckého plesu. Ti
kdo nevyhrají se mohou utěšovat: Pokud nemám štěstí ve
hře snad budu mít v lásce.
Profesionální tradici mysliveckého menu založila kavár-

na u Hlaváčků a myslivecká obsluha oblíbených mysliveckých pokrmů. Většinu občerstvení zajišťují myslivci v šenku.
Sortiment se stanovuje na základě předchozích zkušeností
z minulých let. Dvorním dodavatelem kvalitního vína je vinařství pana Vaďury z Polešovic.
Myslivost a myslivci se v průběhu lidstva vymezili z
lovu a lovců. Od dávných dob se ustálily myslivecké zvyky,
tradice a mluva. Myslivost se stala záležitostí společenské
prezentace. Z myslivosti se vytvořil mýtus zastřený tajemstvím zvláštních obřadů a úkonů související s lovem, lovcem
a úlovkem. Zachovává si kouzlo a poetičnost. Dodržujme
dobré mravy a zvyklosti mysliveckých kavalírů svatohubertských tradic.
Ing. Stanislav Klečka

Moravský rybářský svaz - MO Nedakonice
Místní organizace rybářského svazu byla založena již v roce 1952. Od té
doby prošlo organizací mnoho členů od
mládeže přes dorost až po dospělé. V
současné době má organizace 317 členů
z Nedakonic, ale také z okolních obcí,
hlavně Boršic, Buchlovic a Polešovic.
Revír Buchlovický potok1, na kterém
naše organizace hospodaří, sestává z
Dlouhé řeky, nádrže Sovín, odstavných
ramen Inzel a Obloučí. Revír Buchlovický potok 1M tvoří odstavné rameno
Sádky. Zde provádí rybolov pouze naši
členové, neboť toto rameno je vyňato z
krajského hospodaření. Pro chov ryb
slouží rybník za ramenem Sádky a v budoucnu, ve spolupráci s
obcí, také obecní rybník. Všechny tyto vody napájí potok Dlouhá řeka.
Druhovou obsádku ryb tvoří
hlavně kapr, amur, štika, candát,
úhoř, sumec, ale také cejn, perlín, karas, okoun, jelec. Zejména
vlivem dravých ryb, hlavně sum-
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ců, se tolik nedaří línům. Kromě lovu
ryb na těchto vodách, provádíme také
stálou údržbu revírů a přilehlého okolí.
Patří sem pravidelné sečení trávy, údržba stromů, udržování pořádku kolem
vody a v zimě sekání děr v ledu. Velký
problém nám nastal s nedostatkem vody
a to hlavně na nádrži Sovín. V důsledku
dlouhodobého sucha nefunguje dopouštění a v nádrži je neustále velký podstav
vody. Odtok je řízen regulačním řádem
a samotná naše organizace nemůže do
této regulace zasahovat. Bohužel suché
období trvá nadále a bude tudíž potřeba
rozumně zacházet s každou vodou.

Do kulturní činnosti naší organizace
patří každoročně rybářské závody, dětský den a taneční zábavy na areálu Pod
sádkami. V nadcházejícím roce se budou konat rybářské závody ve dnech 30.
až 31.7. 2016.
Chtěli bychom také na tomto místě
poděkovat všem, kteří nám pomáhají,
hlavně zástupcům obecního úřadu v
Nedakonicích. Dík patří všem členům
za plnění brigádnické činnosti a ochranu
přírody, a zejména těm, kteří nad rámec
svých povinností pomáhají uskutečnit
plánované úkoly v organizaci. Zvláštní
poděkování patří naším sponzorům,
kteří každoročně napomáhají k
výborné kvalitě rybářských závodů, jakož i k dalšímu rozvoji
organizace. Závěrem bychom
chtěli všem spoluobčanům popřát do Nového roku hodně
zdraví, spokojenosti a co nejvíce
úspěchů v osobním i veřejném
životě.
Výbor MO MRS
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Společenská kronika obce Nedakonice za rok 2015
NAROZENÍ:
David Kedroň, Nedakonice 347
Ondřej Chlachula, Nedakonice 14
Veronika Stupková, Nedakonice 308
Barbora Korvasová, Nedakonice 5333
Zuzana Blažková, Nedakonice 539
Julie Obdržálková, Nedakonice 189
Petra Vaňková, Nedakonice 206
Samuel Soška, Nedakonice 456
Ema Roubalíková, Nedakonice 159
Tomáš Čagánek, Nedakonice 161
Tereza Urbanová, Nedakonice 329
Ella Geryšerová, Nedakonice 567
Sára Mezulianíková, Nedakonice 505
Matyas Hozák, Nedakonice 247
Stela Lukúvková, Nedakonice 373
Blahopřejeme rodičům a děťátkům přejeme, ať vyrůstají
ve zdraví do krásy, k radosti svých rodičů a nás všech.

JUBILEA:
Sbor pro občanské záležitosti Obecního úřadu v Nedakonicích každoročně blahopřeje všem občanům, kteří slaví
80 let a výše. Všem přejeme pevné zdraví a osobní pohodu a spokojenost do dalších let.
4.ledna 2015
83 let paní Božena Bilíková
16.ledna 2015
83 let paní Štěpánka Obdržálková
18.ledna 2015
91 let paní Jarmila Buchtíková
28.ledna 2015
80 let paní Eliška Hanáčková
2.února 2015
85 let paní Růžena Kadlčíková
7.února 2015
82 let paní Ludmila Panáčková
15.února 2015
85 let pan Vladimír Motyčka
16.února 2015
84 let paní Vlastimila Matějíčková
23.února 2015
80 let paní Agnesa Dvouletá
2.března 2015
82 let pan Josef Bilík
3.března 2015
80 let paní Filomena Taťáková
4.března.2015
85 let paní Marie Tesařová
7.března 2015
102 let paní Františka Bebarová

Paní Františka Bebarová - 102 let
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9.března 2015
15.března 2015
1.dubna 2015
2.dubna 2015
8.dubna 2015
26.dubna 2015
13.května 2015
13.května 2015
15.května 2015
23.května 2015
1.června 2015
15.června 2015
9.srpna 2015
27.srpna 2015
4.září 2015
6.září 2015
6.září 2015
8.září 2015
11.září 2015
14.září 2015
25.září 2015
30.září 2015
30.září 2015
8.října 2015
26.října 2015
7.listopadu 2015
11.listopadu 2015
13.listopadu 2015
1.prosince 2015
7.prosince 2015
7.prosince 2015
10.prosince 2015
16.prosince 2015

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

pan František Malina
paní Marie Otrusinová
pan Zdeněk Bartošík
paní Blanka Hurtíková
paní Hedvika Kedroňová
paní Jiřina Kročáková
pan Josef Hurtík
pan František Kříž
pan Ing. Antonín Soška
paní Jarmila Rokytová
paní Vlasta Cigošová
pan Vlastimil Jeníček
paní Květoslava Ottová
paní Marie Orálková
pan Václav Pakr
paní Marie Bartoňová
pan Antonín Mařák
paní Ludmila Zábranská
paní Libuše Němcová
paní Bohumila Rajnohová
paní Marie Jeníčková
paní Ludmila Vaďurová
pan Ján Orosz
paní Marie Náplavová
paní Bedřiška Žádníková
paní Emílie Caudrová
pan Stanislav Bartoň
pan Ivo Jan Herman
pan Tomáš Mareček
pan Jaroslav Náplava
paní Anna Bučková
paní Jarmila Kadlčíková
paní Štěpánka Andrýsková

Dne 17.12.2015 navštívily členky SPOZ naše bývalé spoluobčany v Domovech důchodců a penzionu:
• Paní Fialovou v Domově důchodců v Buchlovicích.

Domov důchodců Buchlovice - Zdeňka Fialová
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• Paní Marečkovou v Domově pokojného stáří v Boršicích.

Domov pokojného stáří Boršice
- paní Ludmila Marečková
• Paní Burdovou v DPS v Polešovicích.

Dům s pečovatelskou službou Polešovice
- Růžena Burdová
Všem jsme vyřídili srdečné pozdravy z Nedakonic a předali malý dárek.
V roce 2015 uskutečnil Sbor pro občanské záležitosti
tyto akce:
• 23.ledna 2015 jsme přivítali 4 nové občánky naší obce
( 2 holčičky a 2 chlapečky).
• 9. března 2015 navštívil pan starosta Jaromír Klečka
s paní Soškovou paní Františku Bebarovou u příležitosti jejích narozenin – 102 let.
• 6.6.2015 jsme přivítali 5 nových občánků naší obce (3
holčičky a 2 chlapečky).
• 26.6 2015 se uskutečnilo v Základní škole v Nedakonicích rozloučení s žáky, kteří opouští zdejší školu a
odchází na vyšší stupeň do jiných Základních škol.
• 1.září 2015 jsme v obřadní síni OÚ slavnostně přivítali
prvňáčky zdejší Základní školy V Nedakonicích.
• 19.9.2015 jsme přivítali 4 nové občánky naší obce ( 3
holčičky a 1 chlapečka).
• 3.10.2015 se konalo přijetí letošních 60 –ti letých jubilantů u pana starosty.

Setkání seniorů
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• 29.10. 2015 pan starosta poblahopřál manželům
Zdeňce a Jánu Oroszovým k jejich významnému výročí - 60 let společného života – Diamantová svadba.
• 7.11.2015 proběhla na kulturním domě ve spolupráci
s Muzejním spolkem z Nedakonic beseda s důchodci
– Setkání seniorů. Všichni se dobře bavili.
• 20.11.2015 oslavili 50 let společného života manželé
Marta a Karel Říčkovi
• 19.12.2015 jsme přivítali 5 nových občánků naší obce
(3 holčičky a 2 chlapečky).
• 31.12.2015 oslavili 60 let společného života – Diamantovou svadbu manželé Blanka a Josef Hurtíkovi.

ÚMRTÍ:
Dne 13.1.2015 zemřela paní Drahomíra Šoustková, Nedakonice 133
Dne 18.2.2015 zemřel pan Petr Wolf, Nedakonicee č. 287
Dne 21.2.2015 zemřela paní Marie Kosinová, Nedakonice
č. 186
Dne 13.3.2015 zemřel pan Antonín Horák, Nedakonice č.
506
Dne 23.3.2015 zemřel pan Lubomír Bouřa, Nedakonice č. 326
Dne 25.3.2015 zemřela paní Albína Otrusinová, Nedakonice č. 372
Dne 27.4.2015 zemřel pan Ing. Jaroslav Smělík, Nedakonice č. 346
V měsíci dubnu zemřel pan Jaromír Stuchlík, Nedakonice
č. 3
Dne 23.6.2015 zemřel pan Miroslav Čelechovský, Nedakonice č. 309
Dne 17.10.2015 zemřel pan Květoslav Čagánek, Nedakonice č. 17
Dne 30.11.2015 zemřel pan Miroslav Červenka, Nedakonice
Dne 26.12.2015 zemřela paní Františka Bebarová, Nedakonice č. 108
Dne 30.1.2015 zemřela paní Marie Brázdilová z Boršic
Dne 29.3.2015 zemřela v Domově důchodců v Buchlovicích paní Františka Kostílková
Dne 1.5.2015 zemřel pan Václav Šimík z Kostelan Nad
Moravou
Dne 5.5.2015 zemřela v Lukově paní Marie Vančíková, rozená Cigošová
Dne 17.11.2015 zemřel pan Stanislav Cigoš z Napajedel.
V roce 2015 se do naší obce přistěhovalo 27 občanů
odstěhovalo 18 občanů
zemřelo
12 občanů
Stav obyvatel k 31.12.2015: 1597 občanů,
z toho 799 mužů a 798 žen.
Průměrný věk je 40,26 let.
Celkový počet obyvatel naší obce stále narůstá. S porovnáním k 31.12.2015 přibylo v naší obci 12 osob.
Zpracovala Jarmila Sošková

25

Uvítání prvňáčků

Sraz 60ti letých jubilantů

Vítání občánků
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Vítání občánků
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