Vážení spoluobčané,
vítáme Vás na stránkách Zpravodaje obce Nedakonice, jehož prostřednictvím bychom Vás rádi
informovali o činnosti v naší obci v uplynulém
roce 2014.

www.obecnedakonice.cz

1

Úvodní slovo
Na konci roku 2013 byl Zastupitelstvem obce schválen rozpočet obce
na rok 2014 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. 2014 obec disponovala na bankovních účtech částkou
6.564.634,55- Kč a k 31. 12. 2014 částkou 10.595.496,- Kč.
V průběhu prázdnin, kdy byla uzavřena mateřská škola proběhla rozsáhlá oprava školní kuchyně, která se
vzhledem k problémům, které se objevily v průběhu prací, neplánovaně protáhla až do měsíce září. Tuto opravu
prováděla firma STAMOS spol. s r. o.,
celkové náklady včetně nových spotřebičů dosáhly částky 1.442.919,- Kč.
Při rekonstrukci byla vyměněna vodorovná kanalizace, byly provedeny
nové rozvody vody a rozvody elektrické energie, nové hydroizolace a povrchové úpravy. Při rekonstrukci bylo
vyměněno zastaralé vybavení kuchyně včetně spotřebičů (konvektomat,
dřezy, odsávání, trouby,…).
Druhou velkou investiční akcí byly
úpravy místního hřbitova. Tato investiční akce probíhala od 1. 6. 2014 do
31. 8. 2014 a byla provedena firmou
STAVIMEX Kunovice. Celkové náklady dosáhly částky 1.724.328,- Kč.
V rámci této akce byla provedena rekonstrukce osvětlení, byly vybudovány nové chodníky a nainstalován kamerový systém. Na této akci se podílel
také Zlínský kraj, který poskytl obci na
tuto akci dotaci ve výši 229.000,-Kč.
Mikroregion Staroměstsko podal žádost o dotaci u SFŽP s názvem
„Zlepšení systému povodňové služby
a preventivní protipovodňové ochrany města Staré Město a obcí Staroměstska“. Mimo zpracování digitálního povodňového plánu byla dotace
použita na modernizaci místního rozhlasu. Bylo modernizováno stávající
rozhlasové pracoviště a na území obce
byly instalovány bezdrátové přijímače.
Celý systém je napojen na Jednotný
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systém varování a vyrozumění. Podrobnosti o tomto projektu jsou uvedeny v samostatném článku.
I přes nepřízeň počasí 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. Zde bychom chtěli poděkovat TJ Sokol za organizaci a v neposlední řadě všem krojovaným a vedoucím, kteří s nimi nacvičili krásná
taneční pásma.
Začátkem října proběhly volby do
obecního zastupitelstva. Měli jste možnost vybírat celkem ze 75 kandidátů,
kandidujících na 5 kandidátkách. Výsledné zastoupení v nově zvoleném
zastupitelstvu si můžete prohlédnout
v samostatném příspěvku.
Děkujeme všem voličům, kteří se

zúčastnili voleb do obecního zastupitelstva a věříme, že práci nově zvoleného zastupitelstva obce budete bedlivě sledovat, a že budete s jeho činností
spokojeni.
Za nás můžeme slíbit, že uděláme
vše, co bude v našich silách, aby naše
obec byla obcí moderní a rozvíjející
se. Obcí, do které se budeme vždy rádi
vracet a budeme v ní spokojeni.
V závěru roku se uskutečnily dvě
pravidelné kulturní akce - společné
rozsvěcení vánočního stromu a Mikulášské zpívání organizované Mužským
pěveckým sborem Nedakonice. Snad
se Vám nové osvětlení vánočního
stromu líbilo a přispělo tak k příjemné
atmosféře.
V průběhu roku jsme na ulici Trávníky začali testovat nová LED svítidla
veřejného osvětlení, která nám byla
výrobcem bezplatně zapůjčena na
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dobu 6 měsíců. Po vyhodnocení provozu byla v závěru roku, v rámci pravidelné údržby, částečně obměněna
svítidla veřejného osvětlení u hlavní
silnice. Dokončení výměny veřejného
osvětlení proběhne na základě výběrového řízení v roce 2015. Postupně
bychom rádi provedli výměnu všech
svítidel za moderní úsporná LED svítidla.
V průběhu roku byla provedena
rekonstrukce části el. rozvodů a půdních prostor na obecním úřadě.
Na závěr 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 nyní čekáme na posouzení naší žádosti a rozhodnutí, zda dotaci obdržíme.
Došlo k úpravě pracovní doby
v kanceláři obecního úřadu a od
1. 12. 2014 byly úřední hodiny rozšířeny, a to pondělí i středu (shodně)
vždy od 7:00 do 17:00.
Naší snahou je zvýšit informovanost občanů obce především aktivním zveřejňováním informací na internetových stránkách obce. Obecní

stránky jsou nyní provozovány také v
mobilní verzi, která je upravena pro
komfortnější prohlížení v chytrých
telefonech a tabletech. Svou mobilní
verzi získaly také stránky základní
školy i mateřské školy. Další novinkou zpřístupněnou na stránkách
obce je tzv. rozklikávací rozpočet.
Prostřednictvím této aplikace si můžete detailně prohlédnout aktuální
příjmy i výdaje obce. Údaje jsou aktualizovány po ukončení a uzavření
předchozího měsíce. Byl zprovozněn
také rejstřík smluv, faktur a objednávek, kde budou zveřejňovány uzavřené smlouvy a významné objednávky.
Pravidelně zveřejňujeme jak usnesení zastupitelstva obce, tak i usnesení
rady obce. Zájemcům o pravidelné
zasílání informací zveřejněných na
obecním webu již stačí se pouze za-
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registrovat a automaticky obdrží na
registrovaný e-mail informaci zveřejněnou na stránkách. Budeme rádi,
pokud nám své připomínky a náměty
přijdete sdělit na veřejná zasedání zastupitelstva.
V následujícím období se zaměříme především na přípravu a realizaci
výběrových řízení na dodavatele pro
realizaci investičních akcí v letech
2015 - 2016 mezi které bude patřit:
rekonstrukce místní komunikace
kolem kulturního domu a výměna
plynových kotlů v budově základní
školy, výstavba chodníku u hl. silnice,
realizace výstavby čistírny odpadních
vod.
Pro další informace můžete průběžně sledovat oficiální www stránky
obce.
Za radu obce

Jaromír Klečka

Ing. Zdeněk Otrusina

starosta obce

místostarosta obce

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 nabyla
účinnosti dnem 1. 1. 2013) komunál-

Přehled vyprodukovaného komunálního odpadu v letech 2009 - 2014

ní odpad odděleně shromažďovat,
třídit a předávat k využití a odstraňování podle systému stanoveného
obcí, pokud odpad samy nevyužijí
v souladu se zákonem o odpadech
a zvláštními právními předpisy (například zákon č. 309/1991 Sb., zákon
č. 389/1991 Sb.).
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Financování odpadového hospodářství
v roce 2014
Financování odpadového hospodářství v obci je zajištěno výběrem poplatku za provoz systému shromaž-

ďování, sběru, přepravy odpadu a příjmem od společností zabývajících se zajišťování zpětného odběru a využití
odpadů z obalů. Rozdíl mezi příjmy a výdaje je hrazen
z rozpočtu obce.

Sběr a svoz nebezpečných odpadů
Sběr a svoz komunálního odpadu
Sběr a svoz ostatních odpadů (jiný než nebezpečný a komunální)
Ostatní nakládání s odpady – sběrný dvůr
Celkem
Rozdíl
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů je stanoven Obecně závaznou vyhláškou č. 3/2012 O místních poplatcích, v aktuálním znění.
Poplatek je splatný nejpozději do
28.2. 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.

Tento zákon stanovuje, že přestupku proti veřejnému
pořádku se dopustí
ten, kdo neoprávněně založí skládku

Výdaje
Příjmy
29 673,20
0,0
789 540,93
756 310,00
56 475,10
66 667,00
179 952,99
383,0
1 055 642,22
823 360,0
- 232 282,22
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

Přehled vyprodukovaného tříděného odpadu v roce 2012 -2014

Poplatek pro rok 2015 je stanoven
ve výši 500,- Kč/rok za poplatníka.
Do domácností jsou obecním úřadem vydávány po uhrazení poplatku
štítky na omezený počet popelnic,
a to podle počtu osob trvale bydlících v domě. Pro 1-3 osoby - 1 štítek, pro 4 -6 osob – 2 štítky. Důvodem omezení počtu štítků je nedisciplinovat řady občanů, kteří odpad
netřídí a do popelnic ukládají vše
včetně stavební suti, skla, plastů
a zvyšují tím neúměrně náklady
obce na likvidaci odpadu.
Žádáme občany, aby z popelnic odstranili staré štítky z předchozích
let.
Žádáme občany, aby neukládali větve a odpad ze zahrad v okolí obce.
K uložení biologického odpadu je
určen pouze sběrný dvůr. Pokud občan ukládá odpady mimo vyhrazená
místa, dopouští se přestupku dle zákona o přestupcích.
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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 uzavření písemné smlouvy mezi
obcí a podnikatelským subjektem.
Bez platné smlouvy nebude odpad
pocházející z podnikání odebrán.
Provozní doba na sběrném dvoře:
středa 13:00 – 17:00 hodin
sobota 9:00 – 12:00 (od měsíce dubna 2015 nově každá sobota).

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
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příslušného krajského úřadu podle
§ 14 odst.1 zák.č.185/2001 Sb., o odpadech).
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 odpadu 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 podniká. 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.).
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
komunální 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.
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 nakládání 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

Informace k recyklaci použitých elektrospotřebičů
Čtvrtina spotřebičů stále není kompletní
Kompletnost spotřebičů předávaných
ke zpětnému odběru a recyklaci je stále
jedním z hlavních kritérií, které odlišují
vysloužilé elektro od obyčejného odpadu. Proto jí ELEKTROWIN dlouhodobě věnuje velkou pozornost.
Nejproblematičtější je z tohoto pohledu chlazení. Zaměření na ně je logické,

protože při neodborné demontáži dochází k úniku regulovaných látek s negativním dopadem na životní prostředí
a zdraví a bezpečnost osob.
Proto ELEKTROWIN kontroluje každou dodávku ke zpracovateli. Při tomto
vzorkování bylo například v dodávce
50 lednic ze 3. listopadu 2014 objeveno devět nekompletních zařízení. Šesti
lednicím někdo odstřihl kompresor,
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jedna měla ulomená dvířka, zbylé dvě
vykazovaly různá další poškození.
Nekompletnost se musí snížit
Průměrná nekompletnost se ale dlouhodobě pohybuje dokonce mezi 25 –
30 %. Cílem ELEKTROWINu je tento
podíl neustále snižovat. Právě proto
poskytuje obcím finanční prostředky
napomáhající k lepšímu zabezpečení
sběrných míst proti zlodějům.
Zákon v tomto směru hovoří jasně:
„Nekompletním elektrozařízením se
rozumí elektrozařízení bez technologických částí, které jsou podstatné
pro jeho klasifikaci.“ Toto ustanovení
ELEKTROWIN upřesnil schématem
nekompletnosti dodaným na všechna
smluvní místa, ze kterého je patrné,
o které části se jedná.
Na tento stav pamatuje novým ustanovením i elektronovela platná od
1. 10. 2014. Podle ní „do předání zpracovateli nesmí být elektrozařízení nebo

elektroodpad předmětem úpravy, využití nebo odstranění.“
Jen tak může fungovat zpětný odběr a
recyklace hrazený výrobci spotřebičů
prostřednictvím kolektivních systémů.
Pokud se totiž ze spotřebiče stane neodborným rozebráním odpad, musí se
s ním také jako s odpadem nakládat.
Pro nás všechny to znamená, že za jeho
likvidaci zaplatíme sami.
Více na www.elektrowin.cz nebo
www.obecnedakonice.cz
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.

Informace o vodním hospodářství v roce 2014
Obec Nedakonice je provozovatelem
vodovodu a kanalizace v obci. Celková délka provozované vodovodní
sítě je 5 880 m a délka kanalizační
sítě 1 740 m. Celkem je evidováno
470 smluv s jednotlivými odběrateli.
Na vodovod je napojeno 224 objektů
a 230 budov zůstává napojeno pouze
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na kanalizaci. V roce 2014 bylo nově
připojeno 15 objektů na vodovod
a 4 na kanalizaci.
Pro potřeby vodovodu bylo odebráno 17 560 m3 pitné vody a čistírnou
odpadních vod vyčištěno 97 538 m3
odpadní vody. Průměrně tak bylo
obecním vodovodem denně dodáno

48,11 m3 pitné vody. Stočné uhrazené odběrateli představuje pouze objem cca 40 000 m3, zbývající
množství je představována nefakturovanou srážkovou vodou. Přehled
objemu dodané pitné vody v letech
2007-2014 je uveden v následujícím
grafu.
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Žádáme občany, kteří jsou připojeni na
veřejný vodovod nebo kanalizaci a nemají dosud podepsány smlouvy, aby tak
učinili co nejdříve v kanceláři obecního

úřadu. Dále upozorňujeme, že v průběhu roku bude provedena kontrola
přípojek u domácností, které neprokáží
způsob likvidace odpadní vody, pomocí

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 stanovenému směrnému číslu
roční potřeby vody na osobu dle přílohy číslo 12 vyhlášky
č. 428/2001 Sb. Pro rok 2015 je nově 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.
Usnesením č. 1/V/2014 Zastupitelstvo obce stanovilo pro
rok 2015 novou výši vodného a stočného:

a.
b.

kamery. V případě pozitivního zjištění
bude v souladu se zákonem o vodovodech a kanalizacích požadováno uhrazení stočného zpětně.

stočné – 27,- Kč/m3 včetně DPH
vodné – 25,- Kč/m3 včetně DPH

Hospodářské ukazatele vodního hospodářství za rok 2014:
Náklady na činnost:
Provoz vodovodu
597.678,49 Kč
Provoz kanalizace a ČOV
1.168.617,57 Kč
Výnosy z činnosti.
Provoz vodovodu
921.083,00 Kč
Provoz kanalizace a ČOV
1.175.788,00 Kč
Zisk činí:
300.569,00 Kč
Zpracoval Ing. Zdeněk Otrusina

Sbor dobrovolných hasičů Nedakonice
1896 – 2014
Sbor dobrovolných hasičů je základní
organizační jednotkou Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska a spolupůsobí při vytváření podmínek k účinné
ochraně života a zdraví občanů a majetku před požáry a také při poskytování pomoci při živelných pohromách
a jiných událostem, při nichž je v nebezpečí život, zdraví nebo majetek.
Členové našeho sboru se v průběhu celého roku podíleli zejména na údržbě,
zkouškách a kontrolách techniky a prostředků určených k likvidaci mimořádných událostí a zabezpečovali činnost
jednotky SDH (zřízené obcí) při požá-
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Požár trávy Moravský Písek
rech nebo jiných mimořádných událostech. Sbor také působí v oblasti preventivně výchovné a vzdělávací, která
je zaměřena na předcházení požárům a
jiným mimořádným událostem.

Činnost jednotky sboru dobrovolných hasičů obce
Jednotka je zřízena v souladu se zákonem o požární ochraně obcí a je její
organizační složkou. Jednotka provádí hašení požárů a záchranné práce při živelních pohromách a jiných
mimořádných událostech ve svém
územním obvodu.
Činnost jednotky je financována z veřejných finančních prostředků prostřednictvím rozpočtu obce, majetek
používaný jednotkou je majetkem
obce. Výdaje vynaložené z obecního
rozpočtu na zajištění akceschopnos-
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-ti jednotky byly v roce 2014 ve výši
296 035,00- Kč to je cca 187,- Kč na
1 obyvatele obce na rok. Pro rok 2014
obdržela obec na zabezpečení akceschopnosti jednotky prostřednictvím
Zlínského kraje celkem dvě účelové
dotace ze státního rozpočtu v celkové
výši 185 000,- Kč.
Z poskytnutých dotací byly uhrazeny
náklady vzniklé zásahovou činností
mimo katastrální území obce a provedení pravidelných revizí a oprav
techniky.
Také v roce 2014 jednotka zabezpečovala svou akceschopnost na základě pohotovosti 4 členů mimo požární
zbrojnici nepřetržitě 24 hodin denně.
Jednotka má povinnost vyjet k události nejpozději do 5 minut po vyhlášení poplachu. Obec obdržela na zajištění těchto pohotovostí v roce 2014
prostřednictvím Zlínského kraje účelovou dotaci ve výši 170 tisíc korun.
Převážná část údržby a oprav techniky a prostor požární zbrojnice je prováděna vlastními silami členů SDH.
Členové sboru také každoročně provádějí kontroly provozuschopnosti
a drobnou údržbu hydrantů určených
jako zdroje požární vody pro hašení
požárů.

ných kurzů a školení, jejichž prostřednictvím je zajišťováno jejich odborné
vzdělávání. 3. května se celá jednotka
zúčastnila součinnostního výcviku
organizovaného HZS Zlínského kraje na stanici v Uherském Hradišti.
Výcvik byl zaměřen především na lezecký výcvik. Hlavními tématy bylo
vázání uzlů, základy jištění, slaňování
z cvičné věže a záchrana osob pomocí žebříků. Zajímavou zkušeností byla
sebezáchrana z výšky pomocí požární
hadice.
24. května oslavil SDH Tučapy výročí
95 let od svého vzniku, a to uspořádáním okrskové soutěže. Soutěžilo se
v tradičních disciplínách požárního
sportu a naše družstvo skončilo na zaslouženém 2. místě.
14. června uspořádal SDH Kostelany nad Moravou ve spolupráci se
Zdravotnickou záchrannou službou
Zlínského kraje soutěž nezdravotnických složek IZS. Soutěž spočívala jak
v disciplínách hasičských, tak zdravotnických. Hasičská část soutěže
– soutěž jednotlivců spočívala v absolvování soutěžního okruhu o délce 200 m, který obsahoval několik
úkolů. Vytažení závaží na 3 m vysoké

lešení, natažení dopravního vedení na 20 m, přenesení závaží o váze
40 kg na vzdálenost 20 m, překonání
2 m vysoké překážky, sestavení sacího vedení na požární čerpadlo PS12,
60 úderů 6 kg kladivem a sestavení
a rozvinutí útočného proudu přes
překážku. Hodnotícím kritériem byl
čas. Z naší jednotky si nejlépe vedli
A. Dvouletý a V. Štěrba, kteří skončili na 3. a 4. místě. Zdravotnická
část byla určena pro sestavené tříčlenné týmy, které postupně absolvovaly čtyři stanoviště: 1. stanoviště
– přenesení figuríny ve vakuových
nosítkách přes překážky, 2. stanoviště – ošetření těžkého úrazu cyklisty po pádu z kola s poraněním nohy
a v bezvědomí, 3. stanoviště – ošetření osoby po pádu z výšky s otevřenou
zlomeninou levé ruky a 4. stanoviště
– provedení laické resuscitace u pacienta s náhlou zástavou oběhu po
dobu 6 minut. Soutěžilo 6 týmů a náš
tým se s časem14:32:40 umístil na
celkovém 2. místě.
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 zásahům.
Celkem bylo likvidováno 9 požárů,
byly poskytnuty 2 technické pomoci a jedna událost byla klasifikována
jako planý poplach. Celkem bylo při
zásazích odpracováno 78 hodin.

Likvidace požáru TNS Nedakonice
V tomto roce byla provedena v klubovně rekonstrukce el. rozvodů
a v nevyužitém podkroví obecního
úřadu byl vytvořen prostor pro novou kuchyňku, která nám dlouhodobě chyběla. Na podzim byly do
kuchyňky přivedeny rozvody vody,
nové odpady a upraven rozvod topení. Klubovna musela být také znovu
vymalována.
Odborná a fyzická příprava
Členové jednotky se v průběhu celého
roku účastnili pravidelných odbor-
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Další činnost
V sobotu 31. května se sbor zapojil také
do organizace dětského dne a před základní školou členové jednotky připravili
pro děti jedno ze stanovišť.
9. srpna oslavil 120. výročí založení Sbor
dobrovolných hasičů z Boršic a při této
příležitosti se uskutečnil letecký den s výstavou požární techniky na ploše letiště
Boršice. Náš sbor byl pozván, aby prezentoval na výstavě naši cisternovou stříkačku.
Sbor již několik let úzce spolupracuje
s Hasičskou vzájemnou pojišťovnou a.s.
při prodeji produktů v oblasti pojištění
majetku občanů i podnikatelů a zákonného pojištění motorových vozidel.
17. května sbor uspořádal pravidelný sběr
železného šrotu po naší obci. Již třetím rokem je sbor zapojen do akce „Recyklujte
s hasiči“, která je organizována společností Elektrowin a.s. zabývající se zpětným
odběrem elektrozařízení. Sbor zajišťuje
pro společnost zpětný odběr elektrozařízení od jednotlivých spotřebitelů a jejich
následné předání k odborné recyklaci.
Dosud bylo celkem provedeno 18 svozů

Datum

Obec

Typ mimořádné události

07. 01. 2014

Buchlovice

Technická pomoc – nebezpečné stavy

17. 01. 2014

Technická pomoc – pátrání po osobě

24. 04. 2014

Salaš
Moravský
Písek
Stříbrnice

07. 05. 2014

Nedakonice

Požár – polní porost, tráva

16. 06. 2014

Zlechov

Požár - ostatní

24. 06. 2014

Boršice

Požár - ostatní

31. 07. 2014

Tupesy

Planý poplach

04. 09. 2014

Nedakonice

Požár – trafostanice, rozvodny

15. 09. 2014

Břestek

Požár – nízké budovy

01. 10. 2014

Boršice

Požár – nízké budovy

28. 12. 2014

Buchlovice

Požár – nízké budovy

08. 03. 2014

Požár – polní porost, tráva
Požár – dopravní prostředky

a za rok 2014 bylo odevzdáno
29 ks Bagů (malé spotřebiče),
43ks velkých spotřebičů, 44
kusů chlazení, 104 kusů televizorů a monitorů.
Prezentace činnosti sboru je
prováděna především cestou
internetových stránek sboru (www.hasici.nedakonice.cz), kde lze získat aktuál-

ní informace o činnosti sboru
a jednotky a podrobnou zprávu
o činnosti za celý rok.
Na závěr bychom chtěli touto
cestou poděkovat za poskytnutou podporu v uplynulém
roce.
Za výbor SDH Nedakonice
Ing. Zdeněk Otrusina

MATEŘSKÁ ŠKOLA NEDAKONICE SLAVÍ
V LETOŠNÍM ŠKOLNÍM ROCE 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“, a tak přibyla jedna třída,
která sloužila předškolním dětem, ale
nevýhodou bylo, že každé oddělení
sídlilo v samostatných budovách, které byly od sebe vzdáleny 50 metrů.
Na podzim roku 2005 proběhla roz-
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sáhlá rekonstrukce hlavní budovy MŠ
za využití státní dotace a finančních
prostředků zřizovatele. Mateřská škola
prodělala velké změny, obě třídy byly
sloučeny do jedné budovy, a škola tak
získala kapacitu 56 dětí. Do nových
prostor byly děti přestěhovány v lednu
2006.
V listopadu roku 2010 bylo na škole
provedeno zateplení a fasáda. Práce
byly financovány z fondů EU, SFŽP
ČR a za přispění obce.
Postupně se nám od roku 2006 poda-

řilo vybavit třídy novým nábytkem,
vyměnit podlahové krytiny a nainstalovat klimatizační jednotku v ložnici
dětí. Finanční prostředky na vybavení
jsme získali od obce, Nadace Děti-Kultura-Sport a sponzorské příspěvky od místních podnikatelů (rodičů).
Každá třída má vyhovující prostorové podmínky. Třída Koťátek (3 – 5leté
děti) se nachází s přízemí. Třída Motýlků (5 – 6leté děti) je v prvním patře. V půdních prostorách se nachází
samostatná ložnice pro 40 dětí.
Ke škole patří velká zahrada, která je
vzdálená od budovy MŠ 50 m. Školní
zahrada má vybudované sociální zařízení pro děti, skladovací prostory pro
potřeby MŠ, hračkárnu 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.
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Součástí mateřské školy je také ŠJ,
která taktéž v létě roku 2014 proběhla kompletní rekonstrukcí. Zde
se připravuje strava pro děti MŠ, ZŠ
a seniory. Kapacita školní kuchyně je
150 obědů.
V současné době má škola zapsáno
56 dětí a pracuje zde 11 členný kolektiv,
4 plně kvalifikované pedagogické pracovnice, 2 paní 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.
Současnost

V letošním školním roce máme zapsáno 58 dětí ve věku 2,5 – 7 let.
Výuka v mateřské škole probíhá podle Školního vzdělávacího programu
„CESTIČKAMI DO SVĚTA“ který je
volně dostupný k nahlédnutí v budově MŠ.
Mimo každodenní výchovnou
a vzdělávací činnost, která z tohoto

programu vyplývá, nabízíme dětem
různé doplňkové aktivity:
1. LOGOPEDICKÁ PREVENCE
- tuto aktivitu zabezpečujeme celoročně, s dětmi pracují naše paní
učitelky pod dohledem SPC Uherské Hradiště
2. TANEČNÍ - probíhá v podzimním období, kdy se nacvičuje taneční pásmo na Hody
3. HRANÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE
– od října do května, je určen pro
maminky s dětmi, které ještě mateřskou školu nenavštěvují
4. PLAVÁNÍ - ve druhém pololetí,
jednou týdně dojíždíme do Plavecké školy v Aquacentrum Uherském
Hradišti. Děti se zde pod vedením
pedagogů plavecké školy učí plaveckým dovednostem.
5. VESELÉ PÍSKÁNÍ – hra na zobcovou flétnu
Během školního roku pořádáme nejen spoustu vlastních akcí, ale také
se účastníme akcí pořádaných jinými subjekty. Naše děti přednáší na
Vítání občánků v obci.

Naši činnost prezentujeme na webových stránkách školy:
www.msnedakonice.cz.

Co již bylo:
Čtení v mateřské škole – společné
čtení knihy s rodiči
Návštěva kina Hvězda v Uh. Hradišti
Drakiáda
Dýňování
Strašidlácký průvod
Rozsvěcování vánočního stromu
Mikulášská nadílka
Vánoční dílničky
Vánoční nadílka
Návštěva ZŠ
Maškarní karneval na KD
Zpívánky
Pohádky
Co nás čeká:
Oslava Svátku matek na KD
Plavecká olympiáda
Fotbalový turnaj v Uherském Hradišti
Sportovní hry dětí mateřských škol
v Uherském Hradišti
Hledání pokladu
Kolový výlet
Dětský den
Výlet
Pasování na školáky

Základní škola Nedakonice očima svých žáků
Vážení rodiče, milí žáci, spoluobčané,
uplynulý rok byl dle čínského horoskopu ve znamení „ koně“ a musím říct, že
rychlost, s jakou nám rok 2014 utekl
byla opravdu závratná a my opět stojíme na prahu nového roku 2015 a s netrpělivostí očekáváme, co nám tento
rok přinese.
Konec starého roku byl poměrně hektický, i díky komunálním volbám do
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zastupitelstev obcí…….. a právě tato
skutečnost mi otevřela nové dveře poznání a v mnohém mě donutila více se
zamyslet nad řadou věcí. Mnohokrát
jsem slýchala nebo četla řadu nepodložených siláckých nesmyslů, které bohužel převažovaly nad těmi rozumnými nápady a myšlenkami. V souvislosti
s takovým množstvím agrese a vzájemné netolerantnosti mě vždy napadá, jak

v takovém prostředí mohou vyrůstat
naše děti, jaký budou mít vzor do budoucna, když kolem sebe vidí a slyší
většinou jen samá negativa.
Proto si nesmírně vážím všech lidí, kteří nejprve přemýšlí, a pak křičí, kteří
mají snahu něco změnit, a to nejenom
pusou, ale i činy. Protože sebelepší myšlenka zůstane nepovšimnuta, pokud
v ní věří člověk sám, ale pokud má ko-
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lem sebe lidi, na které se může spolehnout a hlavně, kteří mají stejnou víru
a nadšení, pak se dá mnohé změnit.
Jsem ráda, že já takové dobré „človíčky“
kolem sebe mám, ať už se jedná o pedagogický sbor, žáky či mnohé z řad
rodičů.
A právě proto jsem v letošním příspěvku do zpravodaje dala prostor našim

žákům, aby sami vyjádřili své pocity, když se řekne slovo „ŠKOLA“. O naší práci se pak můžete
více dočíst na našich webových
stránkách www.zs nedakonice.
cz nebo Vás rádi uvítáme v naší
základní škole.
Já sama bych se s Vámi rozloučila slovy mudrců z knihy Přísloví
krále Šalamouna:
„Moudrost dovede postavit dům,
šikovnost jej umí upevnit.
Poznání pak jeho pokoje naplní
majetkem vzácným a překrásným.“

Děkuji všem těm, kteří nás podporují,
kteří věří, že kvalitní vzdělání má smysl
a vedou k tomu i své děti. Všem přeji
hodně zdraví, štěstí a plno optimismu
a sluníčka do dalších dnů.
za kolektiv zaměstnanců
Mgr. Kateřina Burdová

www.obecnedakonice.cz
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Turistický oddíl mládeže
Nedakonice
Vyplňujeme volný čas dětí ve věku
7-15 let. Vyrážíme na výlety (vlakem, autobusem, na kolech nebo
pěšky) a spoléháme při tom na dobré
počasí.
Takové to zdravé jádro 20 dětí doplňují ostatní děti, jež mají zájem
o turistiku, přírodu či jen tak zavítají
mezi nás. Na čtvrtečních schůzkách
se vždy naučíme něco nového z turistiky, přírodovědy, popř. zdravovědy, a pak hrajeme různé hry.
Od jara do podzimu se scházíme
vždy ve čtvrtek na hřišti TJ Sokol, kde
máme i svoji klubovnu a přes zimu
chodíme cvičit na kulturní dům.
Letos jsme jezdili od ledna do března
plavat do aquaparku v Uh. Hradišti
a Delfína v Uh. Brodě.
V dubnu jsme se zúčastnili na kolech
akce ke Dni země, kterou pořádal
Kovosteel ve St. Městě u majáku.
V květnu jsme uspořádali závody na
kolečkových bruslích a koloběžkách,
pak výlet do ZOO a DINOPARKU ve
Vyškově a ještě sportovní odpoledne
s opékáním špekáčků na hřišti TJ Nedakonice. V červnu jsme se zapojili,
jako ostatní složky, do pořádání dětského dne, který se i přes nepříznivé
počasí vydařil.
O prázdninách jsme využili možnosti zúčastnit se letního tábora, pořádaného našimi kamarády turisty z Mor.
Písku, v Zubří u Nového Města na
Moravě.
Po prázdninách jsme se vydali vlakem do Zlína na „Laser game“.
Přes zimu nás ještě čekají další plavání v aquaparku, čertovský pochod
s našimi kamarády v Mor. Písku a nakonec mikulášská nadílka v Nedakonicích .
Doufáme, že mezi nás budou děti nadále chodit rády.
V novém roce přejeme všem hodně
zdravíčka, štěstíčka, spokojenosti,
úspěchů v práci i mimo ni a pevné
nervy.
Vedoucí i ostatní Tomíci
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Ženský pěvecký sbor Nedakonice a rok 2014
Rok s rokem se sešel a Ženský pěvecký sbor je zase o rok starší. Co nového mezi námi děvčaty? Každoročně
zahajujeme nový rok předtančením
Moravské či České besedy. 25. ledna
2014 jsme zavítali společně s chasou
na Krojový ples do Zlámance. Je již
tradicí, že ženy pořádají vyhlášený
Krojový ples v Nedakonicích, tentokrát za početné účasti krojovaných
se konal 1. února 2014 a již po XIX.
Z důvodu nemoci a absence většiny
našich členek, fašankovou obchůzku
v roce 2014 pořádala samotná nedakoňská chasa. V roce 2015 se opět
vracíme k této tradici, jako pořadatelé s tím, že nás podpoří naši malí
tanečníci z taneční kroužku při ZŠ
Nedakonice. Od března jsem začaly
velmi intenzivně nacvičovat vystoupení úplně z jiného soudku. Byly
jsme osloveny Muzejní společností,
abychom vystoupily na jejich akci
– Přehlídka svatebních a společenských šatů z 20. století. Jak? Tanečně,
pěvecky, ale hlavně s humorem a radostí. Po této nádherné akci jsme začaly nacvičovat malé překvapení pro
jednu z našich členek. Měly jsme tu
čest s ní oslavit krásné životní jubileum a společně si zazpívat.
O prázdninách jsem si daly trošku
odpočinek a k jejich závěru jsme
začaly trénovat na Slavnosti vína do
Uherského Hradiště. Zde jsme měly
připravené krásné svatební pásmo –
kde jsme při zpěvu písní chtěly ukázat, jak se dříve u nás připravovala
nevěsta ke svatebnímu obřadu. Bohužel kvůli nepřízni počasí jsme se
Slavností vína nezúčastnily.
Říjen klepal na dveře a už jsme se
pomaličku začaly připravovat na
hody. Zde jsme v průvodu a taky na
rybářské kole zazpívaly několik písniček. A tím připomněly, že i ženy
z Nedakonic mají své místo a k hodům patří.
Nejvíce z celého roku jsme se ale
těšily na blížící se Vánoce. Dobu
adventní jsme zahájily zpíváním
u rozsvěcování vánočního stromu
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v Nedakonicích. Týden poté jsme
byly pozvány na Vánoční jarmark do
Boršic a tentýž den jsme zakončily
na Mikulášském zpívání v Nedakonicích, kde jsme jako jediný ženský
sbor byly pozvány. Ukončením roku
2014 bylo vystoupení v Kostelanech
nad Moravou, při vánoční besídce.

hodin v klubovně pod Kulturním
domem.
Nedakoňské srnky přejí všem obyvatelům Nedakonic hodně zdraví, štěstí a osobních úspěchů v roce 2015.

Závěrem bychom chtěly oslovit ženy
a dívky, které rády zpívají, ať se za
námi přijdou podívat a taky si zazpívat. Scházíme se každé úterý v 19.30
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Dechová hudba Nedakoňanka a taneční orchestr V.H.S.
V roce 2014 odehrály oba hudební soubory mnoho vystoupení, většinou na obvyklých „štacích“, kterých postupně rok od roku přibývá. Na většině z nich byly domluveny termíny na rok 2015, případně i na více let dopředu.
Díky dlouhodobé vzájemně výhodné spolupráci přináší
nedakonští muzikanti radost a dobrou náladu do mnoha
obcí na tradiční akce, zejména Slovácké hody s právem,
již více než 10 či dokonce 15 let po sobě.
Kolektiv Nedakoňanky je přes všechny problémy, přinášející dnešní život, nadále kompletní a široký, dovolující
střídání se muzikantů podle jejich časových možností. To
je v době, kdy muzikantů hrajících na dechové nástroje
rychle ubývá, velmi podstatná výhoda. Kolektiv tanečního orchestru V.H.S. je v současnosti mimo kytaristy tvořen výhradně členy Nedakoňanky. Z této situace logicky

vyplývá, že buď vystupuje jedno nebo druhé hudební uskupení.
Nově byla Nedakoňanka pozvána na festivaly dechovek do
Sivic a do slovenských Nedanoviec. Je to zřejmě poprvé v historii Nedakoňanky, co vyjela zahrát do zahraničí. Nedanovce jsou malá obec s ca. 630ti obyvateli v okrese Partizánske,
odkud pochází velmi dobrá dechovka Nedanovčianka. Oba
festivaly pořádaly místní dechovky, jejichž členové se o muzikanty Nedakoňanky vzorně postarali. Protože by mělo být
slušností jim tuto starostlivost oplatit, připomnělo to Nedakoňance někdejší nápad uspořádat festival dechových hudeb
v Nedakonicích. Podle předběžných plánů by se měl festival
uskutečnit v druhé polovině června 2015 v rybářském areálu „Pod sádky“. Všichni jste srdečně zváni, přijít se pobavit
s dobrými dechovkami.

Mužský pěvecký sbor Nedakonice v roce 2014
Jak je již zvykem ke konci roku nastává ohlédnutí za končícím rokem 2014.
První naše vystoupení v novém roce
se uskutečnilo 22. března, když si nás
pozvali kamarádi zpěváci z Kněždubu na setkání MPS. Měsíc květen je
už pravidelně zasvěcen "Koštu vína"
v Moravském Písku. Tato akce je
doprovázena netradiční a neopakovatelnou cestou vlakem tam i zpět.
Z dalších velmi vydařených a tradičně navštěvovaných akcí je kosení luk
v Buchlovicích na zámku, které připadlo letos na ráno 1. června. 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
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chyběli Nedakoňáci a hlavně povoz,
tažený krásnými koňmi. Už za čtrnáct
dnů po té jsme si kosení zopakovali
v Ostrožské Lhotě, kde jsme byli na
pozvání místního MPS. Z naší strany
byla akce velmi ohrožena, nakonec
nás odjelo jen šest a přijeli jsme s velkou slávou a s vítězstvím Nedakoňských barev - s mistrem v sečení Jirkou
Maňáskem.
Začátkem měsíce července nás pozvali
na neformální zkoušku a vystoupení
zpěváci a kamarádi z Tupes. V půlce
srpna přišla pozvánka na "Zpívání na
schodech " v Sadech. Na trochu netradiční akci i za přispění krásného
počasí , velké pohostinnosti a koštu
místních vín, šlo o velmi zdařilou akci.
13. září se v Uh. Hradišti konaly "Slav-

nosti vína," ale jelikož ráno pršelo, tak
byla účast krojovaných z Nedakonic
zrušena. Všechny návštěvníky i účinkující toto velmi mrzelo, ale bohužel
přírodě neporučíme. Tak si všichni
přejme, ať v příštím roce vyjde počasí
a už se s námi těšte na "Slavnosti vína"
v roce 2015.
Na Václavských hodech v Kunovicích počasí vyšlo, a tak jsme se mohli
střídat s místním sborem při zpívání
u místní radnice.
Třetí říjnový víkend jsou hody v Nedakonicích. Hody pořádal opět TJ Sokol
pod záštitou Obce Nedakonice. Krásné počasí, výborná chasa, doprovod
DH Nedakoňanky, vykouzlili dobrou
náladu všech zúčastněných, a to jak
v sobotu, tak i při nedělní obchůzce.
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Snad se vytvoří motivace pro mladé
lidi, aby v těchto hodových tradicích
pokračovali.
Na první adventní neděli se sbor pravidelně účastní rozsvěcování vánočního stromu u KD v Nedakonicích.
Přesně na den Sv. Mikuláše proběhlo

DIVOČÁK SE
ŠÍPKOVOU
OMÁČKOU
Myslivecké sdružení Nedakonice má
sedmnáct kvalifikovaných myslivců a několik příznivců bez loveckého
lístku. Společně hospodaří na 650 ha
honitby, převážně katastru obce. Polní
pozemky obhospodařuje Zeas Nedakonice. Do honitby náleží 70 ha lesa,
z toho polovina za řekou Moravou.
Řeka převážně tvoří 12 ha vodních
ploch nabývající stále větší myslivecký
význam pro lov divokých kačen. Dříve
nejvyšší bonitu revíru, úživnost honitby, vytvářela vysoká výměra ovocných
sadů, které jsou nyní pro zemědělce
neefektivní a dochází k jejich likvidaci.
Naopak soukromníci vysazují topolové hájky, sady a vinohrady.
Činnost myslivců, neboli výkon práva
myslivosti se řídí předepsanou legislativou. V rámci mysliveckého spolku
– mysliveckého sdružení – myslivci
hospodaří dle ročního plánu. Plán sestavuje a navrhuje výbor a myslivecký
hospodář, schvaluje výroční členská
schůze. Na jeho realizaci se podílí
všichni členové i hosté, občas i příznivci myslivců a myslivosti. V mysliveckém sdružení platí demokratické zásady, které jsou zakotveny ve vlastních
stanovách. Každý myslivec se může
podílet na všech akcích v průběhu celého roku. Problémy se řeší jednou za
měsíc na členských schůzích. Každá
připomínka, rada i kritika je zapsána
zapisovatelem.
V plánu je zahrnuto několik základních činností, z nich nejdůležitější je
plán chovu a lovu zvěře. Ale i ostatní
myslivecké činnosti nejsou zanedba-
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na místním KD "13. Mikulášské zpívání " za účasti šesti mužských a jednoho
místního ŽS.
Chceme poděkovat všem sponzorům,
OÚ Nedakonice a všem našim příznivcům za podporu a máme velké
přání: "Přijďte mezi nás, roky nejsou

důležité, láska k lidové písni je však
nesmrtelná. Zpěváci nám odcházejí, většinou do nebeských sborů. Na
všechny se těšíme při zkouškách každý
pátek od 20:00 hodin v klubovně pod
KD v Nedakonicích.“
Vedoucí MPS Mirek Černý

telné. Jsou to akce – brigády na budování, či opravy mysliveckých zařízení. Z nich nejvíce času a brigádních
hodin, ať evidovaných, u funkcionářů
i neevidovaných, potřebovala Dochovna bažantů. (Pokud chtějí myslivci bažanty lovit, musí si je vychovat v „bažantnici“.) Opravují a budují

krmná zařízení pro zvěř, krmelce pro
zvěř srnčí, krmeliště pro divočáky,
zásypy pro bažanty, divoké kačeny
a koroptvičky, krmelečky pro zajíce,
budky pro hnízdění divokých kachen
a v neposlední řadě budky pro hnízdění drobného užitečného ptactva.
To je zajímavé i pro mysliveckou dro-
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botinu mysliveckého kroužku. Plán
ukládá povinnost myslivcům zajistit
tabulkově předepsané množství krmiv na přikrmování zvěře v zimním
období. Z toho nejdůležitější položkou je zajištění „jádra“. Jadrné krmivo
tvoří oves, kukuřice a pšenice. Na trhu
jsou dostupné koncentrované a kombinované granule. Dužnaté krmivo si
myslivci sami vypěstují na společné
záhumence. Objemové krmivo, seno,
se musí naséct, nasušit a uložit do krmelců. Myslivci musí pamatovat na
předcházení onemocnění zvěře. Zakládají mediciální lizy a předkládají
zvěři antiparazitální granulované medikamenty.
Jednou z významných společenských
akcí, občany Nedakonic pozitivně
hodnocenou a hojně navštěvovanou,
je zimní společenský myslivecký ples.
Vynikající hudba Stříbrňanka, bohatá
tombola všech druhů zvěře, rozmanité a hodnotné ceny, ceny od sponzorů,
chutné a labužníky vyhledávané myslivecké speciality, kvalitní regionální vína. To vše je umocněno dobrou
vzájemnou zábavou, tancem, zpěvem
a vzácnou sounáležitostí celé společnosti pobavit se navzájem.
Každá honitba a myslivci musí chovat lovecké psy. Lovecky upotřebitelní
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psi musí mít nejen průkaz o původu
– jaké měl čistokrevné předky, ale
především musí mít úspěšně složeny
zkoušky, na kterých se zjišťuje stupeň
výcviku a upotřebitelnosti pro každodenní práci v honitbě. Pro mladé psy
se nazývají zkouškami vloh. Pro každou skupinu psů od jezevčíků až po
ohaře jsou zkoušky jinak zaměřené.
Nejvyšší zkoušky jsou zkoušky všestranné upotřebitelnosti. Vítězové jednotlivých zkoušek se mohou zúčastnit
vrcholných zkoušek, tak zvaných memoriálů. V letošním roce naše sdružení poskytlo honitbu pro memoriál
Mileny Štěrbové . Zde mohli nejen
myslivci, ale i kynologická veřejnost
sledovat mistrovskou práci psů, slídičů.. nejen v poli a lese, ale i na vodě.
Ve vztahu myslivce a jeho psa platí:
„Pes nejlepší přítel člověka. Myslivec
bez psa, poloviční myslivec“.
S podzimní dobou začínají myslivecké žně. Po většinu roku myslivec zvěř
chová a stará se o ni. Nyní nastává
doba lovu. Společné lovy na drobnou
zvěř jsou hony na pernatou a srstnatou. To jsou největší myslivecké svátky. Dnes již tak nejde o dosažení co
největších výřadů, při niž myslivci se
smeknutými klobouky za zvuku halali
a planoucích pochodní dávají poslední

poctu Lovu zdar, pečlivě vyrovnané,
chvojím obložené, na pravém boku ležící, ulovené zvěři.
Každý hon má několik lečí. Všichni se
těší na „leč poslední“. Protože myslivci
mají v rukou zbraně musí dodržovat
v honitbě „prohibici“ - úplný zákaz,
byť i mírného, požívání osvěžujícího
alkoholu.
Že to není legrace, chodí myslivce
kontrolovat uniformovaní příslušníci
policie, kteří dávají „dýchnout do trubičky“. Komu by se „zazelenalo“ stálo
by ho to stejně jako řidiče na silnici.
O to více se všichni účastníci společného honu těší na společné přátelské
posezení u dobrého mysliveckého jídla a pití.
Až k závěru se čtenář dozví něco
o nadpisu. Ve filmu Slavnosti sněženek
pánů Hrabala a Menzela je mistrně zachycena epizoda z poslední leče. Neopakovatelně popisovaný příběh lovu
divočáka a následné myslivecké slavnosti s posezením, nejen s dobrým jídlem a pitím, nýbrž přátelskými, někdy
humornými, jindy vychloubačnými až
neuvěřitelnými příběhy lidí, kteří mají
- každý jinak - rádi společnost i myslivost.
Tož přátelé všechno nejlepší v roce 2015
Lovu Zdar!
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Moravský rybářský svaz - MO Nedakonice
V místní organizaci rybářského svazu
jsou členy rybáři nejen z Nedakonic,
ale také z Polešovic, Boršic, Buchlovic
a Zlechova. V současné době registrujeme 304 členů, z toho 249 dospělých,
10 dorostu a 45 mládeže. Naše organizace obhospodařuje 4 rybářské revíry
o celkové rozloze 18 ha. Jsou to: Sovín,
Inzl, Obloučí a Sádky - toto rameno
je vyjmuto z krajského hospodaření,
a proto zde mohou provádět rybolov
pouze členové naší organizace.
Činnost rybářů nespočívá pouze v registrovaném rybolovu, ale také v pravidelné údržbě těchto revírů a přilehlého okolí. Patří sem sečení trávy
na hrázích, údržba stromů, v zimním
období sekání děr v ledu na okysličení vody. Zde bychom chtěli upozornit
rodiče, hlavně malých dětí, že bruslení
na ledě je pouze na vlastní nebezpečí. Od minulého roku se pod Sádkami instaluje čerpadlo na čeření vody,
které může být pro děti nebezpečným
lákadlem. V letošním roce se také pokračovalo v postupném zpevňování
břehů na revíru Inzel. Stěžejní akcí
bylo odbahnění alespoň části revíru
Sádky. Akce proběhla bez problémů
a po dlouhé době se podařilo v určitém úseku tohoto revíru vytvořit podmínky pro přezimování ryb. Velký dík
zde patří panu Smělíkovi, který tuto
akci zabezpečoval, jak po stránce vyřizování projektu a povolení, tak i při
samotném provádění těchto prací.
Další naší činností je provozování areálu pod Sádkami. V letošním roce zde proběhlo 8 kulturních
a 28 soukromých akcí. Patří sem již
pravidelně dětský den, taneční zábavy, noční rybářské závody a Slovácké
hody. Naší největší akcí jsou určitě
tradiční rybářské závody, které již
pravidelně navštěvuje hodně rybářů,
a také ostatních spoluobčanů. Snažíme se proto tuto akci co nejlépe zorganizovat, ale jak už to bývá, ne všem
se zavděčíme. Těm, kteří se na závodech podílí, patří určitě poděkování,
včetně sponzorů, kteří nám pomáhají s jejich zabezpečením. Soukromé
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oslavy našich spoluobčanů na areálu
bohužel vždy nenajdou úplné pochopení u ostatních spoluobčanů. Určitě
je potřeba najít společné řešení těchto
problémů, než aby tato možnost využití areálu byla zrušena.
Jen pro informovanost, v nadcházejícím roce se budou rybářské závody

konat ve dnech 25. až 26.7.2015 na
revírech Sádky a Inzel.
Do příštího roku přejeme všem našim
členům Petrův zdar! a ostatním spoluobčanům hodně zdraví, spokojenosti
a co nejvíce úspěchů v osobním i veřejném životě v naší obci.
Výbor MO MRS

17

Muzejní společnost Nedakonice
Pro Muzejní společnost byl rok
2014 vcelku úspěšný. Podařilo se
nám i nadále rozšiřovat sbírky muzea o spoustu dalších exponátů, které by jinak končily v kontejnerech.
To, co je pro někoho odpad, jsou
pro nás poklady, které pečlivě čistíme a ukládáme a až někdy budeme
mít dostatečné prostory, abychom
vám je ukázaly, přesvědčíte se sami
o kráse těchto předmětů. A nerozšiřovaly jsme jen sbírky, rozšiřovaly
jsme si i vlastní obzory. Na pozvání
jsme se zúčastnily večera italské renesanční hudby na zámku Ořechov
i shakespearovského večera v podání
zlínského divadla rovněž na zámku
Ořechov.
Návštěva huštěnovského muzea byla
pro nás velmi přínosná. Nejenže
jsme si prohlídly muzeum, jaké bychom někdy v budoucnu chtěly provozovat, prodebatovaly jsme také
způsoby získávání a hlavně čištění
a ukládání exponátů. Musíme si jen
povzdechnout, že oni to mají všech-
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no jednodušší. Rovněž návštěva muzea v Kobylí na Moravě nás utvrdila
v tom, že naše situace je mnohem
složitější než v jiných vesnicích.
Muzejní odpoledne s názvem „když
nám zněly svatební zvony“ bylo velkou a zdařilou akcí muzejní společnosti. Tuto akci jsme připravovaly
4 měsíce. Jenom vypůjčit, vyprat
a vyžehlit 70 svatebních šatů různého stáří dá zabrat. Nebo vytvořit
dobové účesy 20 manekýnkám, tolik
„kafé“ kadeřnice Anička Bouřová
a Hanka Sošková ještě nikdy nevypily a ruce se jim třásly ještě v 5 hodin
odpoledne. Ale nebyly jsme na to
sami, naši partneři, kteří nás doprovázejí na všech našich akcích, děvčata z Ženského pěveckého sboru opět
nezklamaly a jejich vystoupení rozesmávalo celý sál. Zvláště naši nedakoničtí divadelní umělci, jako je
Mira Černý, nebo Petr Soška. Velmi
si vážíme i ochoty děvčat z nedakonické chasy s jakou grácií svatební
šaty předváděly. Musíme také podě-

kovat dětem z kroužku aerobiku i jejich vedoucí paní Věrce Adamíkové.
Z jejich vystoupení na muzikálové
melodie energie jen čišela.
Přehlídku svatebních šatů doprovázela výstava svatebních exponátů, která byla téměř celá dílem paní
Katky Habáňové a byla překrásná.
Květinovou výzdobu a svatební kytice zase udělala paní Eliška Krejčí
(Durníková). Děkujeme ji za čas,
námahu a umění, které tomu zcela
nezištně věnovala. Asi 350 platících
diváků mohlo shlédnout také na
400 fotografií nedakonických nevěst
a ženichů, které byly pořízeny v průběhu 100 let.
Vážení přátelé, do této akce byla zapojena spousta nedakonických občanů, od těch, kteří nám půjčili šaty
a fotografie, až po všechny účinkující. Ale dílo se podařilo, což potvrdil
i regionální tisk a Slovácká televize
a my vám všem srdečně děkujeme.
Muzejní společnost Nedakonice.
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Český zahrádkářský svaz Nedakonice
Vážení spoluobčané, vážení zahrádkáři,
dovolte mě, abych jak již se stalo tradicí, Vás ve stručnosti informoval o dění
v naší základní organizaci. Rok 2014
byl rokem volebním. Skončilo pětileté volební období a tak jako v celém
zahrádkářském svazu, tak i v naší
organizaci došlo k určitým změnám.
S ohledem na snižující se počet členů
organizace a nezájmu mladších členů
pracovat v naší základní organizaci,
došlo ke snížení počtu členů výboru
ze 13 na 11. Tříčlenná kontrolní komise je podle stanov ten nejmenší počet.
Tato tendence není ojedinělá pouze
v naší ZO, ale je celorepubliková. Za
uplynulé volební období se snížil počet
organizovaných zahrádkářů o 20 000
členů, na současných 150 000. Vedle
postupného stárnutí členské základny
se na tom podílí i řada problémových
zákonů a vyhlášek, které znepříjemňují život všem organizacím a jejich
funkcionářům.
Ani v uplynulém volebním období
se nepodařilo prosadit přijetí nového
zahrádkářského zákona. Sněmovnou
schválený návrh vetoval tehdejší prezident V. Klaus a vzhledem k mimořádným parlamentním volbám už nebyla možnost toto změnit.
V současné době se potýkáme s problémem týkající se pozemku, na kterém stojí celý náš zahrádkářský areál.
Tento pozemek jsme 1. 8. 1970 ob-
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drželi smluvně od MNV Nedakonice
do bezplatného užívání. Po sametové
revoluci 1989 jsme od roku 1990 tento
pozemek užívali pouze na základě tzv.
výpůjčky, o kterou jsme museli v průběhu let asi pětkrát žádat Úřad pro
zastupování státu ve věcech majetkových o její prodloužení.
Nyní jsme obdrželi dopis, že forma výpůjčky končí k 31. 12. 2014 a nabízejí
se dvě možnosti řešení, tj. odkoupení
do vlastnictví, nebo placení nájmu.
V současné době je celá záležitost
v jednání.
Pokud jde o zahrádkářskou činnost
naší organizace, většina členů zahrádkářů působí na svých zahradách a své
zkušenosti si předávají, jak na výroční členské schůzi nebo na výborové
schůzi, ale většinu převládá náhodné
setkání a pod.
Pro naše spoluobčany, tak jako každoročně, zajišťujeme možnost zakoupení cukrářských výrobků v pronajaté
výrobně u p. Chrástkové, dále pálení
ovocných kvasů a pronájem společenské místnosti pro různé příležitosti
našich spoluobčanů.
Tak jako každoročně i v roce 2014
jsme pro své členy zajistili autobusový
zájezd pod názvem „LEDNICE 2014“,
který jsme tentokrát absolvovali za
velmi deštivého počasí. Prohlédli jsme
si lednický zámek, který je velmi významný svým interiérem, kde zvláště
vynikají řezbářské práce na nábytku,

schodištích, rámech obrazů apod.
Nelze opomenout zámeckou zahradu a skleník, který je plný tropických
rostlin.
Na zpáteční cestě jsme se zastavili v obnoveném pivovaru „PODLUŽAN“
v Břeclavi, kde pivovarský sládek nám
provedl odborný výklad a názornou
ukázku moderního provozu. Všichni
účastníci byli i přes nepřízeň počasí se
zájezdem spokojeni a těší se na další
v roce 2015.
Pro mladší generace jsme do našeho
zahrádkářského fotoalba udělali několik fotografií, z nichž některé přikládáme.
Vážení spoluobčané,
dovolte mě, abych Vám jménem svým
a všech členů výboru a kontrolní komise popřál v roce 2015 všechno nejlepší, hlavně hodně a hodně zdraví,
štěstí, spokojenosti, životní vitality
a optimismu.
TICHÝ Lubomír
předseda ZO ČZS Nedakonice
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Zlepšování systému povodňové služby a preventivní
protipovodňové ochrany města Staré Město a obcí
Staroměstska
Pod tímto názvem Mikroregion Staroměstsko podal žádost o dotaci do
XXVII. Výzvy Operačního programu
Životní prostředí, Prioritní osa 1.3.1
– Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizik povodní.
Projekt byl zpracován společně pro město Staré Město a obce Babice, Huštěnovice, Nedakonice, Kostelany nad Moravou, Boršice, Tupesy, Zlechov, Újezdec.
Cílem projektu bylo vytvořit vzájemně
provázané digitální povodňové plány
obcí ležících na řece Moravě a jejich přítocích a také zajistit včasné informování
představitelů jednotlivých obcí v případě zvedajících se hladin na jednotlivých
tocích. V rámci projektu byla na vytypovaných místech instalována hladinová
čidla a v jednotlivých obcích instalovány
bezdrátové varovné systémy napojené
do jednotného systému varování a vyrozumění. Po zprovoznění celého systému
jsou občané všech obcí zapojených do
projektu informováni o blížící se povodni a mohou učinit opatření odpovídající
danému riziku.
Rychlá a spolehlivá distribuce hlasových
zpráv varovného nebo informačního
charakteru při mimořádných událostech může zachránit lidské zdraví, životy a snížit materiální škody. Při zvýšení
hladiny na řece Moravě a Dlouhé řece se

automaticky dostane tato informace ke
členům povodňové komise a dalším určeným osobám. Zvyšování hladin mají
možnost sledovat na svých pracovištích
všechny uvedené obce.
Systém měření hladin je bezdotykový
na bázi snímání výšky hladiny ultrazvukem, je velmi rychlý a přesný. Přenos
měřených hodnot je zajišťován také bezdrátově pomocí GSM modulu. Je tedy
možné sledovat trendy změn hladin online a na základě zjištění pak operativně
reagovat.
Systém umožňuje nastavit četnost měření hladin s automatickým zvýšením počtu měření při překročení nastaveného
limitu hladiny.
Na webových stránkách obce Nedakonice je uveden odkaz přímo na Digitální
povodňový plán obce a jeho prostřednictvím na instalované hladinoměry
a srážkoměry, které rozšiřují základní síť
těchto zařízení provozovaných ČHMÚ.
Zakázku realizovala firma PWS Plus
s.r.o. ze Starého Města v průběhu měsíce června 2014. Instalovaný bezdrátový
informační systém nahradil původní
100 V místní rozhlas. Dosud bylo instalováno na území obce 36 hnízd s 95
reproduktory. Jednotlivá hnízda jsou
napájena z rozvodu veřejného osvětlení,
jsou osazena záložní baterií a garantují

1- zobrazení údajů z čidla Kostelany nad
Moravou - Morava
provoz i při výpadku
dodávky el. energie
po dobu minimálně
72 hodin. Celý systém je ovládán z řídící ústředny, na kterou
jsou přenášeny informace z jednotlivých hnízd. Každé hnízdo lze individuálně nastavit i ovládat. Kromě zajištění
varování obyvatel obce systém slouží
k běžnému provozu a hlášení zpráv pro
občany a k vyhlašování poplachu pro
jednotku SDH obce. Vlastní finanční
prostředky uhrazené z rozpočtu obce
byly 218 545,- Kč, zbývající prostředky byly uhrazeny poskytnuté dotace.
V roce 2015 se počítá s rozšířením o dalších cca 5 hnízd pro vykrytí míst se špatnou slyšitelností.
http://ne.povodnoveplany.cz/
Zpracoval: Ing. Zdeněk Otrusina

Volby do Zastupitelstva obce a Senátu parlamentu
České republiky ve dnech 10. a 11. října 2014
Počet volených členů
zastupitelstva
15
číslo
1
2
3
4
5

Počet volebních
obvodů
1

Kandidátní listina
název
Komunistická str.Čech a Moravy
Nezávislí pro obec
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.
Nezávislí kand.obce Nedakonice

Volby do Senátu parlamentu České
republiky
Ve volebním obvodu č. 81 Uherské
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Voličiv
seznamu
1 278

Hlasy
abs.
v%
1 138 10,27
2 127 19,19
2 906 26,22
2 467 22,26
2 447 22,07

Vydané
obálky
822

Počet
kandidátů
15
15
15
15
15

Volební
účast v %
64,32

Odevzdané
obálky
821

Přepočtené % platných hlasů
10,26
19,18
26,21
22,25
22,07

Platné
hlasy
11 085
Počet
mandátů
1
3
4
4
3

Hradiště kam patří i naše obec, pro- kandidátů vyhrál podnikatel Ivo Vabíhaly součastně také volby do Senátu lenta kandidující za Stranu podnikatelů
Parlamentu České republiky. Z deseti České republiky. Do druhého kola se
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probojoval s 33,70% hlasů a utkal se
o senátorský post s Ing. Pavlem Botkem kandidátem Křesťanské a demokratické unie – Československé strany

3
4
2
3
2
5
5
3
4
4
2
4
5
3
1

Kandidátní listina
název
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.
Nezávislí pro obec
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
Nezávislí pro obec
Nezávislí kand.obce Nedakonice
Nezávislí kand.obce Nedakonice
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.
Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.
Nezávislí pro obec
Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.
Nezávislí kand.obce Nedakonice
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
Komunistická str.Čech a Moravy

lidové, místostarostou obce Ostrožská
Nová Ves, který získal 9,25 % hlasů.
Ve druhém kole do Senátu v Nedakonicích hlasovalo pro Ivo Valentu 189

1
1
1
2
2
1
6
3
7
2
3
3
3
4
2

voličů a Ing. Pavla Botka 98 voličů. Volební účast byla v 1. kole 60,45% voličů
a v 2. kole senátních voleb pouze 22,55
voličů.

Kandidát
příjmení, jméno, tituly
Smělík Jiří
Otrusina Zdeněk Ing.
Klečka Jaromír
Rokytová Pavla
Burdová Kateřina Mgr.
Rokyta Miroslav Ing.
Mareček Libor Ing.
Žádníková Helena Mgr.
Šupka Antonín
Marečková Milena Ing. Mgr.
Černý Lubomír Ing.
Bukovjanová Alena
Chlachula Michal
Král Lubomír
Klečková Lenka

Hlasy
věk
54
38
50
54
40
30
34
52
32
53
53
52
34
53
46

abs.
315
290
283
255
250
244
242
221
214
206
204
203
195
175
174

v%
10,83
11,75
13,3
8,77
11,75
9,97
9,88
7,6
8,67
8,35
9,59
8,22
7,96
6,02
15,28

1
1
1
2
2
1
2
3
2
3
3
4
3
4
1

Drazí občané a farníci,
děkuji za možnost opět napsat pár řádků
do našeho obecního zpravodaje. Chtěl
bych této příležitosti využít, abych poděkoval vám všem, kteří se podílíte na životě naší farnosti. Poděkování patří také
obecnímu úřadu za dobrou spolupráci,
především za péči, s jakou se stará o prostranství kolem našeho kostela.
Rád bych nám všem připomněl jedno
důležité výročí, které si brzy připomeneme. Dnešní sdělovací prostředky jsou
plné negativních zpráv. Většina lidí sleduje bulvární tisk a televizi, které mají za cíl
přinášet rádoby senzační zprávy a často
rozpoutávají nenávist a závist mezi lidmi.
Vytahují se nejrůznější skandály, kterým
se věnuje veliká pozornost. Pozitivním
zprávám se už tolik prostoru nevěnuje.
Proto se mi zdá nesmírně důležité, abychom si připomínali nejen negativní věci,
ale také vzácné lidské osobnosti, které už
mezi námi nejsou a kterým za mnohé
vděčíme. Nedakonická farnost měla veliké
štěstí, že po mnohá léta byl jejím duchovním správcem Mons. ThDr. JUDr. Josef
Ryška, od jehož narození uplyne v letošním roce právě sto let. Nezaškodí, když si
připomeneme základní data jeho života.
Mons. Ryška se narodil 20. 5. 1915
v Novém Jičíně, dětství prožil ve Skaličce u Hranic. Gymnázium studoval
v Hranicích. Poté studoval teologii
nejprve v Olomouci a od roku 1937
v Římě, kde byl 20. 12. 1941 vysvěcen
na kněze. Po druhé světové válce se nakrátko vrátil na Moravu, ale znovu odjel
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do Říma, kde v roce 1946 dokončil doktorát obojího práva. Poté krátce působil
jako kaplan v Drahotuších a ve farnosti
sv. Michala v Olomouci. V dubnu 1948
se stal sekretářem a jedním z nejbližších
spolupracovníků tehdy nově jmenovaného olomouckého arcibiskupa Josefa Karla Matochy. V témže roce se stal
také doktorem teologie a začal vyučovat
církevní právo na Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě v Olomouci. Po dvou
letech velmi omezené svobody života
Církve i celé společnosti byl jako jeden z prvních kněží zatčen 23. 6. 1950
a po sedmi měsících vazby postaven
před státní soud v Praze a odsouzen
k trestu odnětí svobody v délce 12 let
a konfiskaci majetku. V roce 1960 byl
propuštěn na amnestii. Nesměl však
jít do duchovní správy a pracoval jako
dělník. Teprve v roce 1966 se směl vrátit do aktivní kněžské služby jako kaplan v Ostravě - Porubě. V roce 1968 se
směl vrátit do Olomouce, kde byl sekretářem kapitulní konzistoře, vikářem
katedrály sv. Václava a krátce směl také
vyučovat na pobočce teologické fakulty, kterou komunistický režim dovolil
otevřít v Olomouci. Jako nepohodlný
kněz byl v době normalizace poslán do
pohraniční farnosti Moravský Beroun,
kde působil od roku 1972 do roku 1983.
V tomto roce se stal farářem v Nedakonicích a excurendo administrátorem
v Kostelanech nad Moravou, kde strávil
zbývající léta svého kněžského života.

V ocenění za jeho obětavou kněžskou
službu jej papež Jan Pavel II. v roce 1993
jmenován čestným papežským prelátem. V posledních třech letech jeho
života mu staří a nemoc znemožňovali
aktivní kněžskou službu. Díky obětavé
péči farníků mohl i tato léta prožít ve
své milované farnosti a zemřel na faře
v Nedakonicích 22. 10. 2006.
Jaké bylo provinění, za něž byl odsouzen
Mons. Ryška na mnohá léta do vězení?
Takové jako většiny lidí v době komunistického režimu, kteří byli vezněni a pronásledování. Udrželi si čistý štít, nechtěli
se nechat zotročit, byli věrní Bohu a usilovali o spravedlnost. Proto je tak důležité, abychom nezapomínali, abychom se
nebáli hovořit o dějinách s našimi dětmi.
I když jsem neměl možnost Mons. Ryšku osobně poznat, jsem velmi rád, že
jsem mohl navázat na jeho požehnané
působení v naší farnosti. Vzpomeňme
na něj vděčně v modlitbě a poděkujme
za milosti, které nám Bůh jeho prostřednictvím dával. Za dar jeho života chceme
společně poděkovat v pondělí 18. 5. 2015
při mši sv. v 16:30 hod., kterou přislíbil
slavit olomoucký arcibiskup Mons. Jan
Graubner. Zapište si toto datum do svého diáře a přijďte si připomenout vzácné
výročí narození duchovního otce Mons.
Josefa Ryšky.
Každému z vás ze srdce žehnám a přeji
vše dobré v roce 2015 i v celém vašem
životě.
P. Josef Rýznar, duchovní správce
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Společenská kronika obce Nedakonice za rok 2014

NAROZENÍ:
ROZENÍ:
19.1.2014 se narodila Valerie Horáková, Nedakonice č. 479
14.3.2014 se narodil Petr Mareček, Nedakonice č.57
19.2.2014 se narodil David Jánský, Nedakonice č.336
3.3.2014 se narodil Adam Šimon, Nedakonice č.245
13.5.2014 se narodila Lora Marečková, Nedakonice č.556
15.5.2014 se narodila Veronika Panáčková, Nedakonice č. 153
19.8.2014 se narodila Kristýna Marečková, Nedakonice č.296
10.9.2014 se narodila Aneta Křemečková, Nedakonice č. 356
20.9.2014 se narodil Josef Soják, Nedakonice č. 558
1.9.2014 se narodila Sofie Kopčilová, Nedakonice č. 174
19.12.2014 se narodil Matyáš Kupka, Nedakonice č. 271
Sbor pro občanské záležitosti Obecního úřadu Nedakonice každoročně blahopřeje buď osobně nebo poštovním blahopřáním všem občanům, kteří v roce 2014 slaví 80 a více let . Všem
přejeme pevné zdraví a pohodu do dalších let:
Paní Božena Bilíková
Paní Zdeňka Jansková
Paní Štěpánka Obdržálková
Paní Jarmila Buchtíková
Paní Marie Stuchlíková
Paní Růžena Kadlčíková
Paní Ludmila Panáčková
Pan Ignác Buček
Pan Vladimír Motyčka
Paní Vlastimila Matějíčková
Pan Josef Bilík
Paní Marie Tesařová

oslavila 4.ledna
oslavila 13.ledna
oslavila 16.ledna
oslavila 18. ledna
oslavila 30 ledna
oslavila 2 února
oslavila 7.února
oslavil 11.února
oslavil 15.února
oslavila 16.února
oslavil 2.března
oslavila 4.března

90 let oslavil pan Jaroslav Náplava
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82 let.
87 let.
82 let.
90 let.
83 let.
84 let.
81 let.
89 let.
84 let.
83 let.
81 let.
84 let.

Paní Františka Bebarová
Pan František Malina
Paní Marie Otrusinová
Paní Vlasta Pilcová
Pan Zdeněk Bartošík
Paní Blanka Hurtíková
Paní Hedvika Kedroňová
Paní Růžena Obdržálková
Paní Jiřina Kročáková
Pan Josef Hurtík
Pan František Kříž
Pan Ing.Antonín Soška
Paní Vlasta Cigošová
Paní Drahomíra Šoustková
Pan Vlastimil Jeníček
Paní Věroslava Hanáková
Paní Květoslava Ottová
Paní Marie Kosinová
Paní Drahomíra Pavlínková
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
Pan Stanislav Bartoň
Pan Stanislav Holáň
Pan Tomáš Mareček
Pan Květoslav Čagánek
Pan Jaroslav Náplava
Paní Anna Bučková
Paní Jarmila Kadlčíková
Paní Štěpánka Andrýsková

oslavila 7.března
101 let.
oslavil 9.března
84 let.
oslavila 15.března
87 let.
oslavila 26.března
94 let.
oslavil 1.dubna
80 let.
oslavila 2.dubna
85 let.
oslavila 8.dubna
80 let.
oslavila 12.dubna
87 let.
oslavila 26.dubna
81 let.
oslavil 13.května
82 let.
oslavil 13 května
80 let.
oslavil 15.května
80 let.
oslavila 1.června
80 let.
oslavila 13.června
85 let.
oslavil 15.června
81 let.
oslavila 23.července 83 let.
oslavila 9.srpna
83 let.
oslavila 14.srpna
81 let.
oslavila 24.srpna
86 let.
oslavila 27.srpna
83 let.
oslavil 4.září
81 let.
oslavila 6.září
84 let.
oslavil 6.září
83 let.
oslavila 8.září
80 let.
oslavila 11.září
88 let.
oslavila 14.září
80 let.
oslavila 25.září
81 let.
oslavila 30.září
88 let.
oslavil 30.září
83 let.
oslavila 8.října
83 let.
oslavila 26.října
80 let.
oslavil 11.listopadu 86 let.
oslavil 20.listopadu 91 let.
oslavil 1.prosince
85 let.
oslavil 4.prosince
89 let.
oslavil 7.prosince
90 let.
oslavila 7.prosince
83 let.
oslavila 10.prosince 82 let.
oslavila 16.prosince 84 let.

Sraz 70-ti letých jubilantů

www.obecnedakonice.cz

ÚMRTÍ:
8.1.2014 zemřela paní
Jana Bouřová, Nedakonice 196.
8.1.2014 zemřela paní Hedvika Karastojanová, Nedakonice 37.
16.4.2014 zemřel pan
Ignác Buček, Nedakonice č. 364.
14.6.2014 zemřela paníRůžena Obdržálková, Nedakonice č. 397.
25.6.2014 zemřela paní Zdeňka Jansková, Nedakonice č. 277.
3.8.2014 zemřela paní
Vlasta Pilcová, Nedakonice č. 216.
8.8.2014 zemřel pan František Obdržálek, Nedakonice č. 177.
26.10.2014 zemřela paní Věroslava Hanáková, Nedakonice č. 211.
24.11.2014 zemřela paní Růžena Motyčková, Nedakonice č. 237.
28.11.2014 zemřel pan
Jaroslav Janska , Nedakonice č. 277.
5.12.2014 zemřela paní Marie Stuchlíková, Nedakonice č. 338.

V roce 2014 se přihlásilo do obce 37 osob,
odhlásilo se
23 osob
zemřelo
11 osob.
Stav obyvatel k 31.12.2014 je 1585 osob, z toho 789 žen a 796
mužů. Průměrný věk je 40 let.
Zpracovala: Jarmila Sošková, matrikářka

11. října 2014 zemřela na Velehradě ve věku 86 let naše bývalá
spoluobčanka paní Drahomíra Pavlínková.
8.září 2014 zemřel v Boršicích ve věku 58 let bývalý občan z Nedakonic pan František Rýznar.
2. června 2014 zemřela v Kunovicích ve věku 81 let rodačka
z Nedakonic paní Anna Šilerová, rozená Ottová.
25.února 2014 zemřel v Huštěnovicích ve věku 51 let rodák
z Nedakonic pan Vladimír Červenka.

Uvítání žáků 1.třídy na OÚ

Další akce Sboru pro občanské záležitosti:
17. května 2014 jsme přivítali v obřadní síni Obecního úřadu
6 nových občánků naší obce,
17. května 2014 se konalo přijetí 70-ti letých jubilantů u starosty
obce,
1. září 2014 jsme slavnostně přivítali v obřadní síni Obecního
úřadu nové prvňáčky Základní školy,
27. září 2014 jsme přivítali v obřadní síni Obecního úřadu 3 nové
občánky naší obce,
27. září 2014 se konalo přijetí 60-ti letých jubilantů u starosty
obce,
5. prosince 2014 dvě členky Sboru pro občanské záležitosti navštívily bývalé občany, kteří v současné době žijí v domovech důchodců, domovech pokojného stáří, nebo v domech s pečovatelskou službou. Vždy jim přivezou malý dárek a vyřídí pozdravy
od bývalých spoluobčanů z obce.

Vítání občánků

Sraz 60-ti letých jubilantů

www.obecnedakonice.cz

Vítání občánků
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www.obecnedakonice.cz

