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Vážení spoluobčané,
Žádné svátky nenaplňují lidská srdce takovou pohodou jako právě Vánoce. Vždyť řekneme-li Vánoce – toto slovo zní
ozvěnou našeho dětství a je příležitostí k tomu, aby životem unavený člověk se zastavil a zavzpomínal. Zcela určitě se
běh života stává příjemnějším a snadnějším, jestliže je člověk obklopen dobrými lidmi a přáteli. Chceme prohloubit toto
přátelství, vytvořit klidné a příjemné prostředí naplněné radostnou pohodou a spokojeností. Dovolte mně, abych Vám
popřál touto cestou příjemné prožití svátků vánočních, mnoho dárků, klidu a pohody. Do nového roku přeji všem hlavně
pevné zdraví, štěstí a spokojenost. 
Za zastupitelstvo obce, Jiří Smělík, starosta obce

Hodnocení činnosti zastupitelstva obce za rok 2010
V roce 2010 zastupitelstvo obce naplňovalo svůj záměr ke zvelebení
obce a byly uskutečněny tyto akce:
• v roce 2010 bylo pokračováno v budování vodovodních
přípojek
• byl schválen územní plán obce, který bude závazný nejméně
po dobu deseti let
• byla vyhotovena projektová dokumentace rekonstrukce silnice
II/427 včetně obrub, odvodnění a plánovaných chodníků, tato
dokumentace si vyžádala z rozpočtu obce 360.000,- Kč
• pokračovala výstavba tří pečovatelských bytů na budově č.p.42
– stará MŠ.
Stavbu provádí firma Tradix St. Město. Ukončení akce je naplánováno do konce roku 2011. V roce 2009 bylo proinvestováno
1.800.000,- Kč. Tyto prostředky byly poskytnuty z dotací Ministerstva pro místní rozvoj. Z vlastních zdrojů bylo vynaloženo
v roce 2010 celkem 1.300.000,-Kč.
• proběhlo zateplení budovy mateřské školy, které prováděla
firma Tufír Kunovice.
Tato akce si vyžádala investici 780.000,- Kč. Uznané a proplacené náklady činily 528.000,- Kč, tyto prostředky byly poskytnuty z fondů EU, dále 31.000,- Kč poskytl fond životního

prostředí a zbývající část byla uhrazena z prostředků obce.
• byla zpracována projektová dokumentace místní komunikace od domu manželů Ostrožíkových po dům manželů Dvouletých. Na tuto projektovou dokumentaci bylo vynaloženo celkem
37.000,- Kč
• byl vyhotoven geometrický plán a zaměření komunikace
za obecním úřadem pro účely digitalizace obce a pozemkových
úprav, které proběhnou v letech 2011-2015
• bylo rozšířeno parkoviště u domu č.p.216 a předán zrekonstruovaný bývalý objekt svazarmu k užívání nájemníkům uvedeného
domu
• byly dokončeny stavební práce na zateplení KD, dokončení rekonstrukce vnitřní části KD a dokončena půdní vestavba devíti
bytů.
Tato akce byla finančně nejnáročnější a vyžádala si investici téměř
28 milionů Kč.
Obec se spolupodílela na těchto kulturních akcích: fašank, dětský den, fotbalový turnaj, zúčastnila se vinařských slavností v Uh.
Hradišti, tradičních Slováckých hodů s právem a rozsvícení vánočního stromu.

Rekonstrukce kulturního domu

www.nedakonice.uh.cz
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Poděkování za poskytnuté dotace
Zastupitelstvo obce včetně občanů děkuje touto cestou
Státnímu fondu rozvoje bydlení se sídlem v Olomouci za poskytnutou dotaci ve výši 4.950.000,-Kč na výstavbu devíti
nájemních bytů pro příjmově vymezené osoby.
Ministerstvu životního prostředí a státnímu fondu životního
prostředí za poskytnuté dotace na akce:
• „Soubor opatření ke snížení energetické náročnosti budovy mateřské školy v Nedakonicích“ ve výši 528.044,-Kč
a 31.061,-Kč
• „Soubor opatření ke snížení energetické náročnosti budovy základní školy v Nedakonicích“ ve výši 1.488.719,-Kč
a 87.571,-Kč

• „Soubor opatření ke snížení energetické náročnosti kulturního domu v Nedakonicích“ a to ve výši 3.549.741,-Kč
a 208.808,-Kč
•„Sběrný dvůr obce Nedakonice“ ve výši 2.374.522,-Kč
a 139.677,-Kč
Zlínskému kraji za poskytnuté dotace
•50.000,- Kč na odstranění prvotních povodňových škod
•150.000,- Kč na zabezpečení akceschopnosti jednotky
SDH Nedakonice
•120.000,-Kč na opravu hasičského vozidla – cisterny jednotky SDH Nedakonice
•6.000,- Kč na výdaje jednotky SDH Nedakonice

Zateplení budovy mateřské školy

Plán činnosti na rok 2011

• bude pokračováno v budování vodovodních
přípojek k rodinným domům
• zateplení budovy základní školy
a vybudování střechy
• započne výstavba sběrného dvora
• budou dokončeny tři pečovatelské byty na domě č.p.42

Poděkování občanům

Zastupitelstvo obce Nedakonice děkuje všem občanům, kteří se podíleli na zvelebování a zkrášlování
naší obce, všem pořadatelům a účinkujícím při kulturních akcích, všem organizacím a složkám za jejich
aktivní činnost a všem členům sboru dobrovolných hasičů za jejich obětavou práci při ochraně naší a okolních obcí.

Upozornění občanům • Upozornění občanům
  Informace o svozu a třídění odpadu.

Sběrný dvůr za obecním úřadem bude v provozu jako v roce 2010, tj. každá druhá středa v době
od 14.00-17.00hod. a každou první sobotu v měsíci
od 9.00-12.00 hod.

V zimních měsících prosinec, leden, únor a březen
bude sběrný dvůr otevřen dle počasí a to pouze
na vyhlášení místním rozhlasem.

Termíny kulturních akcí v roce 2011
Leden
Únor
Březen
Červen
2

29.1.
12.2.
5.3.
4.6.
25.6.

Myslivecký ples – Stříbrňanka
Krojový ples
Fašank
Dětský den – areál Sádky
Fotbalový turnaj žáků – hřiště TJ Sokol

Červenec 2.7.
		
30.-31.7.
Říjen
15.-16.10.
Prosinec 4.12.

Pouliční fotbalový turnaj
o „Pohár starosty“ – hřiště TJ Sokol
Rybářské závody – areál Sádky
Slovácké hody s právem
Rozsvěcování vánočního stromu
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Výsledky voleb do zastupitelstva obce
Kraj:
Okres:

Zlínský kraj
Uherské Hradiště

Obec: Nedakonice
Okrsek: 1

Voliči v
seznamu

Vydané
oválky

Volební účast v
%

Odevzdané
obálky

Platné
hlasy

1265

882

69,72

882

12 349

kandidátní listina
číslo

hlasy

strana

abs.

v%

1

Nezávislí pro obce

1941

15,72

2

Muzejní spolek Nedakonice o.s.

520

4,21

3

Křesť.demokr.unie - ČS.str.lid.

1994

16,15

4

Věci veřejné

1913

15,49

5

Komunistická str. Čech a Moravy

1399

11,33

6

„Starostové a nazávislí“

3401

27,54

7

Občanská demokratická strana

1181

9,56

Kandidát
č.strany

pořadí příjmení, jméno, tituly

počet hlasů

pořadí zvolení/ mandát

abs.

v%

Nezávislý pro obce
1

1

Klečka Jaromír

330

17,00

1*

1

2

Burdová Kateřina, Mgr.

245

12,62

2*

Křesť.demokratická unie-Čs.str.lid.
3

1

Otrusina Zdeněk, Ing.

271

13,59

1*

3

2

Černá Vítězslava Mgr.

181

9,07

3*

3

3

Marečková Milena,Ing.Mgr.

200

10,03

2*

4

1

Rokyta Miroslav, Ing.

183

9,56

2*

4

7

Šnajdr Petr

216

11,29

1*

Věci veřejné

Komunistická str.Čech a Moravy
5

1

Šoustek Martin

187

13,36

2*

5

2

Klečková Lenka

195

13,93

1*

Starostové a nezávislí
6

1

Smělík Jiří

501

14,73

1*

6

2

Rokytová Pavla

324

9,52

2*

6

3

Caudrová Eliška, Bc.

263

7,73

3*

6

4

Brunclíková Vlasta

236

6,93

5*

6

6

Žádníková Helena, Bc.

262

7,70

4*

236

19,98

1*

Občanská demokratická strana
7


2

Ondřej Michal
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Mateřská škola
Ve školním roce 2010/2011 máme zapsáno 55 dětí.
Rozdělení dětí:
1. Koťátka - 27 dětí - paní učitelka Vlasta Brunclíková
paní ředitelka Pavla Rokytová
(děti ve věku 2,5 – 4 let)
2.   Motýlci - 28 dětí - paní učitelka - Bc. Eliška Caudrová
paní učitelka - Bc. Petra Výstupová
(děti ve věku 4 – 6,5 let)
O úklid budov, přilehlé zahrady a výdej stravy dětem se starají paní Helena Marečková a paní Pavla Taťáková.
Celodenní stravování zajišťují:
- paní Miloslava Náplavová - vedoucí ŠJ
- paní Drahomíra Holá - kuchařka
- paní Věra Haluzová - kuchařka
- paní Ludmila Ženatá - pomocná síla pro rozvoz jídla důchodcům
Ve školní jídelně se denně připravuje v průměru 170 obědů
Kolový výlet
pro děti MŠ, ZŠ a cizí strávníky.

Pasování budoucích prvňáčků

Svátek matek

Atletické závody

Exkurze v KOVOSTEELU

4
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Canisterapie

Plavecké závody v Uh. Hradišti

Výlet DINOPARK Vyškov

Výlet na Buchlov

Mikuláš v MŠ

Mikuláš v MŠ

Hodně zdraví, klidný a úspěšný nadcházející rok Vám
přejí děti a zaměstnanci MŠ Nedakonice.
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Jak jsme pracovali v základní škole
Stav žactva podle tříd a počty vyučovacích hodin na třídu k 1. 9. 2010

Počet dětí

1.třída

2.třída

3.třída

4.třída

5.třída

Celkem

Školní
družina

21

18

19

15

19

92

25

Počet tříd

1

1

1

1

1

5

1

Počet vyuč. hodin

20

22

24

25

26

117

20

Pravidelné odpolední aktivity
1. Náboženství - nepovinný předmět /výuka probíhala
ve dvou odděleních, a to mladší a starší žáci/
2. Práce na PC – počítačový kroužek /2 oddělení/
3. Přírodovědný kroužek
4. Anglický jazyk pro nejmladší žáky
5. Výuka angličtiny pro rodiče žáků
8. Výtvarný kroužek
9. Sportovně dopravní kroužek
10. Taneční kroužek
Nepravidelná odpolední činnost
1. Nacvičování tanečního vystoupení u příležitosti místních
slováckých hodů
2. Nácvik pěveckého vystoupení žáků na soutěž Tupeský
džbáneček
3. Příprava a nácvik na prezentaci žáků při závěrečném setkání s rodiči na konci školního roku
Pravidelné vyučování
probíhá v 1. – 4. třídě podle Školního vzdělávacího plánu
ŠPRT /Škola pro rozvoj tvořivosti/, který si vypracovali vyučující podle Rámcových vzdělávacích plánů, 5. třída je vyučována podle programu Základní škola. Žáci se podrobili
celostátním srovnávacím testům Kalibro v matematice, čes-

kém jazyce a angličtině, jejich výsledky byly nadprůměrné.
V červnu proběhla na škole inspekce, která kladně zhodnotila všechny sledované oblasti i záměry vedení školy.
Vycházela z přímého sledování života školy, výuky a jejích
závěrů, ředitelka předložila 40 zpracovaných dokumentů
školy.
Citace z „Celkové hodnocení školy Českou školní inspekcí“:
• Škola poskytovala vzdělávání v souladu s požadavkem
školského zákona
• Škola respektovala při vzdělávání žáků zásady rovného
přístupu ke vzdělávání, dodržovala podmínky pro přijímání
žáků k základnímu vzdělávání
• Škola účelně využívala finanční zdroje a prostředky.
• Škola zajišťovala bezpečné prostředí pro vzdělávání
žáků
• Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání byl
v souladu se zásadami a cíli školského zákona
• Škola rozvíjela osobnost žáků na požadované úrovni,
vzdělávání směřovalo k rozvoji klíčových kompetencí a zvyšování funkčních gramotností.
Nebyly nalezeny žádné nesrovnalosti či pochybení. Originál Inspekční zprávy je možné shlédnout na Internetu nebo
vyžádat si ji na Obecním úřadě Nedakonice nebo u ředitelky
ZŠ Nedakonice

Realizované společné školní výukové projekty v roce 2010:
RECYKLOHRANÍ je dlouhodobý vzdělávací projekt,
je součástí environmentální výchovy. Je zaměřen na výchovu žáků a v souvislosti s nimi i jejich rodičů k třídění
a recyklaci odpadů. Poskytuje dětem možnost seznámit
se s novými postupy při třídění odpadu, vytváří u dětí kvalitní a aktivní vztah k ochraně životního prostředí formou
her, kvízů i praktických činností. Je součástí vyučovacích
hodin prvouky, přírodovědy, českého jazyka, matematiky,
pracovních činností i výtvarné výchovy. Tento projekt byl
rozpracován do jednotlivých učebních předmětů a probíhal v předem připravovaných akcích během celého školního roku. V rámci tohoto projektu spolupracovali se školou
i rodiče a veřejnost. V budově školy a ve školním dvoře se
sbíral drobný tzv. nebezpečný odpad /staré baterie, elektrospotřebiče, mobily apod./ a byl zajištěn jejich pravidelný
odvoz. Ve třídách byly umístěny zvláštní odpadkové koše
pro papír a plasty. Žáci se podíleli na sběru starého papíru
v obci. Žáci po celý školní rok 4. třídy sbírali barevné plastové vršky od pet lahví.
DEN ZEMĚ 2010 byl celoškolní projekt, který byl zamě6

řen na vnímání přírody pěti smysly. Uskutečnil se 22. 4.
2010 v prostorách obce Nedakonice a byl zaměřen k rozvoji environmentální a osobnostní a sociální výchovy. Vedl
žáky k získávání poznatků o své obci, přírodě, vzájemných
vztazích v přírodě, a to tvořivým a hravým způsobem s pocitem dobrodružství.
SPOLUPRÁCE je dlouhodobý projekt školy zaměřený
na spolupráci školy s rodiči a Školní radou.
28. 6. 2010 se uskutečnila zahradní slavnost při příležitosti rozloučení se školním rokem, kterou organizovala škola spolu s Radou školy. Žáci každé třídy vystoupili
s pečlivě připraveným programem, k tanci a poslechu zahrála hudební skupina Zigy ze Zlína a na závěr byl rodiči
zorganizován táborák. Součástí akce byla vernisáž dětských
výtvarných prací.
Škola se přihlásila do programu tzv. ŠKOLNÍ MLÉKO
a OVOCE DO ŠKOL , v rámci kterého jsou dětem umožněny mléčné svačinky a jednou za čtrnáct dnů všichni žáci
zdarma dostávají ke svačině ovoce.
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Akce školy, kterými bylo průběžně obohacováno běžné vyučování žáků
v průběhu školního roku 2009/2010
Září:
Slavnostní zahájení školního roku spolu s rodiči a zástupci
Obce Nedakonice
Společný výlet do archeoskanzenu na Modré za řemesly
našich předků – všichni žáci
Společná poznávací vycházka do lesa – všichni žáci
Říjen:
• Vystoupení žáků na Slováckých hodech s taneční vložkou – taneční kroužek
• Strašidelný lampionový průvod-dýňové rozsvěcování –
všichni žáci s rodiči
• Výuková demonstrace ke státnímu svátku 28.10. – výchova demokratického občana – všichni žáci
• Exkurze ve veřejné obecní knihovně – 4. a 5. třída
• Návštěva divadla ve Zlíně – představení Sněhurka –
všichni žáci
Listopad:
• Drakiáda
• Školní výstava vánočních dekorací, adventních věnců
a betlémků vyrobených dětmi i rodiči
Prosinec:
• Zpívání u vánočního stromu na návsi obce – všichni žáci
• Mikulášská nadílka ve škole
• Vánoční besídka pro rodiče a veřejnost s programem
a otevřením školy s vánoční výzdobou
Leden:
• Zápis do 1. třídy
• Loutkové divadelní představení Včelí medvídci – 1-. 2-.
3. třída
Únor:
• V 2. pololetí se žáci 1., 2. a 3. třídy účastnili plaveckého
výcviku v plaveckém bazénu v Uh. Brodě.
• Valentýnské soutěžení se srdíčkovou poštou – společná
školní akce
• Koncert žesťových hudebních nástrojů – všichni žáci
• Dodržování tradic – fašank – společná školní akce
• Bylinkový den – ochutnávka bylinkových čajů s výkladem – všichni žáci
Březen:
• Účast na znalostní soutěži pořádané ZŠ Polešovice – zá-

stupci jednotlivých tříd
• Matematický klokan a klokánek – matematické testování
3., 4., 5. třídy
• Návštěva filmového představení v kině Hvězda v Uh.
Hradišti – Dešťová víla – všichni žáci
• Výstava výtvarných prací žáků ve spolupráci s ČZS Nedakonice
Duben:
• Požární cvičení – ochrana obyvatelstva – všichni žáci
• Den Země - celoškolní projekt zaměřený na environmentální výchovu
• Beseda k 65. výročí osvobození obce – všichni žáci
Květen:
• Výchovný koncert – vývoj hudebních nástrojů s výstavou
hudebních nástrojů a ukázkami ve škole
• Školní společné fotografování
• Ochrana člověka za mimořádných událostí – povodně /
aktuální stav/ - instruktáž – všichni žáci
• Návštěva a beseda v HELPu v Uh. Hradiště – 1. třída
Červen:
• Den plný her ke Dni dětí připravili nejstarší žáci pro
mladší spolužáky
• Výlet do Uh. Brodu na akci KINEMATOVLAK v souvislosti s dětským filmovým festivalem s promítáním pohádek
pro děti a návštěvou výstavy o historii železnice – 1., 2., 3.
třída
• Návštěva divadelního představení ve Zlíně – Žofka
v ZOO
• Návštěva muzea Jana Ámose Komenského v Uh. Brodě
– všichni žáci
• Výjezd na dopravní hřiště v Uh. Hradišti v rámci dopravní výchovy žáků – 4. třída
• Výlet do Zlína - výstava k projektu Recyklohraní a prohlídka města – 4. a 5. třída
• Exkurze v obuvnickém muzeu ve Zlíně – 4. a 5. třída
• Plave celá škola – společné plavání v Uh. Brodě
• Návštěva v ZŠ ve Starém Městě – 5. třída
• Návštěva Památníku Velké Moravy ve Starém Městě – 4.
a 5. třída
• Školní výlet do westernového městečka v Boskovicích –
všichni žáci
• Zahradní slavnost k ukončení školního roku, kterou připravily děti pro své rodiče a veřejnost

Účast na soutěžích organizovaných jiným subjektem:
Účast na 17. ročníku výtvarné soutěže pro děti na téma
„Děti na zahrádce“ organizované Českým zahrádkářským
svazem
Účast ve výtvarné soutěži organizované HZS na téma
„Hasiči a požárníci“
Účast na sportovní soutěži žáků organizované ZŠ Polešovice na téma Olympijské hry
Na závěr mi dovolte poděkovat všem, kdo jste sponzor

ským darem, ať už věcným nebo peněžním, přispěli k obohacení mikulášské nadílky a postarali se o nepředstíranou
radost našich žáků při mikulášském nadělování 3. prosince tohoto roku. Moc si toho vážíme a všichni Vám ze
srdce přejeme hodně pohody o Vánocích a štěstí a zdraví
po celý rok 2011. Zároveň Vás zveme na vánoční vystoupení dětí 19. 12. 2010 na 15. hodin do kulturního domu
v Nedakonicích.
 Za ZŠ Nedakonice ředitelka školy Růžena Maňásková
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Fotografie ze ZŠ Nedakonice

Turistický oddíl mládeže Nedakonice

Turistický oddíl mládeže Nedakonice navštěvuje 25 dětí
ve věku 6-15 let a 2 vedoucí. Schůzky jsou pravidelné.
Od jara do podzimu ve čtvtrek od 17 hodin na hřišti TJ
Sokol Nedakonice nebo v klubovně v témže areálu. Přes
zimu pak na kulturním domě od 16.30 hodin.
Činnost je zaměřena hlavně na turistiku, přírodu a sport,
ale přizpůsobujeme se nabídkám a zájmům našich členů.
Proto nás potkáte na střeleckých závodech, v aquaparku
nebo na pohádkovém lese jako herce pohádky.
Dětem, které jsou našemu kroužku věrné, se věnujeme
na 100% a věříme, že se jim u nás líbí. My se budeme snažit, aby to tak zůstalo. Už to, že přijdou mezi nás a nesedí
u televize nebo počítače je výhra.
V letošním roce jsme se věnovali přes zimu plavání, bobování, sáňkování a bruslení. Na jaře jsme dostali novou
klubovnu. Tu jsme si nejprve vyčistili, vymalovali, zařídili
a nakonec se v ní zabydleli.
V dubnu jsme znovu uklidili okolí pomníku u MŠ. Pak
jsme shlédli film o okupaci, válce a osvobození Nedakonic. Po promítání jsme si udělali táborák.
V květnu jsme uspořádali turnaj v piškvorkách a závody
na kolečkových bruslích.
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V červnu jsme pozvali rodiče do nové klubovny a na zápas v kopané. Ten skončil remízou. Na hřišti bylo hodně
veselo, vždyť hrálo 24 dětí a 15 rodičů. Obecenstvo tvořily celé rodiny a přátelé. Po zápase se prohlížela klubovna
a opékaly špekáčky.
Přes prázdniny se naši tomíci mohli zúčastnit letního
dětského tábora, který pořádali naši kamarádi Zelenáči
z Mor. Písku.
V září jsme se zúčastnili oslav ke dni železnice v Olomouci. Svezli jsme se moderním patrovým vlakem Elefant
City, prohlédli si Pendolíno, parní vlaky, shlédli dětské divadlo O mašince a zaskotačili si ve vláčku hráčku.
V říjnu jsme opět začali jezdit plavat do Uh. Brodu.
Od listopadu jsme začali chodit na kulturní dům.
V prosinci nás ještě čeká čertovské rejdění v Mor. Písku
a chtěli bychom vyzkoušet nový aquapark v Uh. Hradišti,
nebo Luhačovicích.
Závěrem bychom chtěli popřát našim členům i ostatním
spoluobčanům příjemné prožití svátků vánočních a do Nového roku 2011 hlavně hodně zdraví a štěstí.

Za všechny děti a vedoucí Lenka Klečková
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TJ SOKOL NEDAKONICE

Po sportovní stránce se mladším i starším žákům podařila aklimatizace v krajské soutěži (starší skončili čtvrtí
a mladší třetí). V polovině soutěže po podzimu jsou starší
na 10. místě a mladší na 7. místě. Největšího sportovního
úspěchu dosáhlo družstvo dorostu postupem do krajské
soutěže. Po příchodu žáků do dorostu se mužstvo ještě více
stmelilo a výsledkem
je 7. místo po podzimní části. U mládežnických mužstev je velký
problém v nedostatku
kvalitních trenérů z řad
bývalých
aktivních
hráčů. Po několikaleté
diskusi bylo založeno
„B“ mužstvo mužů.
Po odehraném podzimu se mužstvo nachází na 14. místě. Pevně
věříme, že se mužstvu
na jaře podaří poskočit
o několik příček výše
a že pomůže vychovat
pro první mužstvo další rozvíjející se talenty z řad mládeže. První mužstvo mužů skončilo v soutěži na 2. místě se
ztrátou dvou bodů na vítězné Havřice (s vítězem prohrálo,
jak doma, tak i venku). Po podzimu naše první mužstvo
po velmi dobrých zápasech (až na výjimky Polešovice !!!!!!)
se nachází v čele Okresního přeboru s náskokem 5 bodů
na ambiciózní Vlčnov a s náskokem 2 bodů na nebezpečné Drslavice. Věříme hráčům i trenérovi, že udělají vše pro
postup do krajské soutěže, kde určitě patří. O tom nepo-

chybuje ani jeden fanoušek z řad nově vzniklého fanklubu,
členové výboru a místní příznivci fotbalu.
Mezi velmi zdařilé akce na místním krásném hřišti se určitě zapíše „POULIČNÍ TURNAJ „
o pohár starosty Nedakonic, konaný dne 3. července
2010. Účastníky zaujaly nejen sportovní výkony jednotlivých mužstev v krásném prostředí fotbalového areálu, ale i organizace, občerstvení,
tombola a večerní zábava se skupinou VHS
Nedakonice. Za to patří poděkování celému
fotbalovému
výboru
a všem dobrovolníkům.
Vítězem se stali všichni
zúčastnění, ale pohár
vyhrálo nejlepší mužstvo „Chmatova“gratulujeme!
Chtěl bych apelovat
na Vás, kterým není
lhostejný Nedakoňský fotbal. Přijďte mezi nás. Přivítáme
každou ruku, jakoukoliv finanční pomoc, od bývalých aktivních sportovců výpomoc u práce s mládeží (hledáme
trenéra dorostu).
Všem hráčům, funkcionářům a příznivcům Nedakoňského fotbalu přeji do roku 2011 hodně zdraví, štěstí a sportovních úspěchů.
Za výbor TJ Sokol Nedakonice

sekretář fot.odd.,

Miroslav Černý

Místní organizace Rybářského svazu
Vážení občané,
Místní organizace Rybářského svazu byla v naší obci založena 21.11.1951 s 45 členy. V dnešní době naše organizace registruje 292 členů.
Obhospodařujeme 4 revíry o celkové rozloze 18 ha,
z toho: Sovín 12 ha, Inzl 2 ha, Pod Obloučí 2 ha, Sádky2 ha – toto rameno je vyjmuto z krajského hospodářství,
tzn. že vodu smějí užívat jen členové naší organizace.
Naše činnost není založena jen na registrovaném rybolovu, ale hlavně se snažíme vytvářet podmínky k životu ryb
v těchto vodách. V letošním roce jsme se snažili na revíru
Sádky vybudovat zpevnění hrází pomocí pažení a zásypu
suti a zeminou, což bude základ k vyčištění dna od bahna,
které v zimním období, svým plynováním, ubírá rybám kyslík ve vodě. Jelikož tento revír můžou užívat jen členové
místní organizace, nemůžeme očekávat jakoukoliv pomoc
od krajského svazu (finanční nebo hmotnou), týkající se
oprav hrází. Ale naopak, co se týče úhynu ryb, s námi spolupracují.
Je jasné, že tak nemalý úkol nemůžou pokrýt brigádnické
hodiny dané povinností vůči organizaci, ale mnoho hodin
navíc. A podle toho se pozná, jaký jsem přítel ryb a ne lovec ryb. Touto cestou bych chtěl poděkovat všem, kteří to


tak berou a i přes nemístné narážky lidí, neznalých těchto
problémů, se k rybám takto chovají.
I když tento důležitý problém v našich vodách nám zabírá mnoho času, snažíme se vytvářet podmínky kulturního
vyžití našeho areálu v letním období, aby spokojenost uživatelů byla kladná.
Organizujeme jako každý rok rybářské závody, které si udělaly věhlasnou pověst v širokém okolí a je naší snahou tuto
akci i nadále udržovat.
V příštím roce hodláme pokračovat v úpravách hrází, protože stav vod je, dá se říct, havarijní a pro ryby nevyhovující.
K tomu všemu- naše revíry jsou závislé na dopouštění pouze
vodou Dlouhé řeky a to doufám víme všichni, že z tohoto toku
není ideální, co se týče kvality. Dále –mrtvá ramena a hladina
vod v nich již není tak stabilní, jako to bylo v minulosti. Musí
se častěji napouštět, a to je závislé na kvalitě vody v Dlouhé
řece a navíc stav spodních vod, které svým způsobem udržují
hladinu, může ovlivnit geologické změny v okolí naší obce.
Na závěr bych chtěl všem občanům naší obce popřát do nového roku hodně zdraví, spokojenosti v osobním životě, co
nejvíce úspěchů a mezilidských vztahů.

Za MOMRS Nedakonice

Dvouletý Pavel st.
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Mužský pěvecký sbor Nedakonice v roce 2010
Rádi bychom Vám krátce představili uplynulý rok
v naší organizaci. Musíme konstatovat, že se našemu
sboru daří zúčastňovat jak nových folklorních akcí
tak i těch tradičních, pravidelně se opakujících.
Mezi ty tradiční akce patří zabíjačka - první akce
uplynulého roku, na které se sešlo hodně pozvaných
hostů, kteří se dobře bavili při cimbálové muzice. Následovalo zpívání v Dubňanech u příležitosti oslav
20. výročí setkávání mužských pěveckých sborů. Při
vystoupení nás na cimbál poprvé doprovodil náš člen
Zbyněk Hurtík. Vystoupení bylo hodnoceno kladně.
Na květnovém koštu vína v Moravském Písku se vesele zpívalo a popíjelo dobré vínečko. Poslední květnové dny patří již známému kosení luk v Buchlovicích.
Letošního kosení se zúčastnilo 30 různých skupin.
Cesta koňským povozem patří již neodmyslitelně
k naší účasti. Další pozvání nám přišlo z Dolních Dunajovic. Bylo to letošní nejvzdálenější vystoupení. Již
druhý den na to jsme se zúčastnili v Polešovicích 10.
výročí založení ženského pěveckého sboru Drmolice.
Svým zpěvem jsme Drmolicím popřáli hodně úspěchů do dalších let. Galuškovo Slovácko v Uherském
Ostrohu se stává našim dalším pravidelným vystoupením.
Nejsou však v našem životě jenom veselé okamžiky,
ale taky ty smutné. Právě jeden z těch smutných nás
potkal 30. července 2010, kdy nás navždy opustil náš

kamarád Štěpán Žádník. Touto cestou mu děkujeme
za jeho práci ve sboru.
V srpnu nás nejdříve čekalo vystoupení v pořadu
Zarážení hory. Tento pořad se odehrál v Polešovicích ve viničné trati Nové hory za krásného počasí
a nádherného zpěvu všech zúčastněných. Následovala účast na setkání Horňáků a Dolňáků na 2. ročníku Popovského kontráše. Začátek září v našem regionu patří obcím, které se prezentují na Dnech vína
v Uherském Hradišti. Je to spojeno s účastí v krojovém průvodu městem a následnou prezentací obce
před širokou veřejností. Další naší akcí bylo otvírání
nové Orlovny v Tupesích. Zdařilý program však narušilo nevlídné počasí. Naopak letošním hodům počasí
přálo a všem zúčastněným krojovaným skupinám se
hody zdařily. Bylo to jak při vystoupení na rybářském
kole tak na večerní zábavě v nově zrekonstruovaném
kulturním zařízení.
Velmi příjemnou záležitostí bývá zpívání v Domově pro seniory v Uherském Hradišti. Je to milá tečka
za uplynulým rokem, která se setkává s dobrým ohlasem.
Závěrem bychom chtěli poděkovat všem rodilým
příslušníkům a všem našim příznivcům za celoroční
podporu.
Spoluobčanům přejeme hodně zdraví, pohody
a štěstí v příštím roce.

Ženský pěvecký sbor a ženáči
Ulicemi svítí světýlka, domovy se line vůně vánočního
cukroví a dětem začínají jiskřit očička, opět jsou tu vánoce, čas pokoje, klidu, radosti a porozumění. I my v tento
vánoční čas máme teplo u srdíček a s radostí se ohlédáme za ještě nekončícím rokem 2010.
Jako tradičně začal rok 2010 předtančením moravské
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besedy na krojovém plese ve Svatobořicích Mistříně,
kde reprezentovaly naši obec dvě taneční kolečka z řad
„ženáčů“. Je to už tradicí, že fašankovou obchůzku pořádají ženáči, taktéž i letos jsme se my všichni mohli ukázat v těch nejrůznějších maskách po vesnici, za podpory
malých fašančářů (za to velmi vytrvalých) a cimbálové
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muziky pod vedením Pavla Franty.
20. února jsme vystupovali v Sazovicích a účastnili se
na pochovávání basy. Zde jsme zatančili krásný tanec
„bílovské“ a ženské zazpívaly některé ze svých oblíbených písní.
Ťuky, ťuky, co to tluče, už vítáme jaro a s ním tradičně
šlahačku. Letos prvně při vyjití 1. hvězdičky obcházely
naše ženské chlapy, se zpěvy a tatary v ruce se žádnému
chlapovi nepodařilo utéct.
30. května za ranního rozbřesku a pavího zpívání jsme
si byly zazpívat a taky poséct a pohrabat zámecké louky.
Za podpory nových dvou nejmenších hrabaček a zpěvaček Aničky Oharkové a Karolínky Novotné. 5. června
se náš soubor zúčastnil krásného divadelního představení „Romeo a Julie po Nedakoňsku“. Zde je zapotřebí
vyzdvihnout excelentní výkony některých našich členů
„ženáčů“.
Léto jsme strávili zpíváním a tancováním a přípravou
na Slavnosti vína V Uherském Hradišti, které se konaly
12. září.
Slovácké hody s právem se netradičně uskutečnily
2. a 3. října. Letošní hody se opravdu povedly a byly
krásné. Poprvé jsme se podíleli na spolupořádání hodů.
Po hodech se ženské pilně pustily do nacvičování pěvec-
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kého pásma do Moravské nové Vsi, kde byly pozvány
na 10. výročí ženského pěveckého sboru Moravské nové
Vsi. Zazpívaly pásmo milostných písní, za které sklidily velký úspěch. Součástí pěveckého vystoupení byla
i ochutnávka buchet.
V neděli 28. listopadu při rozsvícení vánoční stromu
jsme svými písněmi zahájily adventní čas.
V prosinci jsme svým vystoupením potěšily srdíčka
a rozveselily tvářičky v ústavu Kopretina na Velehradě
a 19. prosince jsme podpořily naše školáčky (taneční
kroužek) a zazpívaly jsme na jejich vánoční besídce
na KD v Nedakonicích.
V roce 2011 máme mnoho plánů, jak pěveckých tak
i tanečních, naše diáře jsou již teď do září nabité. Věříme, že naše práce bude sklízet jen kladné ovace.

Ženský pěvecký sbor a ženáči

Do roku 2011 Vám všem ze
srdce přejeme, pohodu, klid
a radost z každých dnů.
Taky zdraví, štěstí a lásku.
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SDH Nedakonice 1896 – 2010
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 při poskytování pomoci při živelných pohromách a jiných událostem, při nichž je v nebezpečí
život, zdraví nebo majetek. Členství ve sdružení je
dobrovolné.

Členem sdružení (hasičem) se může stát občan
starší 18 let, mladým hasičem se může stát dítě starší
6 let, se souhlasem zákonného zástupce. Členy sdružení mohou být také právnické osoby, jejich členství
vzniká uzavřením smlouvy. Ve sboru je v současné
době evidováno 23 členů.
Na počátku letošního roku proběhly znovu
na všech úrovních sdružení volby funkcionářů.
Ve vedení sboru došlo k drobným změnám a výbor
bude následujících 5 let pracovat ve složení:
Starosta – Josef Otrusina
Velitel – Richard Březina
Hospodář – Ing. Zdeněk Otrusina
Jednatel – Vít Šňupík DiS.
Revizor – Svatopluk Vaďura
Členové našeho sboru se podílí zejména na výstavbě, udržování, zkouškách a kontrolách techniky a prostředků určených k likvidaci mimořádných
událostí. Zabezpečují také činnost jednotky SDH
(zřízené obcí) při požárech nebo jiných mimořádných událostech, při kterých může být užito sil a prostředků hasičské techniky. Sbor také působí v oblasti
preventivně výchovné a vzdělávací, která je zaměřena na předchá-zení požárům, jiným mimořádným
událostem. Činnost sboru je financována zejména
členskými příspěvky, dobrovolnou prací členů, dary
fyzických nebo právnických osob, dotacemi orgánů
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státní správy nebo samosprávy a výnosy z reklamy.
Jednotka 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 z obecního rozpočtu na zajištění akceschopnosti jednotky byly v roce 2010 ve výši cca 45,- Kč na
1 obyvatele obce na rok.
Také v letošním roce jednotka zabezpečovala svou
akceschopnost na základě pohotovosti svých členů
mimo požární zbrojnici. Pohotovost je zabezpečována vždy 4 členy jednotky nepřetržitě 24 hodin.
Za rok to znamená 35 040 odsloužených hodin v pohotovosti, po které musí být určení členové jednotky
k dispozici k výjezdu. Jednotka má povinnost vyjet
k události nejpozději do 5 minut po vyhlášení poplachu. Obec obdržela na zajištění těchto pohotovostí
v letošním roce prostřednictvím Zlínského kraje dotaci ve výši 150 tisíc korun.

Odborná a fyzická příprava
Členové jednotky se stejně jako v předchozích letech v průběhu celého roku účastnili odborných kurzů a školení, jejichž prostřednictvím je zajišťováno
jejich odborné vzdělávání. Jednalo se např. o odbornou přípravu velitelů a strojníků. V měsíci červnu
jsme absolvovali již poosmé celodenní výcvik na požární stanici HZS v Uh. Hradišti. Účast na odborné
přípravě a školeních pořádaných HZS v letošním
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roce byla 120 hodin.
V květnu se náš sbor zúčastnil prvního kola soutěže v požárním sportu. Tato soutěž proběhla v sobotu
23. května na hřišti v Ořechově
Zásahy
Uplynulý rok můžeme znovu hodnotit jako jeden
z náročnější za posledních 10 let. Jednotka se podílela na likvidaci 13 zásahů. Při zásazích bylo odpracováno 264 hodin. Mezi nejrozsáhlejší nasazení v lePřehled zásahů za rok 2010
Obec

Datum

Druh zásahu

Polešovice

7. 2.

Závada komína

Nedakonice

24. 3.

Požár trávy

Kostelany

2. 6.

Osvětlení mostu

Nedakonice

2. 6.

Odstraňování naplave-nin

Boršice

2. 6.

Dovoz pytlů s pískem

Kunovice

3. 6.

Čerpání vody

Nedakonice

3. 6.

Čerpání vody

Nedakonice

5. 6.

Čerpání vody

Nedakonice

12. 6.

Čerpání vody z ČOV

Nedakonice

12. 6.

Odstranění následků vichřice

Zlechov

30.6.

Požár NA

Staré Město

5. 8.

Planý poplach

Uherské Hradiště 6. 11.

Vybavení
Ochranné prostředky a vybavení jsou pořizovány
a obměňovány postupně podle možností rozpočtu
obce nebo z poskytnutých dotací. Pro rok 2010 obdržela obec na zabezpečení akceschopnosti jednotky pro-střednictvím Zlínského kraje dotaci ve výši 6
tis. Kč. a dalších 120 tis. bylo Zlínským krajem poskytnuto jako dotace na provedení opravy cisternové
stříkačky. Oprava probíhá na stanici HZS Zlínského
kraje v Uherském Hradišti a je prováděna svépomoci za velmi výrazného přispění kolegů, profesionálních hasi-čů. Oprava by měla být hotova do konce
letošního roku.

Požár bytového domu

tošním roce jistě patřily květnové a červnové povodně při kterých hasiči pomáhali nejen v naší obci ale
také v nedalekých Kunovicích. Za tuto mimořádnou
činnost byl v září sboru jako výraz poděkování předán pamětní list GŘ Hasičského záchranného sboru
ČR a Hejtmana Zlínského kraje.

V červnu se jednotka zúčastnila společného taktického cvičení na požár trakční napájecí stanice
v Nedakonicích. Cvičení proběhlo za účasti jednotek HZS ZLK a SŽDC Přerov a jednotkou SDHO
Pole-šovice.

Údržba požární zbrojnice, techniky a vybavení
Převážná část údržby a oprav techniky a prostor
požární zbrojnice je prováděna vlastními silami členů SDH, pouze specializované opravy jsou prováděny prostřednictvím odborných firem. V letošním
roce bylo při údržbě techniky a požární zbrojnice
odpracováno 207 hodin.
V květnu letošního roku převzal u příležitosti svátku sv. Floriána za svou dlouholetou práci pro požární ochranu starosta sboru J. Otrusina pamětní medaili od hejtmana Zlínského kraje.
Sbor již několik let také úzce spolupracuje s Hasičskou vzájemnou pojišťovnou a.s. při prodeji produktů v oblasti pojištění majetku občanů i podnikatelů
a zákonného pojištění motorových vozidel.
V září byl sborem v obci zorganizován pravidelný
sběr železného šrotu.
Více informací o činnosti SDH lze získat na internetových stránkách sboru (www.hasici.nedakonice.
cz), které jsou stále doplňovány o nové informace
o činnosti sboru a jednotky.
Na závěr bychom chtěli poděkovat za poskytnutou
podporu v uplynulém roce a popřát klidné a příjemné
prožití vánočních svátků a úspěšný rok 2011.
Za výbor SDH Nedakonice
Ing. Zdeněk Otrusina
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Myslivecké sdružení Nedakonice
Zájmem mysliveckého sdružení je především zabezpečování zdravého a po všech stránkách kvalitního stavu zvěře
ve svém revíru.
V naší honitbě neustále
dochází ke snižování počtu
zajíců, především v oblastech, kde vedou silnice a zajíci zde často končí pod koly
motorových vozidel. Proto
jsme vypustili v roce 2009
do honitby 3 nové zaječí
páry. Očekávaný přírůstek
mladých zajíců v roce 2010
byl však téměř zdecimován
vysokou sněhovou nadílkou
a mrazy v době kladení mláďat. Tato krutá zima postihla i srnčí zvěř, přestože byla
řádně přikrmována. Naše
stráž často v průběhu zimy
nacházela uhynulé kusy
mladého srnčí.
Stejně nemilosrdná jako zima byla celá první polovina tohoto roku.
Kvůli vysokým a dlouhodobým dešťových srážkám zasáhla naší honitbu povodeň, která zničila stavy drobné a částečně i srnčí zvěře v oblasti za Moravou. I když se po opadnutí
vody podařilo zvěři vyvést svá mláďata, přemnožení komáři

je napadali a zničili tak část nové generace této zvěře.
Stejně jako každý rok jsme si sami pro nadcházející zimní
období zabezpečovali krmivo, které bude postupně zaváženo do krmných zařízení
v celém revíru.
Každý rok v prosinci pořádá naše sdružení
tradiční hon na drobnou
a také škodnou zvěř, který je
zakončen v rybářském areálu společným pohoštěním
s bohatou tombolou, která je
vyhledávána i mezi místními
občany.
Vážení
spoluobčané,
tímto vám chci do nadcházejícího roku popřát hodně
zdraví a spokojenosti.
Zároveň vás velmi rád zvu jménem celého sdružení na
první MYSLIVECKÝ BÁL myslivců z Nedakonic, který se
bude konat 29. ledna 2011 v sále místního kulturního domu.
K tanci vám bude hrát dechová hudba STŘÍBRŇANKA.
Těšit se také může na občerstvení v podobě zvěřinových
specialit a dobrého vína, chybět nebude bohatá lovecká tombola. Těšíme se na vás
Alois Rokyta

předseda Mysliveckého sdružení Nedakonice

Muzejní společnost Nedakonice
V tomto, právě uplývajícím roce 2010, se Muzejní společnost věnovala hlavně shromažďování a čištění získaných exponátů do budoucí „Výstavní síně„ muzejní společnosti, která nám byla
přislíbena v Kulturním
domě, po dokončení jeho
rekonstrukce. Plánované
akce, které jsme soustřeďovaly do podzimních
měsíců roku 2010 (výstava fotografií stárků, kurz
dušičkové vazby, vánoční
jarmark výrobků obyvatel
Nedakonic) se neuskutečnily kvůli prodlužujícímu se termínu dokončení
rekonstrukce Kulturního
domu. Rovněž dětské divadelní představení, které
jsme již začali nacvičovat a které se mělo hrát 11. prosince, bylo odvoláno pro nedostatečné vybavení jeviště na KD
(protipožární opona atd.). Takže z akcí, které jsme s tako14

vým elánem připravovaly, nezbylo téměř nic.
Jediná akce, která se podařila, bylo divadelní představení
„Romeo a Julie po nedakoňsku“, které jsme připravily společně s folklorním
spolkem „Ženáči“ a Mužským pěveckým sborem.
V letošním roce jsme opět
pokračovaly ve vydávání
Muzejních listů. Druhé
číslo vyšlo v únoru 2010
a třetí číslo je právě nyní
k dostání v prodejně textilu u paní Viceníkové.
Příští rok 2011 bude pro
nás, jak doufáme, šťastnější a i nám se podaří obohatit kulturní a společenský
život Nedakonic.
Na závěr bychom chtěly
popřát všem naším spoluobčanům šťastné prožití svátků Vánočních a hodně zdraví, štěstí a pohody v roce 2011.

Muzejní společnost Nedakonice
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Akce Sboru pro občanské záležitosti:
23. dubna 2010 oslavili 50 let společného života manželé Antonie a Josef Bartošíkovi
22. května 2010 Sraz šedesátiletých jubilantů
22. května 2010 Vítání občánků
26. června 2010 Sraz padesátiletých jubilantů

1. září 2010 jsme v Základní škole slavnostně přivítali
21 prvňáčků
17. září 2010 Vítání občánků
Členky Sboru pro občanské záležitosti každý rok před
vánocemi navštěvuji naše bývalé spoluobčany, kteří
v současné době žijí v domově pro seniory.

Sraz padesátiletých jubilantů

Sraz šedesátiletých jubilantů
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Společenská kronika obce Nedakonice za rok 2010
Narození:
Dne 5.2.2010 se narodila
Anna Novotná, Nedakonice 543
Dne 25.2.2010 se narodila Magda Studničková,Nedakonice 470
Dne 2.4.2010 se narodila Darina Obdržálková, Nedakonice 228
Dne 17.4.2010 se narodila Barbora Panáčková, Nedakonice 351
Dne 1.5.2010 se narodila Karolína Bilíková, Nedakonice 441
Dne 17.5.2010 se narodil
Tomáš Běhávka, Nedakonice 286
Dne 19.5.2010 se narodila Klára Vaďurová, Nedakonice 216
Dne 4.6.2010 se narodil
Kristián Rokyta, Nedakonice 10
Dne 19.6.2010 se narodil Richard Náplava, Nedakonice 72
Dne 7.7.2010 se narodila Marie Hrabcová, Nedakonice 374
Dne 26.7.2010 se narodila Amálie Bučíková, Nedakonice 469
Dne 2.8.2010 se narodila
Marie Mojžišová, Nedakonice 395
Dne 13.10.2010 se narodila Nikol Geryšerová, Nedakonice 546

Manželé Antonie a Josef Bartošíkovi oslavili 50 let společného života
Životní jubilea našich starších občanů
Občany, kteří slaví 80, 85,90 a více let navštěvují členky SPOZ
s malým dárkem a blahopřáním v domácnostech. Ostatním posíláme poštou blahopřání.
1.1.201 0
Josef Cigoš, Nedakonice 79
89 let
13.1.2010
Zdenka Jansková, Nedakonice 277
83 let
13.1.2010
Marie Čagánková , Nedakonice 55
81 let
18.1.2010
Jarmila Buchtíková, Nedakonice 335
86 let
20.1.2010
Marie Holáňová, Nedakonice 107
87 let
20.1.2010
Anna Ličmanová, Nedakonice 47
87 let
21.1.2010
Oldřich Šoustek, Nedakonice 349
96 let
2.2.2010
Růžena Kadlčíková, Nedakonice 430
80 let
6.2.2010
Vladimír Vycudilík, Nedakonice 322
88 let
11.2.2010
Ignác Buček, Nedakonice 364
85 let
13.2.2010 Josef Němec, Nedakonice 292
80 let
15.2.2010 Vladimír Motyčka, Nedakonice 386
80 let

28.2.2010
2.3.2010
4.3.2010
4.3.2010
7.3.2010
9.3.2010
11.3.2010
15.3.2010
24.3.2010
26.3.2010
2.4.2010
12.4.2010
22.4.2010
27.4.2010
7.5.2010
4.6.2010
13.6.2010
2.7.2010
7.7.2010
19.7.2010
14.8.2010
20.8.2010
24.8.2010
4.9.2010
5.9.2010
6.9.2010
6.9.2010
8.9.2010
11.9.2010
18.9.2010
30.9.2010
6.10.2010
15.10.2010
6.11.2010
11.11.2010
20.11.2010
1.12.2010
4.12.2010
7.12.2010
16.12.2010

Robert Ichmann, Nedakonice 37
Alexej Ulinec, Nedakonice 74
Marie Tesařová, Nedakonice 448
Anna Stodůlková, Nedakonice 454
Františka Bebarová, Nedakonice 108
František Malina, Nedakonice 210
Františka Hanáková, Nedakonice 414
Marie Otrusinová, Nedakonice 216
Rudolf Němeček, Nedakonice 408
Vlasta Pilcová, Nedakonice 64
Blanka Hurtíková, Nedakonice 275
Růžena Obdržálková, Nedakonice 397
Jiřina Obdržálková, Nedakonice 177
Anežka Komárková, Nedakonice 159
Blažena Otrusinová, Nedakonice 225
Miloslav Taťák, Nedakonice 155
Drahomíra Šoustková, Nedakonice 133
Marie Caudrová, Nedakonice 262
Anna Ottová, Nedakonice 175
Eduard Kadlčík, Nedakonice 27
Aloisie Šoustková, Nedakonice 349
Štěpán Žádník, Nedakonice 309
Drahomíra Pavlínková, Nedakonice 130
Antonie Basovníková, Nedakonice 106
Marie Hrabcová, Nedakonice 102
Marie Bartoňová, Nedakonice 388
Drahomíra Němečková, Nedakonice 408
František Obdržálek, Nedakonice 177
Libuše Němcová, Nedakonice 379
Květoslava Chmelová, Nedakonice 368
Ludmila Vaďurová, Nedakonice 26
Marie Brázdilová, Nedakonice 701
Leopolda Žádníková, Nedakonice 309
Stanislav Caudr, Nedakonice 71
Stanislav Bartoň, Nedakonice 388
Stanislav Holáň, Nedakonice 107
Tomáš Mareček, Nedakonice 162
Květoslav Čagánek, Nedakonice 17
Jaroslav Náplava, Nedakonice 280
Štěpánka Andrýsková, Nedakonice 376

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

Statistika obyvatel od  30.11.2009 do 30.11.2010
Přistěhovalo se do obce
26 osob
Odstěhovalo se z obce
17 osob
Narodilo se
13 dětí
Zemřelo
21 občanů
9 našich spoluobčanů uzavřelo manželství.

Úmrtí
Úmrtí:
Radim Novák, Nedakonice č. 33
Josef Soják, Nedakonice č. 422
Božena Šilcová, Nedakonice č. 121
František Moštěk, Nedakonice č. 276
Josef Cigoš, Nedakonice č. 79
Jindřich Hasník, Nedakonice č. 169
Antonín Sládeček, Nedakonice č. 199
Milan Varmuža, Nedakonice č. 90
Jaroslav Čagánek, Nedakonice 34
Eliška Rosůlková, Nedakonice č. 499

zemřel 22.11.2009
zemřel 14.12.2009
zemřela 17.1.2010
zemřel 8.3.2010
zemřel 12.3.2010
zemřel 28.3.2010
zemřel 3.4.2010
zemřel 23.4.2010
zemřel 26.4.2010
zemřela 27.4.2010

Jiří Smělík, Nedakonice č.478
Vladimír Vycudilík, Nedakonice č.322
Jan Vaďura, Nedakonice č. 51
Robert Ichmann, Nedakonice č.37
Štěpán Žádník, Nedakonice č.471
Anežka Komárková, Nedakonice č.159
Josef Šupka, Nedakonice č. 132
Jiřina Obdržálková, Nedakonice č. 177
Zdeněk Bouřa, Nedakonice č. 445
Aloisie Šoustková, Nedakonice č. 349
Květoslava Chmelová, Nedakonice č. 368

zemřel 27.4.2010
zemřel 1.6.2010
zemřel 10.7.2010
zemřel 13.7.2010
zemřel 30.7.2010
zemřel 16.8.2010
zemřel 23.8.2010
zemřela 25.8.2010
zemřel 25.9.2010
zemřela 15.10.2010
zemřela 30.10.2010

