Vážení spoluobčané.
Dovolte mi, abych Vás jménem zastupitelstva obce, byť se zpožděním co, nejsrdečněji pozdravil v roce 2013 a dodatečně Vám všem
popřál hlavně zdraví, hodně osobních i pracovních úspěchů.
Věřím, že i když se Vám dostává tento zpravodaj do rukou až nyní,
najde v něm každý z Vás něco zajímavého a užitečného.
Za zastupitelstvo obce
Jiří Smělík, starosta obce

www.obecnedakonice.cz
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Hodnocení činnosti zastupitelstva
obce za rok 2012
Na rok 2012 neměla naše obec naplánovány žádné investiční akce, jelikož bylo nutné stabilizovat finanční
prostředky tak, abychom byli schopni splácet úvěry a neomezili běžný
chod obce. Údržbu obecního majetku
jsme se snažili zabezpečit vlastními
pracovníky a ušetřit tak nemalé prostředky na akce, které nás čekají v letošním roce. Využili jsme i možnosti

Kulturní akce
obce za rok 2012
Jako každoročně byly z obecního
rozpočtu finančně podpořeny tradiční kulturní a společenské akce, které
důstojně reprezentovaly naši obec.
Jednalo se o krojový ples, dětský den,
fotbalový turnaj o pohár starosty obce,
Slovácké hody s právem, rozsvícení vánočního stromu a mikulášské zpívání.

Poděkování
občanům
Zastupitelstvo obce děkuje všem občanům, kteří se aktivně zapojili do kulturních a společenských akcí pořádaných
obecním úřadem, společenskými organizacemi, základní a mateřskou školou
a všem členům sboru dobrovolných hasičů za jejich obětavou práci při ochraně naší a okolních obcí.
Dále bychom chtěli poděkovat krojovaným dětem, mládeži, ženskému
a mužskému pěveckému sboru za
hojnou účast na Slováckých hodech
s právem. V neposlední řadě patří dík
i učitelkám z mateřské školy, manželům
Burdovým, manželům Žmolíkovým
a paní Němcové, Syslové a Němečkové
za nácvik hodových pásem.
Bez nezištné pomoci pořadatelů by se
spousta akcí nemohla uskutečnit.
Děkujeme i dechové hudbě Nedakoňance a všem krojovaným, kteří se zúčastnili
vinařských slavností v Uh. Hradišti.
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zaměstnat jednoho pracovníka prostřednictvím úřadu práce.
V roce 2012 se prováděly tyto akce :
- generální oprava Husitského sloupu
- vybudování nového chodníku kolem obecního rybníka
- vybudování panelové cesty od
zdravotního střediska na Svadov
- oprava chodníků kolem základní
školy
- oprava výtluků a překopů na místních komunikacích
- dokončení a zprovoznění sběrného dvora

Plán činnosti
na rok 2013
- Vybudování veřejného dětského hřiště u KD
- Generální oprava zahrady MŠ
- Vypracování projektu na generální opravu ČOV
- Zajištění stavebního povolení na vybudování chodníků
u hlavní silnice
- Oprava střechy obecního úřadu
- Schválení plánu oprav a investic s výhledem do roku 2018

Termíny kulturních akcí
v roce 2013
květen
12.5.2013
23.5.2013
červen
1.6.2013
1.6.2013
28.6.2013

červenec
6.7.2013

neděle
čtvrtek

Den matek
ZŠ + MŠ
Sportovní odpoledne TOM

KD
hřiště Sokol

sobota

Dětský den

sobota
pátek

Taneční zábava
Rybáři
Ukončení školního ZŠ
roku
a taneční zábava

areál Sádky
(KD)
areál Sádky
areál Sádky
KD
(dle počasí)

Sokol

hřiště Sokol

sobota
sobota
neděle

Fotbalový turnaj
O pohár starosty
Taneční zábava
Taneční zábava
Noční rybářské
závody

Sokol
Rybáři
Rybáři
Rybáři

hřiště Sokol
areál Sádky
areál Sádky
areál Sádky

sobota

Taneční zábava

Rybáři

areál Sádky

sobota

Vinařské slavnosti účast
UH
krojovaných

Uh.Hradiště

sobota

Hody

Sokol

areál Sádky
+ KD

neděle
čtvrtek

Hody
Halloween

Sokol
ZŠ

prosinec
1.12.2013

neděle

7.12.2013

sobota

Vánoční strom rozsvěcování
Mikulášské zpívání MPS - 25 let KD
souboru
Vánoční besídka
ZŠ
KD

13.7.2013
27.7.2013
28.7.2013
srpen
17.8.2013
září
9.9.2013

sobota

ZŠ

říjen

neděle

www.obecnedakonice.cz

Upozornění občanům
Informace o svozu a třídění odpadu
Nově otevřený sběrný dvůr za obecním úřadem bude
v plném provozu od měsíce března.
Každá středa v době od 13.00-17.00hod. a každá první
sobota v měsíci od 9.00-12.00hod.
Věříme, že občané budou intenzivněji využívat možnosti uložit zde tříděný odpad.
V měsíci březnu plánujeme mimořádnou akci na uložení veškerého nepotřebného nábytku, který nám bezplatně zlikviduje firma OTR Uh. Hradiště.
O přesném termínu Vás budeme včas informovat rozhlasem a na internetových stránkách obce.
Cena za svoz komunálního odpadu zůstává stejná jako
v roce 2012 – 500,-Kč za občana.

Žádáme občany, jejichž domácnosti jsou napojeny na
kanalizaci a nemají ještě uzavřenu smlouvu o odvádění
odpadních vod, aby se dostavili na obecní úřad k sepsání smlouvy.
Nové internetové stránky
V lednu letošního roku byly spuštěny nové internetové
stránky obce www.obecnedakonice.cz, které se v současné době neustále doplňují o nové informace, proto prosíme občany o trpělivost při jejich uvedení do provozu.
Na těchto stránkách můžete najít spoustu důležitých
informací týkajících se naší obce jako například: elektronickou úřední desku, e-podatelnu, hlášení rozhlasu,
provoz sběrného dvora, informace o mateřské škole
a základní škole, knihovně.

Kde a jak se mohou obyvatelé Nedakonic
zbavit vysloužilých elektrospotřebičů
Domácnosti se mohou vyřazených
elektrospotřebičů zbavit zdarma na
některém z míst zpětného odběru,
která k tomuto účelu byla vytvořena.
Je přitom ale nezbytné splnit jednu
základní podmínku: spotřebiče musejí
být kompletní, tedy nerozebrané.
V takovém případě hradí další nakládání s nimi výrobci a dovozci prostřednictvím kolektivních systémů,
které založili.
Tato výhoda se ale nevztahuje na elektrozařízení, kterému již někdo odmontoval důležité části jako např. motor,
kompresor, topné těleso, buben, plášť
apod. Demontáž a zpracování elektrospotřebičů je činnost zákonem určená
pouze osobám s příslušnými oprávněními. Takové výrobky je nutné považovat 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 na tomto místě:
Sběrný dvůr obce Nedakonice, otvírací doba: každá 1. sobota v měsíci
9:00 – 12:00 a každá středa od 13:00
do 17:00.
Více na www.elektrowin.cz nebo
www.obecnedakonice.cz
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Staré spotřebiče obsahují skryté
hrozby i šanci na úspory
Odevzdat vysloužilý spotřebič k ekologické recyklaci na místě zpětného odběru znamená přispět k úspoře primárních surovin, ropy a elektrické energie.
Kolektivní systém ELEKTROWIN,
který se o vysloužilá elektrozařízení
stará spočítal, že od roku 2005 díky
zodpovědnosti lidí došlo k úspoře desítek milionů litrů ropy a stovek milionů kWh elektrické energie.
Umožnilo to důsledné využití všech
materiálů, z nichž byly spotřebiče
před lety vyrobeny a které se díky
umu zpracovatelů mohly stát druhotnými surovinami místo toho, aby
skončily jako odpad.
Současné normy použití nebezpečných látek v nových výrobcích prakticky vylučují nebo je omezují na
naprosté minimum tam, kde je ani
moderní technologie zatím nedokáží
nahradit. U starších spotřebičů, které
už dosloužily a nyní se dostávají ke
zpracování, se ale s nimi zpracovatelé
stále setkávají. Právě proto je důležité,
aby své práci opravdu dobře rozuměli.
Vražedná trojice: kadmium, azbest,
šestimocný chrom
Při ochraně kovů před korozí, především v elektrotechnice, se například

dříve hojně využívalo kadmium. To je
toxická látka, která se do těla dostává
potravou a dýcháním. Ukládá se především v ledvinách, ale také v játrech,
která poškozuje. Může způsobit chudokrevnost nebo osteoporózu. Kadmium patří mezi karcinogenní látky.
Ve starých sporácích nebo pračkách
se běžně používal azbest. Ten je silně
karcinogenní. Jeho vlákna se při vdechování zabodávají do plic a postupně mohou vyvolat rakovinu plic nebo
fibrózu.
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Další z nebezpečných látek, s nimiž
si zpracovatelé musejí umět poradit,
je šestimocný chrom. Ten poškozuje
dýchací cesty a může vést k perforaci
nosní přepážky nebo k bronchitidě.
Jeho sloučeniny mohou vyvolat rakovinu plic.
Tato nebezpečí si často neuvědomují
různí amatérští „recyklátoři“, kteří se
snaží staré spotřebiče rozebírat a využít některé jejich části – například
kompresory z lednic nebo motory
z praček.

Zpracovatelé musejí patřit ke špičce
v oboru
Pro kolektivní systémy zajišťující sběr
a ekologické nakládání s vysloužilými
spotřebiči je tedy velmi důležité, aby
měly za partnery jen zpracovatele,
kteří jsou špičkami ve svém oboru.
Například náš největší kolektivní systém, ELEKTROWIN a.s., v současné
době spolupracuje se společnostmi
AGM recykling s.r.o., FERMET s.r.o.,
Charita Opava, Kovohutě Příbram
nástupnická, a.s., Marketa-Remo-

Přehled odpadu odevzdaného k likvidaci v roce 2012
Domovní odpad [t]
302
Papír [t]
11,1
Sklo [t]
8,4
Plasty [t]
12
Železo [t]
10,6
Nebezpečný odpad
Baterie – 65 kg
Elektrospotřebiče [Ks] Televize-127 ks
Ledničky- 21 ks
Drobné elektrospotřebiče
170 kg + 13 ks bagů
Spotřebiče 50 ks
K 31.12. 2012
Pro rok 2013 je stanovena cena za trvale bydlícího občana 500,- Kć/rok.
Do domácností budou pro rok 2013
znovu vydávány obecním úřadem
štítky na omezený počet popelnic
podle počtu osob trvale bydlících
v domě. Pro 1- 3 osoby - 1 štítek, pro
4 -6 osob – 2 štítky.
Důvodem omezení počtu štítků je
nedisciplinovanost řady občanů, kteří

ne s.r.o., MHM EKO s.r.o., ODAS
ODPADY s.r.o., OZO Ostrava s.r.o.,
Praktik system s.r.o., Pražské služby,
a.s., RESPONO, a.s., Rumpold s.r.o.,
Rumpold-T /chráněná dílna/ s.r.o.,
ŘEMPO HOLOUBEK PARTNER,
S-FIRMA, s.r.o., STEELMET, s.r.o.
a ZELENÁ DÍLNA s.r.o.
Odevzdávejte na místa zpětného
odběru kompletní spotřebiče! Chráníte tím zdraví sobě i svému okolí!
Seznam míst zpětného odběru naleznete na www.elektrowin.cz

Financování odpadového hospodářství v roce 2012
Náklady
Příjmy
Sběr a svoz nebezpečných od- 22 681,569,66
padů
Sběr a svoz komunálního od- 739 528,741 205,padu
Sběr a svoz ostatních odpadů 47 948,51 273,(jiný než nebez.a kom.)
Ostatní nakládání s odpady
646 765,0
Celkem
1 456 922,- 793 947,Rozdíl
-663 875
K 31.12. 2012

odpad netřídí a do popelnic ukládají
vše, včetně stavební suti, skla, plastů
a zvyšují tím neúměrně náklady obce
na likvidaci odpadu.
Na sběrném dvoře je možno ukládat
následující odpad z domácností:
- Nebezpečný odpad (např. staré
barvy, zářivky, oleje)
- Biologický odpad – trávu, listí (zatím nelze ukládat větve)

- Stavební suť
- Elektrospotřebiče –televizory a monitory, chladící zařízení, drobné spotřebiče z domácností vč. mob. telefonů,
- Autobaterie
- Komunální odpad větších rozměrů
Sběrný dvůr není určen pro likvidaci odpadu pocházeného z podnikání
a takovýto odpad nebude odebírán.
Zpracoval: Ing. Otrusina

Informace o vodním hospodářství v roce 2012
Obec Nedakonice je provozovatelem
vodovodu a kanalizace v obci.
Celkem je evidováno 444 smluv s jednotlivými odběrateli. Na vodovod je
napojeno 194 objektů. Do konce listopadu bylo odběratelům dodáno 10 804
m3 pitné vody a čistírnou odpadních
vod vyčištěno 87 671 m3 odpadní vody.
Průměrně tak bylo obecním vodovodem denně dodáno 29,5 m3 pitné vody.
Stočné uhrazené odběrateli představuje
pouze objem cca 40 000 m3 , zbývající
množství je představována vodou z veřejných prostranství a rodinných domů,
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za které není stočné účtováno. Přehled
za rok 2012 je uveden v grafu.
Žádáme občany, kteří jsou připojeni na veřejný vodovod nebo kanalizaci a nemají ještě podepsány nové
smlouvy, aby tak učinili co nejdříve
v kanceláři OÚ. Dále upozorňujeme,
že v průběhu příštího roku bude provedena kontrola přípojek u domácností, které neprokáží způsob likvidace odpadní vody, pomocí kamery.
V případě pozitivního zjištění bude
v souladu se zákonem o vodovodech
a kanalizacích požadováno uhrazení
stočného zpětně, včetně příslušných
úroků z prodlení.

Hospodářské ukazatele vodního hospodářství:
Náklady na činnost:
vodovod
676 564,36
kanalizace
1 014 271,32

Výnosy z činnosti:
vodovod
258 179,20
kanalizace
883 040,60
Zisk/ztráta činí:
- 549 616
Zpracoval: Ing. Otrusina

MATEŘSKÁ ŠKOLA V ROCE 2012
V letošním školním roce máme zapsáno 57 dětí ve věku 2,5 – 7 let.
Výuka v mateřské škole probíhá podle Školního vzdělávacího programu
„JAK JE KRÁSNĚ NA SVĚTĚ“, který
je volně dostupný k nahlédnutí v budově MŠ.
Mimo každodenní výchovnou a vzdělávací činnosti, která z tohoto programu vyplývá, nabízíme dětem různé
doplňkové aktivity:
1. TANEČNÍ - probíhá v podzimním
období, kdy se nacvičuje taneční

pásmo na Hody
2. HRANÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE –
probíhá od října, je určen pro maminky s dětmi, které ještě mateřskou školu nenavštěvují
3. ANGLIČTINA – probíhá po celý
školný rok, z DDM Šikula Uherské
Hradiště dojíždí certifikovaný lektor
4. PLAVÁNÍ - probíhá ve druhém
pololetí, jednou týdně dojíždíme
do Plavecké školy v Aquacentru v
Uherském Hradišti. Tady se děti
pod vedením pedagogů plavecké

školy učí plaveckým dovednostem
Od druhého pololetí školního roku
2012/2013 budou probíhat v naší MŠ
tyto nové kroužky, které povedou paní
učitelky naší MŠ:
1. VESELÉ PÍSKÁNÍ – hra na zobcovou flétnu
2. VESELÁ PASTELKA – GRAFOMOTORICKÝ KURZ
Během školního roku pořádáme nejen spoustu vlastních akcí, ale také se
účastníme akcí pořádaných jinými
subjekty.

Školní akce MŠ 2012
9.1.
19.1.
22.1.
31.1.
28.2.
9.3.
22.3.
23.3.
10.4.
10.5.
22.5.
24.5.
30.5.
2.6.
4. 6.

Návštěva ZŠ
Pohádka Polepšená vrána
Masopustní karneval na KD
Zápis do ZŠ
Hudební radovánky
Pohádka O velké řepě
Logopedka p. Chudobová
Vítání občánků
Pohádka Kaštánek se žení
Kouzelná show „Veselého
Toma“
Pečení perníků
Výlet zámek Milotice + Hodonín
Focení dětí v MŠ
Den dětí
„Vodní hry malých kapříků“
– naše děti letos vybojovaly
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5.6.

18.6.
20.6.
21.6.
21.6.
26.6.
29.6.
11.9.
18.9.
22.9.
25.9.

3. místo ze 14. mateřských škol
Sportovní hry mateřských škol
– probíhají na sportovním
stadionu
Plavání – ukázková hodina
pro rodiče
Agility psů – ukázka výcviku
psů
Pohádka O princezně
Pasování na školáky - na kulturním domě
Kolový výlet
Vítání občánků
Pohádka Krtek a Obřík
Vánoční focení dětí
Vítání občánků
Výlet do Archeoskanzenu
Modrá

10.10. Pohádka O Karkulce
11.10. Drakiáda
20.10. Hody s právem – vystoupení
dětí s tanečním pásmem
30.10. Dýňování s rodiči
31.10. Strašidlácký průvod
14.11. Kouzelná školka
22.11. Logopedka p. Chudobová
2.12. Rozsvěcování vánočního stromečku
5.12. Mikulášská nadílka
6.12. Dvě barevné pohádky
7.12. Mikuláš Jednota
17.12. Vánoční dílničky s rodiči
18. 12. Vánoční nadílka v mateřské
škole
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Dýňování a Lampiónový průvod
V úterý 30. 10. jsme v naší mateřské
škole zahájili program „Dýňování“.
Toto „tvořeníčko“ navazovalo na
naše celotýdenní téma. Odpoledne
děti spolu s rodiči vyráběli dýňová strašidýlka, která jsou jedním ze
znaků podzimu. Všichni předvedli
velkou fantazii a kreativitu ve vyřezávání dýní. Využili spoustu ozdůbek, mašliček a přírodnin, kterými
své dýně nazdobili. Hned následující
den 31. 10. jsme všechny dýně vystavili před naší mateřskou školou
a rozsvítili v nich svíčky. V podvečerních hodinách pak začal před Základní školou lampiónový průvod,
kterého se zúčastnili všichni školáci
a předškoláci i se svými rodiči nebo
prarodiči. Děti ozdobily průvod
krásnými lampiony a většina z nich
byla převlečena do krásných masek.
Velmi dlouhý průvod procházel kolem MŠ a dále kolem rybníků. Vyvrcholením lampiónového průvodu byl
krátký ohňostroj na místním fotbalovém hřišti.
za zaměstnance MŠ Nedakonice
Pavla Rokytová
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Základní škola
Nedakonice 2012
Sešel se rok s rokem a možná někteří z nás na prahu nového roku 2013 bilancují, co se v uplynulém roce povedlo či nepovedlo. Co jsme udělali dobře, a co jsme mohli
udělat lépe, či jsme třeba neměli dělat vůbec. I já bych
se ráda společně s Vámi ohlédla za uplynulým rokem
a zhodnotila naši práci na základní škole. Cílem rozhodně není „jednostranná kritika a poukázání na to“ co se
nám nepovedlo, což s oblibou většina lidí může na první
pohled konat, ale proto, abychom si společně uvědomili
a vyzvedli na světlo to, co se povedlo a co nás a naše děti
v uplynulém období obohatilo, co nám vykouzlilo úsměv
na tváři a vrylo se nám do paměti. Je totiž na čase všímat
si těch příjemných prožitků a začít hledět na svět kladným, pozitivním a otevřeným způsobem.
Věřím, že i toto je naše volba, stejně jako volba televizního
programu. Když se budu chtít smát a být veselá, pustím si
komedii, budu-li se chtít bát, pustím si zprávy nebo horor.
Je to na nás, na naší volbě.
Proto mi dovolte, abych Vám představila soutěž „Lady
a Lord“ , kterou jsme vyhlásili v začátku letošního školního roku, s cílem motivovat děti k vzájemnému respektu, úctě a laskavosti. Posláním soutěže je upozornit nejen
děti, ale i jejich rodiče na zhoršující se mezilidské vztahy
a lásku k přírodě v našem okolí.
Překvapilo nás, jak těžké to pro děti může být.
Kladením otázek, proč se většina dětí umí bavit jen tak,

že na sebe křičí a reaguje jen na zvýšený hlas, nutně vede
k závěru, že děti nemají prostor, kde se naučit správnému a lidsky vřelému přístupu, vzájemné ohleduplnosti
k ostatním nebo k sobě samým a uvědomování si základních mravních hodnot mimo školní lavice.
Dnešní doba bohužel poskytuje širokou škálu komunikace přes umělého prostředníka, jako je počítač, mobil či
počítačová hra. A když už děti nesedí u počítače, tak jsou
zahrnuty zájmovými kroužky, až jim opět na hry s dětmi
nebo povídání si s rodiči nezbývá čas či energie.
Vytrácí se nám tak lidskost a vřelost srdce, kterou děti tak
často potřebují, a které se jim dostává tak poskromnu.
Často ve svém okolí slýchám, že vychovávat děti by měla
„škola“. S tímto tvrzením nelze souhlasit. Myslím si, že
hlavním posláním školy je vzdělávat a vychovávat by měla
především rodina a nejbližší okolí.
Pokud se má „škola“ na výchově podílet, pak by tak měla
činit pouze určitým dílem, ve spolupráci s rodiči, a nebo
v mimoškolních aktivitách, neboť v těch se děti primárně
soustředí na kulturu, mezilidské jednání, vlídnost a ohleduplnost. Tento vliv však nestačí.
Především je důležité být dobrými mravními, morálními
i lidskými vzory pro děti, mít ochotu hledat a naleznout
vždy vhodná slova na časté otázky dětí a ukazovat jim
našim jednáním a činy, co je správné a co není. Správně
směrované slovo je mocný nástroj pro pozitivní motivaci
či příklad.
Ráda bych popřála nám všem mít stále neutuchající sílu
hledat a používat ta správná slova. Taková, která nám
v nadcházejícím roce přinesou jen spoustu pozitivní energie a radosti.

Ze života školy
Leden je pro většinu žáků, ale i rodičů
plný překvapení a obav z blížícího se vysvědčení. Tentokrát na žáky po příchodu
do školy čekalo překvapení v podobě výchovného koncertu. Všichni jsme si společně zavzpomínali na uplynulé prázdniny a příjemně se naladili na další činnost.
Naše škola se účastní celé řady soutěží
a právě jedna z nich čekala na žáky 4. a 5.
třídy již v lednu. Žáci měli možnost poměřit si své znalosti z anglického jazyka,
sudoku a všeobecných znalostí při vědomostní soutěži v ZŠ Polešovice a výsledek
byl výborný.
Jako již tradičně, i letos proběhl v lednu zápis do první třídy. Děti se rozdělily do čtyř
skupin a vypracovaly formou her úkoly zaměřené na výtvarné, hudebně pohybové,
matematické a komunikační dovednosti.
Únor byl ve znamení svatého Valentýna.

www.obecnedakonice.cz
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Děti vyráběly srdíčka a darovaly je svým
kamarádům. Tančilo se, zpívalo a všude
panovala radostná atmosféra.
Březen patřil číslům, stejně jako dospělým
pro daňová přiznání. Sedmdesát dva dětí
se účastnilo Matematického klokana, mezinárodní soutěže z matematiky, a zapojilo
se do dvou kategorií - Cvrček a Klokánek.
Jaro pro všechny v naší obci představuje
začátek „agrárních povinností“ a kdo jiný
než děti by měly být vedeny k plnění environmentální výchovy.
Proto si v dubnu děti připomenuly Den
Země tím, že zhlédly v kině Hvězda
v Uherském Hradišti film „Modrý tygr“
a společně uklidily školní zahradu a prostory kolem školy. Každá třída si zasadila
svou lípu, nechyběl tradiční sběr papíru,
výuka k třídění odpadu, ani beseda s hasiči spojená s ukázkou práce hasičského
záchranného sboru a potřebné techniky.
V květnu si paní učitelky se svými dětmi připravily vystoupení pro oslavu Dne
matek. Zástupci žáků se zúčastnili pěvecké soutěže „Tupeský džbáneček“, kde
jsme obsadili přední místa, a poté se již
všichni začali těšit na konec školního
roku a tolik očekávané prázdniny.
1. června si žáci 5. třídy tradičně připravili zábavné dopoledne plné her pro mladší
spolužáky s řadou úkolů rozmístěných
po celé škole a bylo opět rušno. Na závěr
na všechny čekala malá odměna. Páťákům se příprava soutěže opravdu povedla. Dětský den s řadou zajímavých úkolů
letos připravila také školská rada ve spolupráci s Obecním úřadem a ostatními
složkami v obci. Myslím, že si rodiče
i děti odnesli spoustu zajímavých zážitků.
A s blížícím se koncem školního roku se
děti dočkaly i dlouho očekávaných výletů. Mladší žáci se tentokrát vydali do Mikulčic a na zámek v Miloticích.
Starší žáci vyrazili na výlet do Brna, kde
navštívili Hvězdárnu a planetárium Brno,
hrad Špilberk a Kasematy.
Ani letos nechybělo rozloučení s páťáky.
Žáci 5.třídy si pro své spolužáky i paní
učitelky připravili humorné vystoupení
na rozloučenou.
V červnu proběhla na naší škole historicky první myslivecká soutěž Myslivecká
stezka „Dolňákem“. Tato soutěž proběhla
ve spolupráci s MS Nedakonice a v dětech zanechala mnoho nových a smysluplných zážitků.

8

www.obecnedakonice.cz

Po rozdání tolik očekávaného vysvědčení jsme se všichni rozešli na prázdniny.
Konec školního roku naše škola patřičně
oslavila. Školská rada si pro děti a rodiče
připravila zábavné odpoledne na rozloučenou. Nechyběla hudba, tanec, soutěže,
dobré jídlo, pití a ani dobrá nálada.
Po prázdninách, které uběhly jako voda,
jsme se opět pustili do nové práce. Slavnostně jsme zahájili nový školní rok,
přivítali nové žáčky a začaly přípravy
na hody. Děti se pustily do nacvičování
s chutí a myslím, že výsledek byl vidět.
Na konci měsíce jsme na škole připravili Barevný týden, ne v rámci předvolební
kampaně, ale každý den byl věnován jednomu tématu a barvě. Pondělí bylo modré a bylo věnováno planetě Zemi. Úterý
bylo zelené a bylo věnováno ochraně přírody, žáci navštívili Kovosteel ve Starém
Městě. Středa byla žlutá a byla věnována
radosti, a oslavě Dne evropských jazyků.
Čtvrtek byl ve znamení červené, všichni
jsme navštívili místní kostel, kde na nás
již čekal Otec Rýznar se zajímavou přednáškou o svatém Václavu, položili jsme
květiny u sousoší svatého Václava, a pak
už se všichni těšili na den volna.
V říjnu to ve škole vonělo, ne duranciemi,
ale jablky a dýněmi. Nejprve proběhly ve
škole jablíčkové dny. O jablkách se četlo
i zpívalo, každá třída si upekla svoji jablečnou dobrůtku, kterou jsme pak společně ochutnávali. V závěru měsíce vrcholily
přípravy na strašidelný lampionový průvod, vyřezávaly se dýně a vyráběla se strašidýlka.
V listopadu na děti čekalo velké překvapení v podobě nového školního časopisu
„ Školníček“, který se těšil velkému zájmu,
až náš redaktorský tým nestíhal dodávat
další výtisky.
A přiblížil se nám vánoční čas. Pro někoho je to čas těšení se na něco nového,
pro jiné čas shonu a povinností. Většina
aktivit byla zaměřena k přípravám vánočního jarmarku a výzdobě školy. Na škole
panovala příjemná vánoční atmosféra.
Začátkem prosince se naše škola zúčastnila společného rozsvěcování vánočního
stromu v obci. A nesmíme zapomenout
ani na Mikuláše. Tentokrát děti prožily
tento den ve skanzenu ve Strážnici. Určitě
to pro všechny byl netradiční zážitek, už
jen tím, že si děti mohly pospat a do školy
šly až v poledne.
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Společně realizované projekty
Naše škola pokračuje v projektu RECYKLOHRANÍ. Nově jsme se přihlásili do projektu UKLIĎME SI
SVĚT. Oba projekty jsou součástí
environmentální výchovy a jsou zaměřeny na třídění odpadu. Projekty
se prolínaly všemi předměty a děti
během roku plnily řadu úkolů zaměřených na třídění odpadu a ochranu
životního prostředí. V budově školy
a ve školním dvoře se sbíral drobný
tzv. nebezpečný odpad např. baterie,
elektrospotřebiče, mobily. Žáci se
podíleli také na sběru starého papíru
a po celý rok zejména žáci 4.třídy sbírali barevné plastové vršky.
Dalším z projektů je “OVOCE DO
ŠKOL“ a „MLÉKO DO ŠKOL“. Projekt je zaměřen na podporu zlepšení
stravovacích návyků a zlepšení pitné-
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ho režimu. V rámci tohoto projektu
byly dětem umožněny mléčné svačinky a jednou za čtrnáct dnů všichni
žáci zdarma dostávali ke svačině ovoce nebo zeleninu.
Pokračujeme i v projektu financovaného z fondů Evropské Unie EU
PENÍZE ŠKOLÁM, nazvaného „Zavádění moderních metod do výuky“.
V souvislosti s tímto programem se
vyučující podílejí na zpracovávání
výukových programů a na jejich uvádění do praxe v běžných vyučovacích
hodinách.
Na závěr bych chtěla poděkovat všem,
kdo nám i dětem v uplynulém roce
pomáhali. Chtěla bych poděkovat
především rodičům a prarodičům za
jejich vstřícnost a porozumění, dále
pak sponzorům za jejich finanční

pomoc. V dnešní době je málo těch,
kteří myslí na druhé a ještě míň těch,
kteří myslí na děti. Proto všem, kteří
nás podpořili, ať už darem věcným či
finančním nebo jen vlídným slovem
a pochvalou, Vám všem patří naše
upřímné poděkování.
Zvláštní poděkování pak patří i našemu zřizovateli Obci Nedakonice,
a také rodičům Jindry a Adama Goldmanových, kteří dětem zprostředkovali dodání deseti notebooků.
Chtěla bych Vám jménem zaměstnanců ZŠ Nedakonice i jménem svým
popřát příjemný nastávají rok 2013.
Přeji nám všem, aby byl plný jen dobrých zpráv a každý den nám ponechal
úsměv na tváři.
Za zaměstnance ZŠ Nedakonice
Mgr. Kateřina Burdová
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Sbor dobrovolných hasičů Nedakonice
1896 – 2012
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.
Členem sdružení se může stát občan starší 18 let. Ve sboru
v Nedakonicích je v současné době evidováno 23 členů.
Členové našeho sboru se v průběhu roku podílí zejména
na údržbě, zkouškách a kontrolách techniky a prostředků
určených k likvidaci mimořádných událostí. Zabezpečují
také činnost jednotky SDH (zřízené obcí) při požárech
nebo jiných mimořádných událostech. Sbor také působí
v oblasti preventivně výchovné a vzdělávací, která je zaměřena na předcházení požárům, jiným mimořádným
událostem. Činnost sboru je financována zejména členskými příspěvky, dobrovolnou prací členů, dary fyzických
nebo právnických osob a dotacemi orgánů státní správy
nebo samosprávy.
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
2012 ve výši cca 20,- Kč na 1 obyvatele obce na rok.
Také v roce 2012 jednotka zabezpečovala svou akceschopnost na základě pohotovosti 4 členů mimo požární
zbrojnici nepřetržitě 24 hodin. Za rok to znamená 35 040
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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 100 tisíc korun.
Odborná a fyzická příprava
Členové jednotky se v průběhu celého roku účastnili
odborných kurzů a školení, jejichž prostřednictvím je
zajišťováno jejich odborné vzdělávání. V měsíci květnu
se celá jednotka zúčastnila dvou součinnostních výcviků
organizovaných HZS Zlínského kraje. V Osvětimanech
byl výcvik zaměřen na záchranu osob ze sutin zřícených
budov. Předmětem výcviku bylo především seznámení
se se speciálním vybavením technického kontejneru určeného pro tyto druhy nehod a také se základními zásadami pohybu v sutinách zřícených budov. Na konci
května pak proběhl druhý společný výcvik s Leteckou
hasičskou službou na
letišti v Boršicích. Při
výcviku se hasiči učili jak se hasící letadlo
Z137T Agro Turbo
plní vodou, jak se
správně kolem letadla
pohybovat a jak komunikovat s pilotem.
V listopadu proběhl
výcvik v protiplynovém polygonu na stanici HZS Zlk ve Valaškých Kloboukách.
Závěr roku pak patřil
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také pravidelnému školení a výcviku členů jednotky kvalifikovaných pro práci s motorovou pilou.
Účast na odborné přípravě a školeních pořádaných HZS
v letošním roce byla 115 hodin.
V květnu byl náš sbor pořadatelem prvního kola soutěže
v požárním sportu. Tato soutěž proběhla 26. května. Sboru se na této soutěži nedařilo a po nedokončené disciplíně požární útok obsadil celkové 4. místo.
Vybavení
Ochranné prostředky a vybavení jsou pořizovány a obměňovány postupně podle možností rozpočtu obce nebo
z poskytnutých dotací. Pro rok 2012 obdržela obec na
zabezpečení akceschopnosti jednotky prostřednictvím
Zlínského kraje dotaci ve výši 30 tisíc Kč. V letošním
roce bylo vybavení doplněno o výkonné svítilny pro členy jednotky. Jako 3. jednotka ve Zlínském kraji byla naše
jednotka na konci měsíce října vybavena tabletem s GPS
navigací. Pomocí mobilního internetového připojení jsou
při vyhlášení poplachu do vozidla zaslány z operačního
střediska HZS Zlk formou SMS zprávy GPS souřadnice místa události a příkaz k jízdě. Moderní technika tak
umožní rychlou lokalizaci místa zásahu a určení trasy
cesty. Aplikace využívající data z geografického informačního systému IZS také např. umožňuje veliteli jednotky vyhledat v mapových podklade nejbližší zdroj vody
pro hašení nebo obsahuje seznam důležitých telefonních
kontaktů.
Zásahy
Letošní rok byl z hlediska množství zásahů naprosto výjimečný a počet zásahů dosáhl historicky nejvyššího počtu
v novodobé historii sboru. K 20. listopadu jednotka uskutečnila 25 výjezdů především k požárům. Celkem bylo
likvidováno 23 požárů a jedna dopravní nehoda se zraněním a jedna technická pomoc, při kterých bylo celkem
odpracováno 305 hodin. Náročná byla především série
požárů objektů ve Stříbrnicích a požár lesa ve Bzenci. Za
aktivní účast při zásahu u požáru ve Bzenci obdržela jednotka 27. června poděkování od hejtmana Jihomoravského kraje a ministra vnitra ČR Jana Kubiceho.

Údržba požární zbrojnice, techniky a vybavení
Převážná část údržby a oprav techniky a prostor požární
zbrojnice je prováděna vlastními silami členů SDH. V letošním roce bylo při údržbě techniky a požární zbrojnice odpracováno 269 hodin. Členové sboru také každoročně provádějí
kontroly provozuschopnosti a drobnou údržbu hydrantů určených jako zdroje požární vody pro hašení požárů.
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.
Preventivně výchovná činnost
Sbor nezapomíná ani na preventivně výchovnou činnost,
a tak byla také v letošním roce uspořádána ukázka techniky pro děti ze základní školy. Sbor se také na začátku
června podílel na organizaci dětského dne.
Prezentace činnosti sboru je prováděna především cestou
internetových stránek sboru (www.hasici.nedakonice.cz),
kde lze získat aktuální informace o činnosti sboru a jednotky a podrobnou zprávu o činnosti za celý rok. V dubnu
2013 je naplánován pravidelný sběr železného šrotu.
Na závěr bychom chtěli touto cestou poděkovat za poskytnutou podporu v minulém roce a popřát klidný a úspěšný
rok 2013.
Přehled zásahů za rok 2012
Obec
Datum
Moravský Pí-sek 31.1.
Kostelany
9.2.
Nedakonice
12.2.
Nedakonice
14.2
Stříbrnice
7.3.
Staré Město
15.3.
Buchlovice
17.3.
Břestek
17.3.
Janovice
17.3.
Stříbrnice
17.3.
Zlechov
17.3.
Břestek
21.3.
Polešovice
28.3
Buchlovice
2.4.
Bzenec
24.-25.5.
Stříbrnice
25.5.
Nedakonice
1,6,
Stříbrnice
15.6.
Nedakonice
18.6.
Stříbrnice
22.6.
Stříbrnice
4.7.
Buchlovice
24.8.
Uherské Hra-diště 6.9.2012
Koryčany
11.9.
Polešovice
4.10.

Druh zásahu
Požár žel. Náspu
Požár sklepa rod. domu
Dopr. nehoda OA
Požár trávy
Požár trávy
Požár trávy
Požár trávy
Požár trávy
Požár lesa
Požár trávy
Požár trávy
Planý poplach
Požár trávy
Požár trávy
Požár lesa
Požár trávy
TP-čerpání vody
Požár stodoly
Požár nebydlené budovy
Požár rek.chaty
Požár nebyd. domu
Požár nákl. vozidla
Požár skladu
Požár lesa
Požár odpadu
Za výbor SDH Nedakonice
Ing. Zdeněk Otrusina
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Muzejní společnost Nedakonice o. s.
Rok 2012 byl pro Muzejní společnost
Nedakonice ve znamení dvou stěžejních úkolů – dokončení rekonstrukce a otevření Výstavní síně muzejní
společnosti, která se nachází v prostorách pod Kulturním domem. Již
v lednu byla otevřena výstava fotografií „Stárci a stárky v Nedakonicích
1934 – 2011“. Fotografie, které získáváme od obyvatel Nedakonic, kopírujeme a zvětšené je necháváme znovu
vyvolat. Pak jsou fotografie zalisovány
do průhledných obalů, tak aby vydržely alespoň dalších 100 let. Originály,
které jsou vlastně rodinnými poklady,
vracíme zpět majitelům. Nejtěžší jsou
popisy osob na fotografiích. Spousta vesnických muzeí se do této práce
ani nepouští. My ale zastáváme názor,
že stará fotografie bez popisu má jen
poloviční hodnotu. Samozřejmě se
dopouštíme chyb, protože lidská paměť je omezená a kdo je ten mladík
na 80 let staré fotografii se jen těžko
poznává.
Další činností byl sběr a renovace
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exponátů muzejní sbírky. Děkujeme všem občanům, kteří do muzejní
sbírky přispěli, a doufáme, že i nadále
se bude naše sbírka rozšiřovat.
Dřevěné exponáty byly vyčištěny louhem, obroušeny, dvakrát natřeny proti červotoči a dále pak podle potřeby
natřeny barvou (kredence, poličky,
židle, skříně, stoly) nebo politurou.
Nátěr proti červotoči musíme ještě
po dva roky opakovat a pak se dřevěné exponáty teprve zakonzervují.
Největší problém máme s vlhkostí.
Ve sklepních prostorách Kulturního
domu je vlhko, a to dřevu nesvědčí. Je
škoda, že pro naši sbírku nemůžeme
najít suchý a vzdušný sklad. Předměty, které chceme uchovat pro další generace, za 15 let už nikde nenajdeme.
Výstavní síň muzejní společnosti
byla otevřena v srpnu letošního roku
výstavou „Bydlení našich rodičů
a prarodičů“. Zároveň bylo na Kulturním domě vystaveno na 1 000 kusů
starých fotografií nedakonických
obyvatel. Celá akce byla podpořena

doprovodným programem na travnaté ploše před Kulturním domem.
K poslechu hrála cimbálová muzika a v programu vystoupily děti
z folklorního kroužku Základní školy s pásmem „Hry na louce“, Ženský
pěvecký soubor s pásmem „Šlo dívča
na trávu“ a zlatým hřebem programu
byla ukázka starodávného svatebního
zvyku „Házání do koláča“, který předvedli členové Mužského a Ženského pěveckého sboru. Dobové říkání
k obřadu „Házání do koláča“ jsme
získaly ze soukromé kroniky paní Antonie Bartošíkové z Nedakonic. Bylo
předváděno na svatbě v roce 1929.
I v roce 2012 jsme pokračovaly ve
vydávání Muzejních listů, které jsou
mezi obyvateli Nedakonic velmi oblíbené.
Vážení spoluobčané. Do roku 2013
vám členky Muzejní společnosti ze
srdce přejí hodně zdraví, štěstí a spokojenosti. Zachovejte nám přízeň
i v roce 2013.
Muzejní společnost Nedakonice.
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Ženský pěvecký sbor Nedakonice a rok 2012
Tradičně začal krojovým plesem, který ženy (samozřejmě ve spolupráci
svých drahých poloviček) pořádají již 2. rokem. V roce 2012 byl ples
zahájen předtančením „Moravské
besedy“. 18. únor patřil fašaňkové
obchůzce. Po vesnici jste mohli vidět
nespočetné množství krásných masek jak malých, tak velkých fašančárů.
25. února jsem podpořili Krojový ples
v Nedachlebicích, kde ženáči zatančili „Moravskou besedu“. Velikonoce
- těšíme se až výjde první hvězdička,
ať můžeme našich chlapom ukázat, že
aj naša platí. 16. června jsem zavítaly
do Terezína na „Den koní“. Zde jsme
zazpívaly pásmo „o koních“ a prožily
krásné velmi teplé sobotní odpoledne. 12. srpna jsme měli tu čest vystupovat na „muzejním odpoledni“, kde
jsme předvedli ukázku starodávného
svatebního zvyku „Házání do koláča“. Zde jsem zatancovali, zazpívali
a také zahráli. V září jsme vystupovaly
a svojí účastí podpořily Slavnosti vína
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v Uherském Hradišti, v doprovodu
našich chlapů a dětí. 22. září jsme
byly pozvány na Bzenecké slavnosti
vína. Do Bzence jsme se v krojích vydaly netradičně vlakem. Pro mnohé
spolucestující byla naše jízda úžasným zpestřením. Třetí říjnová sobota a neděle patří Slováckým hodům
s právem, kterých se pravidelně účastníme a nejednou písničkou oživíme
průběh hodů. První adventní neděli
zpíváme pravidelně na rozsvěcování
vánočního stromu. 9. prosince jsme

byly pozvány na „Mikulášské zpívání“, které pořádají naši „mužáci“. Zde
jsme zazpívaly pásmo „O vánocích“,
za doprovodu některých našich dětí.
S tímto pásmem jsme také vystoupily na předvánočním zpívání ve Velké
nad Veličkou.
Rok 2012 uplynul jako voda v řece.
Přejeme Vám, aby rok 2013 byl pro
Vás úspěšný, plný nových zkušeností,
zážitků či potěšení. Od srdce hodně
zdraví, štěstí a lásky.
Ženský pěvecký sbor Nedakonice
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Mužský pěvecký sbor Nedakonice
Jak je již zvykem, v tomto čase nastává ohlédnutí za rokem 2012. Pro
náš sbor nastaly určité změny v sestavě společenských akcí. Pořádání
krojového plesu převzal ženský pěvecký sbor s naší účastí.Tento ples
je hodně známou společenskou událostí v naší vesnici.V měsíci dubnu
jsme společně s Ženským pěveckým
sborem navštívili košt vína v Mistřicích. Ženy zpívaly jako učinkující
a my jsme byli jako jejich fanklub
a zároveň jako degustující. Koncem
měsíce dubna jsme byli pozváni souborem Vavříneček na setkání MPS
v Bojkovicích. Akce byla velmi zdařilá a ohlas na naše vystoupení velký
i s přáním dalších setkání obou sborů.V měsíci květnu nás už pravidelně
zvou na košt vína myslivci z Moravského Písku. Neopakovatelná je cesta na tento košt vlakem tam i zpět.
Z dalších velmi vydařených akcí je
tradiční kosení luk v Buchlovicích
na zámku.Pro nás již neodmyslitelná je cesta na tuto akci na koňském
povoze s nepřehlédnutelným majitelem krásných koní panem Išem.
Dnes už si nikdo nedovede představit kosení v Buchlovicích, aby chyběli Nedakoňáci a hlavně povoz, tažený krásnými koňmi. Na poděkování
koníkům, ale hlavně majiteli těchto
koní panu Išovi se už tradičně účastníme "Dne koní" v Terezíně i s na-

šim kulturním programem, jak MPS
,tak i ŽPS. Je jen velkou škodou, že
na takovou zdařilou a velmi navštěvovanou koňskou akci, je účast z řad
občanů Nedakonic a jejich ratolestí
a milovníků koní skoro nulová (vždy
jede autobus!). V půlce srpna jsme
se společně s ŽPS zúčastnili ukázky
házení do koláče nevěsty, při slavnostním otevření muzejních prostor
pod KD v Nedakonicich.Tuto dávno
zapomenutou a všemi, jak účinkujícími, tak i diváky, kladně hodnocenou akci zorganizoval "Muzejní
spolek" pod vedením paní Ludmily
Tlachové. V měsíci srpnu, jako už
každoročně, se účastníme "Zarážení
hory" v Polešovicích. Jedná se o krásnou akci, která pomalu, ale jistě při
dnešním životním kvapíku je většině
občanů dosti nejasná. Program se
vydařil, jak ke spokojenosti účinkujících, tak hlavně návštěvníků. Letošní účast MPS na "Slavnostech vína "
v Uherském hradišti byla menší.
Stalo se tak proto, že byly zrušeny
koňské povozy v krojovém průvodu.
V půlce září jsme byli pozváni na
Vinobraní do Blatnice, s oslavou
10.výročí založení místního MPS
a 5.výročí založení místního Ženského sboru. Jak průvod, tak i vlastní
program byl přijat s kladnou odezvou místních a MPS byl pozván na
letošní Mikulášské zpívání v Nedako-

nicích. Už za týden jsme odjeli společně se ŽPS na Vinobraní ve Bzenci.
Oba sbory prošly městem v krojovém průvodu a po obchůzce vedené
nedakoňským rodákem panem Otou
Durníkem, i po krásách bzeneckých
sklepů, které nabídly výborná vína.
Poté následovalo třicetiminutové vystoupení obou sborů na zámeckém
pódiu. 20.-21.října se v naší obci
vždy konají Slovácké hody s právem.
Letos pořádal hody zdejší TJ Sokol
Nedakonice pod záštitou obecního
úřadu. Krásné počasí, výborná chasa, i netradičním doprovod dechové
hudby Sadovanka, vykouzlili dobrou
náladu všech zúčastněných, a to jak
v sobotu, tak i při nedělní obchůzce.
Toto všechno bude snad motivovat
mladé lidi, aby v těchto hodových
tradicích pokračovali. Začátkem adventu se náš MPS zúčastnil zpívání
koled při rozsvěcování vánočního
stromu v obci. V prosinci proběhlo
už tradiční Mikulášské zpívání MPS
z regionů Slovácka, Kyjovska a Podluží. Byl to již 11.ročník. S koncem
roku chceme poděkovat všem za podporu a máme jedno přání: " Přijďte
mezi nás, roky nejsou důležité, láska
k lidové písni je však nesmrtelná. Na
všechny se těšíme při zkouškách každý pátek od 20:00 hodin v klubovně
pod KD v Nedakonicích."
Vedoucí MPS Mirek Černý.

Myslivecké
sdružení
Nedakonice

Naše myslivecké
sdružení vykonává myslivecké
právo na 643ha
polní, letní a vodní honitby.
Myslivecké sdružení má celkem 12 členů a 5 hostů. Hlavním cílem sdružení není jen lov zvěře, ale především celoroční péče o zvěř, která spočívá v zabezpečení krmivové
základny. Krmivo je zabezpečováno vlastními prostředky
a nákupem ozdravných vakcín. Tato aktivita se kladně
odráží na zdravotním stavu zvěře, především srnčí, jejíž populace se výrazně zkvalitnila. Velmi nás těší, že po
zakoupení a vypuštění sedmi kusů zajíců se zvedly stavy
i této zvěře. Dalším dobrým počinem bylo vybudování
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deseti umělých hnízdišť pro divoké kachny, která byla
rozmístněna u vodních ploch v revíru.
V letošním roce byl v naší honitbě odloven srnec třetí
věkové třídy panem Lubomírem Burdou. V historii naší
honitby je to nejsilnější srnčí trofej.
Nemalou měrou se podílíme na regulaci škodné, která
škodí myslivosti. V průběhu roku 2012 bylo našimi členy
uloveno 12 lišek a 4 kuny.
Velmi nás těší, že při ZŠ Nedakonice vznikl myslivecký
kroužek, který pracuje pod vedením manželů Burdových. Děti se v průběhu roku seznamovaly s myslivostí
a budovaly si tak kladný vztah k přírodě a zvěři. Své poznatky a získané znalosti mohly zúročit dne 23.6.2012,
kdy se uskutečnilo za podpory našeho mysliveckého
sdružení historicky první kolo Myslivecké stezky„Dolňákem“. Soutěže se zúčastnilo celkem 17 dětí, které na
šesti stanovištích plnily úkoly z myslivosti. Celkem mohly děti získat 127 bodů.
První tři místa obsadily tyto děti:
1. místo Václav Klečka 106 bodů
2. místo Lucie Habáňová 104 bodů
3. místo Denisa Dvouletá 103 bodů
Odměnou našim členům a hostům za jejich celoroční
práci bývá účast na společných honech, na které jsou
zváni i hosté z okolních sdružení.
Jsme velmi rádi, že námi obnovená tradice mysliveckých
plesů, získává na oblibě, o čemž svědčí hojná účast nejen
našich spoluobčanů, ale i přespolních.
Za MS Nedakonice,
Alois Rokyta, předseda sdružení

Český zahrádkářský svaz
Vážení spoluobčané,
není tomu tak dávno, co jsme bilancovali uplynulý rok a již budeme hodnotit rok 2012. Z pohledu naší organizace se v letošním roce ve srovnání
s rokem minulým mnoho nezměnilo,
snad jen to, že odešlo několik našich
členů na základě jejich vlastní výpovědi a nebo tam, odkud již není návratu. Za jejich práci, kterou vykonali pro naši organizaci ČZS, bych jim
chtěl jménem výboru ještě jednou
dodatečně poděkovat.
V současné době máme 75 členů,
s věkovým průměrem cca 65 let a průměrným věkem členů výboru 64 let.
Členská základna nám stárne, mládí
se nehlásí, tudíž čím dál více leží tíha
organizace na stárnoucích členech
výboru. Přesto se snažíme zdárně pokračovat v naší činnosti.
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V letošním roce jsme dokončili terénní úpravy uvnitř areálu, oseli jsme
plochy travnatými porosty, i když s
ohledem na letošní srážkově slabý
rok, nebyly pro tuto práci v jarních
měsících ideální podmínky.
V termínu 21. 4.
2012 jsme uspořádali KOŠT SLIVOVICE, kde bylo vystavováno celkem
207 vzorků destilátů od místních
a
vystavovatelů
z blízkého okolí.
Z uvedeného počtu
vzorků se nejlépe
umístila slivovice
(trnka+durancie)
pana Martina PAVELY, bytem Ne-

dakonice č. 462 a dále meruňkovice
vystavovatele pana Romana BUKOVJANA, rovněž bytem Nedakonice č.
394.
Přispěním vzorku na tuto výstavu,
resp. košt, měl každý z občanů mož-
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nost si nechat ohodnotit svůj destilát,
poněvadž hodnocení proběhlo anonymně v sedmi degustačních komisích s celkovým počtem 28 degustátorů. Šampioni výstavy byli vybráni
v komisi složené z vedoucích jednotlivých stolů, kteří rovněž anonymně
hodnotili vzorky nejlépe hodnocené
u jednotlivých stolů. Přes velkou snahu téměř všech členů výboru a náročnost zajištění této výstavy se přes
očekávání bohužel, zúčastnilo malé
množství návštěvníků.
Další činností naší organizace je
spolupráce s provozovatelem pálenice p. Skřivánkem, kde poskytujeme
službu našim spoluobčanům tím, že
mají možnost pálení ovocných kvasů
v místě bydliště a nemusí toto zajišťovat v blízkém okolí.

Ne zane db atelná
je i služba našim
občanům, že mají
možnost si zakoupit v místě čerstvé
cukrářské výrobky
u paní Chrástkové,
která je vyrábí v
našem pronajatém
zařízení.
Tak jako téměř
každoročně i v letošním roce výbor připravil pro
své členy a jejich
rodinné příslušníky zájezd na „VALAŠSKO 2012“, resp. do skanzenu
v Rožnově pod Radhoštěm, kde měli
dříve narození účastníci možnost si
připomenout, jak těžce a skromně
se žilo v dřívějších dobách
a jak nápaditý
a
vynalézavý
byl prostý lid,
který využíval
přírody, hlavně dřeva, kamene,
vody,
a ti mladí měli
možnost srovnání se životem
v dnešní době.
Dále jsme vyjeli
autobusem na
„PUSTEVNY“,

kde byla možnost procházky na „Rozhlednu“ a dále beskydským hřebenem z Pusteven směrem k Radhošti,
která pro většinu z nás z časových důvodů skončila u hypotetického boha
slunce, války, hojnosti a úrody, sochy
„RADEGASTA“. Někteří účastníci se
svezli lanovkou do Trojanovic, někteří využili občerstvení v některém restauračním zařízení. Počasí nám přálo, zájezd byl celkově hodnocen velmi
dobře. Přikládáme několik fotografií.
Vážení spoluobčané,
závěrem mi dovolte, abych Vám jménem výboru a všech členů zahrádkářů
i jménem svým popřál do roku 2013
hodně zdraví, štěstí, spokojenosti
a splnění všech Vašich přání.
TICHÝ Lubomír,
předseda ČZS Nedakonice

Turistický oddíl mládeže
Nedakonice
Jako každý rok i letos chceme přiblížit
krátkým příspěvkem činnost našeho
oddílu.
Vyplňujeme volný čas dětí ve věku
7-16 let . Vyrážíme na výlety (vlakem,
autobusem, na kolech nebo pěšky)
a spoléháme na dobré počasí .
Takové to zdravé jádro 15 dětí doplňují ostatní. Na schůzkách se vždy
naučíme něco nového z turistiky,
přírodovědy popř. zdravovědy, a pak
hrajeme různé hry.
Od jara do podzimu jsme každý čtvr-
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tek na hřišti TJ Sokol , kde máme
i svoji klubovnu a přes zimu pak chodíme cvičit na kulturní dům.
Letos jsme byli v lednu a únoru plavat v aquaparku. 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
a sportovní odpoledne s opékáním špekáčků. V září jsme se vydali vlakem do
Němčiček na bobovou dráhu a v říjnu
opět vlakem do Ratíškovic na drezíny.
Přes zimu nás ještě čeká další plavání
v aquaparku, čertovský pochod v Mor.
Písku a mikulášská nadílka v Nedakonicích .
Doufáme, že se děti něco nového naučí, pobaví se a budou mezi nás nadále
chodit rády.
V novém roce přejeme všem hodně
zdraví, štěstí, spokojenosti, úspěchů
a pevné nervy.
Těší se na Vás vedoucí
Lenka a ostatní Tomíci

Společenská kronika obce Nedakonice za rok 2012
Vítání občánků

Narození:
6.1.2012 se na rodil
Jan Ošťádal , Nedakonice 220
17.1.2012 se narodil Miroslav Pažítka , Nedakonice 446
9.2.2012 se narodil
Lukáš Ptáček, Nedakonice 209
6.3.2012 se narodila
Julie Panáčková, Nedakonice 153
27.4.2012 se narodil
Vít Bartošík, Nedakonice 436
8.5.2012 se narodila Karolína Lancouchová, Nedakonice 45
8.7.2012 se narodil
Rupert Mareček, Nedakonice 556
3.8.2012 se narodila Monika Kubovová, Nedakonice 496
3.8.2012 se narodila
Ella Náplavová, Nedakonice 72
9.8.2012 se narodil
Martin Šimík, Nedakonice 433
10.8.2012 se narodila
Laura Krajčová, Nedakonice 549
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7.9.2012 se narodil
14.9.2012 se narodil
18.9.2012 se narodil
9.10.2012 se narodila

Václav Lukůvka, Nedakonice 373
Jaroslav Čagánek, Nedakonice 310
Jaroslav Horák, Nedakonice 151
dvojčátka Ema a Nela Ondřejovy,
Nedakonice 105
9.10.2012 se narodila Ludmila Běhávková, Nedakonice 286
Sbor pro občanské záležitosti Obecního úřadu v Nedakonicích blahopřeje každoročně všem občanům, kteří dovrší
věku 80 let a výše.
4.1.2012
80 let
paní Božena Bilíková
13.1.2012 85 let
paní Zdenka Jansková
13.1.2012 83 let
paní Marie Čagánková
16.1.2012 80 let
paní Štěpánka Obdržálková
18.1.2012 88 let
paní Jarmila Buchtíková
20.1.2012 89 let
paní Marie Holáňová
(zemřela 21.3.2012)
20.1.2012 89 let
paní Anna Ličmanová
(zemřela 15.11.2012)
21.1.2012 98 let pan Oldřich Šoustek (zemřel 11.4.2012)
30.1.2012 81 let
paní Marie Stuchlíková
2.2.2012
82 let
paní Růžena Kadlčíková
11.2.2012 87 let
pan Ignác Buček
15.2.2012 82 let
pan Vladimír Motyčka
16.2.2012 81 let
paní Vlastimila Matějíčková

www.obecnedakonice.cz

2.3.2012
4.3.2012
7.3.2012
9.3.2012
11.3.2012

83 let
82 let
99 let
82 let
91 let

15.3.2012
24.3.2012
26.3.2012
2.4.2012
12.4.2012
25.4.2012

85 let
91 let
92 let
83 let
85 let
87 let

7.5.2012
13.5.2012
4.6.2012
13.6.2012
19.7.2012
23.7.2012
9.8.2012
20.8.2012
24.8.2012
27.8.2012
4.9.2012
6.9.2012

88 let
80 let
83 let
83 let
84 let
81 let
81 let
87 let
84 let
81 let
85 let
84 let

6.9.2012
6.9.2012
11.9.2012
30.9.2012
8.10.2012
6.11.2012
11.11.2012
20.11.2012
1.12.2012
4.12.2012
7.12.2012
7.12.2012
10.12.2012
16.12.2012

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

pan Alexej Ulinec (zemřel 9.8.2012)
paní Marie Tesařová
paní Františka Bebarová
pan František Malina
paní Františka Hanáková
(zemřela 29.7.2012)
paní Marie Otrusinová
pan Rudolf Němeček ( odstěhován)
paní Vlasta Pilcová
paní Blanka Hurtíková
paní Růžena Obdržálková
paní Marie Horáková
(zemřela 2.12.2012)
paní Blažena Otrusinová
pan Josef Hurtík
pan Miloslav Taťák (zemřel 8.7.2012)
paní Drahomíra Šoustková
pan Eduard Kadlčík
paní Věroslava Hanáková
paní Květoslava Ottová
pan Štěpán Žádník ( zemřel 6.10.2012)
paní Drahomíra Pavlínková
paní Marie Orálková
paní Antonie Basovníková
paní Drahomíra Němečková
(odstěhována)
paní Marie Bartoňová
pan Antonín Mařák
paní Libuše Němcová
paní Ludmila Vaďurová
paní Marie Náplavová
pan Stanislav Caudr
pan Stanislav Bartoň
pan Stanislav Holáň
pan Tomáš Mareček
pan Květoslav Čagánek
pan Jaroslav Náplava
paní Anna Bučková
paní Jarmila Kadlčíková
paní Štěpánka Andrýsková

Zemřelo 17 občanů:
10.3.2012
Eliška Caudrová, Nedakonice 71
21.3.2012
Marie Holáňová, Nedakonice 107
21.3.2012
Jaroslav Nožička, Nedakonice 96
11.4.2012
Oldřich Šoustek, Nedakonice 349
29.4.2012
Anna Ottová, Nedakonice 174
13.6.2012
Marie Caudrová, Nedakonice 262
8.7.2012
Miloslav Taťák, Nedakonice 155
29.7.2012
Františka Hanáková, Nedakonice 414
26.7.2012
Věra Plevová, Nedakonice 359
1.8.2012
Pavel Matoušek, Nedakonice 407
6.8.2012
Zdeňka Čagánková, Nedakonice 38
9.8.2012
Alexej Ulinec, Nedakonice 74
25.8.2012
Eduard Kadlčík, Nedakonice 27
5.10.2012
Josef Kolaja, Nedakonice 257
6.10.2012
Štěpán Žádník, Nedakonice 360
15.11.2012
Anna Ličmanová, Nedakonice 47
2.12.2012
Marie Horáková, Nedakonice 474
Akce Sboru pro občanské záležitosti v roce 2012:
13.1.2012 – Zlatá svatba manželů Anny a Jiřího Cigošových
17.2.2012 - Zlatá svatba manželů Marie a Františka Novákových
23.3.2012 – Vítání dětí do života – přivítáno bylo 6 nových
občánků
29.6.2012 - Vitání dětí do života – přivítáni byli 4 noví občánci
22.9.2012 - Vítání dětí do života – přivítáno bylo 6 nových
občánků
10.11.2012 – Vitání dětí do života – přivítáno bylo 5 nových
občánků
3.9.2012 - proběhlo v základní škole přivítání nových prvňáčků starostou obce.
22.9.2012 – přijetí padesátiletých jubilantů u starosty obce
10.11.2012 – přijetí šedesátiletých jubilantů u starosty obce.
Společenskou kroniku zpracovala Jarmila Sošková

Sňatek uzavřelo 9 občanů z Nedakonic. K trvalému pobytu
se přihlásilo 31 občanů a odhlásilo se 34 občanů.
Zlatá svatba - manželé Novákovi

Sraz 50ti letých jubilantů

Sraz 60ti letých jubilantů

www.obecnedakonice.cz

19

20

Vydává obec Nedakonice v nákladu 550 ks.
Neprošlo jazykovou korekturou. Redakce si vyhrazuje právo krátit či upravit příspěvky.
Grafika a tisk: Vydavatelství Brázda - Břeclav, www.vydavatelstvibrazda.cz
www.obecnedakonice.cz

