Pochopit život můžeme
jenom s pohledem zpět,
ale pouze s pohledem vpřed
ho můžeme žít.
Sören Kierkegaard
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Slovo starostky
Vážení spoluobčané, milí čtenáři
našeho obecního
zpravodaje, opět
nastal čas, kdy je
potřeba se zamyslet nad uplynulým
rokem. Zamyslet
se nad tím, zda
jsme udělali pro
svou obec a její
občany to nejlepší. Naším cílem je spokojený občan a bude záležet na Vás všech, jak
se do dění obce zapojíte a přiložíte ruku
k dílu.
V letošním roce se nám podařila získat
dotace od Ministerstva kultury na pořízení
výtahu pro knihovnu, masérku, právničku,
obřadní místnost, kosmetičku a v neposlední řadě pro galerii a muzeum, které
nově vzniklo na půdě obecního úřadu.
Touto cestou bych Vás chtěla pozvat k prohlídce našeho opraveného obecního úřadu,
a to v neděli 20. prosince 2015 od 16 hodin,
kdy se bude konat zpívání u vánočního
stromu, živý betlém a jarmark.

Se stárky na sobotní hodové obchůzce

Druhá, velmi náročná akce pro naši
obec, byla stavba čističky odpadních vod
a páteřní kanalizace za více než čtyřicet pět
milionů korun. Kanalizace je provedena
jako jednotná, společně odtéká do čističky
splašková i dešťová voda. Letos v červnu
skončil roční zkušební provoz vcelku bez
závažných problémů, a tak jsme požádali
odbor životního prostředí v Kyjově o kolaudační souhlas s užíváním stavby pro trvalý provoz, který jsme již obdrželi. Ze
strany obce jsme udělali maximum, nyní
bude záležet na Vás, jak se k ochraně přírody a ovzduší postavíte Vy sami. Opět využívám této příležitosti a připomínám těm,
co se ještě nestihli na čističku připojit, aby
tak co nejdříve učinili. Touto akcí snad
končí jedna z největších investic v obci,
i když opravám starých částí kanalizace se
v budoucnu obec nevyhne.
V letošním roce jsme opravili dvě autobusové zastávky, na které se nám podařilo
získat dotaci z Jihomoravského kraje. Celkové náklady činily půl milionu korun.
Také okolí těchto zastávek se změnilo
k nepoznání, byly zde vysázeny stromky,
keře, květiny a nově zde bylo nainstalováno solární osvětlení. Ovšem dlouho jsme
se z čistých a nově opravených zastávek
neradovali. Některý nenechavec, nebo
možná nenechavci, vytrhli lavičku i se

zámkovou dlažbou, znečistili omítku a odmontovali z rámu svítící zařízení. Obrázek
si udělejte sami, co k tomu dodat. Také
byla opravena kaplička sv. Václava a kolem
byla provedena výsadba nových stromů,
keřů a květin tak, aby tam po celý rok něco
kvetlo a dělalo radost těm, kteří využijí příjemného prostředí a posadí se k odpočinku.
Byla opravena i zvonice. Kromě fasády
byly pořízeny nové dveře, parapety, byly
položeny nové obrubníky, kolem dokola
byl navezen kačírek a také zde byla obnovena zeleň. Z Ministerstva pro místní rozvoj jsme obdrželi dotaci na opravu tří
křížů, a tak až půjdete na vycházku, můžete dílo zhodnotit.
Další opravy probíhaly na dvoře obecního úřadu a na komunikaci s parkovištěm
kolem dokola. Nově byla opravena garáž
pro obecní traktor s příslušenstvím.
Projekt s názvem „Dvůr, mlat a políčko“,
realizujeme postupně. Na políčku bylo obnoveno dětské hřiště, na dvoře byla položena zámková dlažba, v garáži bylo nutné
udělat novou elektroinstalaci, strop, střechu, okapy, fasádu a v neposlední řadě nová vrata. Byla zde
provedena nová výsadba a dočkali jsme se i nového oplocení.
Výsadba stromů a keřů byla provedena i v části bývalé zahrady
a vznikla zde plocha pro setkávání. Celý prostor bude osvícen
novými lampami.Tento projekt
bude dokončen v příštím roce.
Letos se konal po pěti letech
opět sjezd rodáků, a tak jsme
k této příležitosti vydali knihu
s názvem „Obec Násedlovice
dříve a dnes“. Moje poděkování
patří všem, kteří jakkoliv pomohli knihu
realizovat, ať příspěvkem, fotografií, radou
nebo finančním darem. Mám velkou radost, že naše nová kniha byla velmi dobře
hodnocena nejen místními občany, ale
především rodáky a přáteli obce.
Plánujeme také, že by si každá rodina,
která bude mít zájem, zasadila svůj strom
(asi trnku) v prostoru před čističkou odpadních vod. Podrobnější informace Vám
budou včas oznámeny letáčkem, rozhla-

sem nebo na stránkách obce. Domnívám
se, že stromů není nikdy dost, že strom
střeží místo, kde se naučil růst, a že i my
střežíme své první místo svými kořeny, ať
chceme nebo nechceme.

Úprava okolí budovy obecního úřadu

Také jste do svých domovů obdrželi dotazník, kde jste se mohli vyjádřit k záměru
obce odkoupit areál Zemasu a v případě
kladného stanoviska, jak byste tento areál
využili pro potřeby občanů. Výsledek dotazníkového šetření bylo, že 186 domácností napsalo ano, 26 domácností napsalo
ne. Nejvíce hlasů jste dali ubytovacím prostorám pro seniory – stacionáři. Jako druhý
byste tam viděli polyfunkční dům – komunitní centrum a dále pak startovací byty pro
mladé začínající rodiny nebo matky
s dětmi. Děkuji Vám všem, kteří jste dotazníky vyplnili a věřím, že se alespoň
něco do budoucna s výhledem několika let
podaří zrealizovat. Zastupitelé na svém zasedání záměr o odkoupení odsouhlasili,
nyní jsme nechali areál geometricky zaměřit a budeme hledat možné dotační programy, z kterých by se dalo čerpat.
Chtěla bych poděkovat všem pracovníkům obecního úřadu, všem pracovníkům
na veřejně prospěšných pracích i zastupitelům obce, abychom našli společnou řeč
ve prospěch nás všech. Poděkování patří
všem spolkům a zájmovým organizacím,
bez kterých by se život v obci neobešel.
Vážení spoluobčané, zvu Vás na všechny
akce, které jsme pro Vás připravili a přeji
Vám pohodové Vánoce a hodně zdraví
v roce 2016.
Vlasta Mokrá, vaše starostka

Starostka s manželem a místostarosta s manželkou v průvodu na sjezdu rodáků
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Čistírna odpadních vod
Od června 2015 byl zahájen trvalý provoz ČOV Násedlovice. Jelikož informací
není nikdy dost, tak bychom vám také
chtěli připomenout, co je možné do kanalizace vlastně vypouštět.
Kanalizace je určena pro komunální
a průmyslovou odpadní vodu a je konstruována tak, aby dokázala tuto odpadní vodu
odvádět. Není však určena pro jakékoliv
odpady, které nepatří do odpadních vod (ať
se již jedná o tuhé či kapalné látky). To,
jaké odpady lze vypouštět do kanalizace,
určuje tzv. kanalizační řád.
Účelem kanalizačního řádu je stanovení
podmínek, za nichž se producentům odpadních vod (odběratelům) povoluje vypouštět do kanalizace odpadní vody z určeného místa, v určitém množství a v určité
koncentraci znečištění v souladu s vodohospodářskými právními normami – zejména
zákonem č. 274/2001 Sb. o vodovodech
a kanalizacích pro veřejnou potřebu a zákonem č. 254/2001 Sb. o vodách, a to tak,
aby byly plněny podmínky vodoprávního
povolení k vypouštění odpadních vod do
vod povrchových.
Kanalizační řád stanovuje pravidla a podmínky pro připojení producentů odpadních
vod na veřejnou kanalizaci s cílem zamezit
nedovolenému znečišťování povrchových
i podzemních vod při dodržení podmínek
bezpečnosti obsluhy a nepřekročení kapacitních možností kanalizační sítě a ČOV. Jakékoliv napojování na veřejnou kanalizaci

je podmíněno souhlasným
stanoviskem provozovatele
veřejné kanalizace. Toto stanovisko si je povinen zřizovatel přípojky zajistit již
k žádosti o povolení přípojky, respektive povolení
vlastní stavby.
K žádosti o kanalizační
přípojku doloží žadatel kvalitu a množství vypouštěných odpadních vod – to
není požadováno u staveb
pro bydlení. V tomto článku bychom vám
rádi primárně vyjmenovali základní látky,
jež do kanalizace nepatří.
Biologický odpad
(tento odpad patří do kontejnerů na
směsný odpad)
• odpady z kuchyňských drtičů
• zbytky jídel, zbytky zeleniny a ovoce
a dalších potravin
• tuky a oleje (fritovací a ostatní oleje z domácností)
Veškeré hygienické potřeby
(tento odpad patří do kontejnerů na
směsný odpad)
Chemikálie a další nebezpečné látky
(tento odpad patří do stabilních sběrných
míst v jednotlivých městech – pro jakékoliv
informace o nich se informujte na příslušném městském úřadě)

• staré barvy, ředidla, lepidla
• kyseliny, hydroxidy, detergenty
• mazadla, oleje
• zbytky čisticích prostředků
• domácí a zahradní chemie
• obsah baterií, ropné látky
• radioaktivní látky, infekční a karcinogenní
• další chemické látky
Léky
(tento odpad patří do stabilních sběrových
míst nebo zpět do lékárny)
Pevné (tuhé) odpady
(veškeré tyto odpady mají určeny svá
sběrná místa, či patří do kontejnerů směsného odpadu)
Připomínáme, že do odpadu se nevhazují ani dětské pleny, ani výpalky či kvas
z ovoce.
Josef Lojan, místostarosta obce

Informace o odpadech
Vážení spoluobčané, předkládáme vám vyúčtování odpadového hospodářství od prosince 2014 do října 2015.
Za občany
336 321 Kč
VÝDAJE 620 436 Kč
Komunální odpad 485 326 Kč Velkoobjemové kontejnery 27 318 Kč
BRKO
40 Kč Suť
27 387 Kč
Doprava
30 340 Kč
Tříděný odpad
75 961 Kč
Nebezpečný odpad
18 505 Kč
Za prodej známek
441 044 Kč
PŘÍJMY 579 236 Kč
Za odpad z velkoobjemových kontejnerů
1 840 Kč
Za tříděný odpad
144 695 Kč
Skutečné náklady na 1 občana
741 Kč

Oznamujeme, že novou známku na komunální odpad si můžete zakoupit od
4. ledna 2016 v kanceláři obecního úřadu,
nebo převodem na účet 10825671/0100, variabilním symbolem je číslo popisné. Přímo
v kanceláři obecního úřadu můžete také
platit platební kartou. Cena zůstává stejná
– 500 Kč za osobu na rok. Částku lze uhradit ve dvou splátkách. Díky tomu, že svědomitě třídíte nejen bioodpad, ale i ostatní
odpady, zůstává v naší obci poplatek stejný.
U prodejny potravin přibyl kontejner na
plechovky. Hnízdo kontejnerů u hasičské
zbrojnice bylo přesunuto do proluky mezi
mateřskou školou a domem paní Šurýnové.
Prosíme všechny, kteří zde odpad ukládají,
aby ho nenechávali v pytlích nebo volně položený. Je třeba odpad třídit a vložit do
nádob k tomu určených. Sběrný dvůr nebezpečného odpadu přijede do naší obce
7. 5. 2016 ke kulturnímu domu od 9 do 11
hodin. V průběhu celého roku je možnost
odevzdávat nebezpečný odpad bezplatně
do firmy Ekor v Kyjově.
Poplatek za stočné na rok 2016 bude činit
700 Kč za osobu na rok. Taktéž ho můžete
uhradit ve dvou splátkách. Spolu s letošním zpravodajem obdržíte i smlouvu na
odvádění odpadních vod, kterou po podpisu odevzdejte na místní obecní úřad.
J. Šaňková
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Letošní dušičky
Dny okolo 1. listopadu bývají tradičně nevlídné a sychravé. Přesto každoročně nastává velké stěhování, kdy se na hřbitovech
schází pozůstalí a mnohdy se tam setkává
rodina i známí, kteří se celý rok neviděli. To
vše při příležitosti svátku, pro nějž se vžil
název Dušičky. Původ hledají historici
v předkřesťanské době, kdy v Evropě žili
Keltové, u nás jsou zmínky z doby knížete
sv. Václava, kdy se připomínalo jen úmrtí biskupů. Celocírkevně se svátky Všech svatých a Všech věrných zemřelých, jak je uvedeno v katolickém kalendáři, zavedly až
o několik století později. Svátek se postupně
vžil i u dalších křesťanských nekatolických
věřících. V Severní i Jižní Americe si přistěhovalci z Evropy tyto svátky postupně
pozměnili a v souladu se svým naturelem je
prožívají vesele, se strašidly a koledami.

U nás se oslavy známé pod názvem halloween zatím naštěstí neujaly. Letošní počasí
v tuto dobu bylo až nadstandardně příjemné, téměř letní. Parkoviště u obou našich
hřbitovů byla v tyto dny plná, většina hrobů
byla upravena, rozsvícené svíčky plály na
hrobech. Pobožnosti na katolickém hřbitově
s připomínkou těch, kteří nás letos opustili,
se zúčastnilo několik stovek lidí.
V době, kdy úcta k těm, kteří nás na naší
pozemské pouti předešli, se zdá mnohým
jaksi nadbytečná. Počet bezobřadných pohřbů se stává trendem, mnohé hroby jsou
opuštěné. Je snad dobré a správné, že cítíme sounáležitost a vděk k těm, jejichž zásluhou jsme na tomto světě, a snad i v budoucnu se najdou lidé, kteří si nás i naši
dobu připomenou.
Josef Puk, kronikář obce

Dušičky na evangelickém hřbitově

Pobožnost na katolickém hřbitově
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Zajímavosti, oznámení
Obec pravidelně upozorňuje chovatele psů,
aby své miláčky nenechali volně pobíhat po
obci a znečišťovat veřejná prostranství. Je to
v zájmu bezpečnosti nejen malých dětí i nás
ostatních.
•
Starostka obce děkuje všem občanům,
kteří se celoročně věnují úklidu okolo svých
domů a květinové výzdobě, a tak nejen přispívají k pěknějšímu vzhledu naší obce, ale
také jí pomohou ušetřit nemalé prostředky,
které mohou být použity na jiné účely. Proto
dále prosíme občany, aby byli jako doposud
nápomocni při úklidu listí a odklízení sněhu
na chodnících a veřejném prostranství.
•
MUDr. Macek plánuje v příštím roce rozšířit ordinaci pro dospělé o další místnost, kde
by bylo možné paralelně s chodem běžné ordinace realizovat časově náročnější výkony
jako podávání infuzí, elektroléčbu, laser, rehabilitaci a další procedury, na které pacienti
musí nyní dojíždět. Od srpna 2016 bude doktor Strnadel provozovat svou vlastní ordinaci
a MUDr. Macek bude naplno ordinovat v Násedlovicích a Dambořicích.
•
Kosmetika Adriany Lukešové je přestěhována do 2. podlaží v budově obecního úřadu,
kam můžete vyjet výtahem.
•
Na obecním úřadě si můžete zakoupit kalendář našeho mikroregionu i vánoční pohlednice nebo dárkovou tašku. Zakoupit můžete i knihu Obec Násedlovice dříve a nyní za
300 Kč.
•
Ještě v době, kdy nebylo dětské hřiště na Políčku uvedeno do provozu, se objevila ve skluzavce díra a škrábance způsobené kamením,
které děti často i za doprovodu dospělých hází
do žlutého tubusu i do skluzavky. Žádáme
proto doprovod dětí, aby na děti skutečně dohlížel. Záruka na atrakce se totiž nevztahuje na
vady vzniklé mechanickým poškozením a vandalismem. Jejich opravy stojí nemalé prostředky, a proto věříme, že místo, kde si hrají
vaše děti, budete udržovat funkční a pěkné.
Dále oznamujeme, že prostory kolem obecního úřadu jsou monitorovány kamerami.

Čtenářský kroužek
Každé životní období přináší do dění
kolem nás něco nového. Liší se to jen obsahem určeným dětem, mládeži či starší generaci. Srovnáváme to hlavně my starší,
kteří máme za sebou různé životní etapy
spojené s těmi nejmladšími – našimi vnuky
a vnučkami. Teď jsou to počítače, které jim
poskytují různé hry, uvádějí je do jiné zábavy pro vyplnění volného času. Za našich
mladých let to byly pohádky, povídky, jako
sedm dílů Káji Maříka. Poněvadž tyto knihy
vlastním, utvrdila jsem se v domnění, že by
bylo vhodné vrátit dětem tuto zapomenutou četbu, a to mě přivedlo k tomu založit
dětský čtenářský kroužek. Vzorem je mi
stále spisovatelka Božena Němcová, která

své vlastenectví a lásku k našemu národu
oslavila básní Naše řeč, v níž mimo jiné
píše: „Češkou se nazývati je mi pýchou, je
mi slastí – vždy musí znít naše řeč!“ A tak
jsem si řekla, že se mi snad čtenou formou
podaří prohloubit lásku k našemu národu
u dětí.
Začali jsme prvním dílem četby Káji Maříka. Po třech setkáních ale zjišťuji, že děti
k této formě čtení nemají vztah a že budu
muset zvolit třeba knihu Babička od Boženy Němcové. Při posledním setkání mi
jedna holčička řekla, abych jí přinesla
k četbě pohádku, jakou ještě nikdo nečetl.
Tu bych asi v celém světě nenašla, protože
ta pohádka by musela být prodchnuta lás-

kou, mírem a takovou četbou, jaká by děti
upoutala a vrátila k zájmu o napsané slovo,
a obohatila tím jejich mysl a duši. Musím
doufat, že se mi to podaří.
Božena Sovová

NÁSEDLOVICE
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Cyklostezka – 2. etapa

Slavnostní přestřihnutí pásky a uvedení cyklostezky do provozu – 1. etapa

O zahájení provozu cyklostezky na zrušené železniční trati Čejč–Ždánice jsme
vás informovali již v minulém čísle zpravodaje. Tehdy byl do provozu uveden
úsek Želetice–Dražůvky. Po roce práce
firmy Swietelsky byl předán 15. října cyklistické veřejnosti další úsek, vedoucí
z Želetic do bývalé železniční stanice
Uhřice–Janův Dvůr. Otevření se zúčastnili
starostové mikroregionu Ždánicko a vedení firmy Swietelsky. Děti z naší mateřské školy oživily krátkou oslavu svým vystoupením.
Možná bude někoho zajímat i něco
z historie zaniklé a lidmi vcelku neoblíbené filiální železniční trati. Trať byla postavena a do provozu uvedena v roce 1908
jako trať jen pro nákladní dopravu, a to
hlavně na nátlak majitele ždánického velkostatku Dr. E. Seidla, který vlastnil kromě
jiného i řadu statků v našem regionu a ve
Ždánicích provozoval cukrovar. K tomu
nutně potřeboval dodávky lignitu, cukrovky a odvoz cukru a dalších produktů.
A tak nová trať sledovala říčku Trkmanku

Vystoupení Násedlováčku při otevření cyklostezky

a Spálený potok, kde Seidl vlastnil velké
plochy půdy pravidelně osázené cukrovkou. Kromě zastávky Dražůvky a Želetice
byly zastávky od sídel vzdáleny poměrně
daleko. Námitkám obyvatel proti trase nebylo vyhověno, a tak osobní doprava byla
vždy prodělečná. Při životě dráhu držely
obě války a později vznik ždánických továren. Problém nastal již po parcelaci velkostatku ve dvacátých letech minulého
století, kdy došlo ke znárodnění velkostatku a následnému zrušení cukrovaru.
Konkurenci automobilové osobní i nákladní dopravě však dráhy nemohly čelit,
a tak došlo k omezování provozu a následnému zrušení trati. Poslední vlak vyjel
do Ždánic 14. října před 9 lety. Úsek z Janova Dvora do Čejče byl ještě sporadicky
využíván naftovými doly k dopravě ropy.
Nádražní budovy ve Ždánicích byly zlikvidovány, v Janově Dvoře zdevastovány bezdomovci, místní hospoda je uzavřená, po
sýpce zbyl jen nepořádek.
Pro zajímavost uvádím změny v názvu
nádraží v Janově Dvoře. Původní název Ná-

sedlovice se změnil na Násedlovice-Uhřice
a později jen na Uhřice. Důvodem bylo, že
i když Uhřice jsou vzdáleny 4 kilometry,
leží nádraží na jejich katastru. Dalším
problémem byla elektrifikace nádraží
po roce 1928, kterou nechtěl nikdo zainvestovat.
Poslední vzpomínkou na železnici je už
jen most přes trať z roku 1930 nacházející
se v našem katastru na staré kupecké cestě
u Slaného dolu. O stavbě tohoto objektu se
nezachovala žádná zpráva, ani není veden
v žádném seznamu a vlivem času je vážně
poškozen. Pamětníkům ještě připomenu
červen 1970, kdy povodeň měla na svědomí nejen smrt 34 horníků v Šardicích,
ale i zničení stovek metrů „Ždánky“ u Žandovského mlýna.
Trať do Klobouk a pak do Čejče je již asi
nepoužitelná a její budoucnost nejistá. Na
příští rok je již zajištěn dotační titul na dokončení cyklostezky až do Ždánic, problém s přejezdem silnice I. třídy u Archlebova je už naštěstí vyřešen.
Josef Puk, kronikář obce

Adventní věnec nám odměřuje čas
V době, kdy si budete prohlížet náš Zpravodaj,
na mnoha dveřích či v pokojích budeme mít adventní věnec. Čtyři svíce umístěné na věnci z větviček, které se postupně rozsvěcí každou neděli
před vánočními svátky, odměřují období adventu, kdy křesťané symbolicky čekají na narození Ježíše Krista. I když svíce a větvičky byly
zřejmě používány již v předkřesťanských dobách, novodobá podoba si musela počkat až do
19. století. V roce 1839 nechal v Hamburku protestantský duchovní Johann Wichern vyrobit
velké dřevěné kolo a na něj umístil devatenáct
malých a čtyři velké svíce. Děti z místního sirotčince každý den v Adventu zapalovaly jednu
svíčku, malou ve všední den, velkou v neděli. Poslední hořela den před Štědrým dnem. Postupně
se počet svící zredukoval na 4, při výzdobě a konstrukci věnce se ale meze nekladou. Oblíbená

barva svící je červená, byť adventní barvou je
barva fialová. Jestli se díky tomuto nápadu vybralo na sirotčinec více peněz, není známo, každopádně se tento zvyk postupně uchytil v protestantských sborech i domácnostech, za své si
ho postupně vzaly i ostatní křesťanské církve.
V katolických kostelích je v této době adventní
věnec nezbytnou součástí výzdoby, stejně tak
v domácnostech lidí věřících i nevěřících.
A tak, když si 20. prosince zapálíme poslední,
nejmenší svíci, snad již nebudeme myslet na to,
co jsme ještě nestihli uklidit, co nám vtíravá reklama doporučuje ještě koupit a co nachystat,
a spolu s dětmi si užijeme pohodu a klid a připomeneme si svátky, které jsou napříč celou naší
společností považovány za ty nejoblíbenější z celého roku.
Josef Puk, kronikář obce
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Průzkumný vrt MND
Jistě jsme všichni zaregistrovali během
konce léta nezvyklý stavební ruch v polní
trati Roviny. Firma Moravské naftové doly
zde připravovala stavbu a provoz jednoho
z nejhlubších vrtů v republice.
To, že podzemí jižní Moravy a západního Slovenska skrývá kromě lignitu i zá-

KﬁíÏovníci
v Násedlovicích
Účastníci jedné prázdninové mše byli
překvapeni milou návštěvou. Zastavili
se zde dva členové řádu Křížovníků.
Jeden z nich, Mgr. P. Daniel Kučerka,
O. Cr, zde odsloužil jednu ze svých primičních mší s udělením novokněžského
požehnání účastníkům.

Věž v noci
Starostka na „průzkumu“

Foto: 3x Jiří Kobzinek

soby ropy a zemního plynu, se vědělo již
dávno. Od prvního praktického využití
plynu u obce Kbely uplynulo loni už sto
let. Postupně byly podzemní zásoby Vídeňské pánve vyčerpávány, ale vysoká kvalita ropy i plynu stále láká firmy k dalšímu
výzkumu. Proto i výzkum před několika
lety naznačil, že by se pod probíhajícím
podzemním zlomem zhruba v hloubce
dvou až tří kilometrů a asi jeden kilometr
od vesnice mohlo nacházet využitelné ložisko. Po nezbytných přípravách u státní
silnice do Čejče, začala v září vrtná věž,
jedna z nejmodernějších, konat svou práci
a po měsíci se dostala do hloubky několika
set metrů. Na výsledek si musíme počkat
ještě několik dalších měsíců. Odborníci tu
předpokládají přítomnost zemního plynu,
který by v případě jímání byl odváděn podzemním potrubím do centrály u Klobouk.
Byla by to dobrá zpráva hlavně pro
obecní rozpočet, neboť by určitá část financí připadla právě obci.
Josef Puk, kronikář obce

Novokněz řádu Křížovníků

Možná někoho bude zajímat i několik
údajů z minulosti. Rytířský řád Křížovníků s červenou hvězdou vznikl z laického špitálního bratrstva založeného sv.
Anežkou Přemyslovnou v r. 1233. Od
r. 1237 funguje jako jediný český kněžský řád s řeholními pravidly. Sídlo má
v Praze v areálu u Karlova mostu. Kněží
slouží věřícím převážně na farách, větší
zastoupení mají jen v západních Čechách. Na Moravě mají sídlo v Hradišti
u Znojma a v blízkém Věteřově. Podřízeni jsou jak diecézním biskupům, tak
představenému řádu s titulem velmistr.
Tuto funkci, v pořadí již 48., vykonává
od roku 2011 P. PharmDr. Mgr. Josef Šedivý O. Cr. (nar. 1967). Mnozí z nás ho
znají z dob, kdy působil v Želeticích i ve
Věteřově (v letech 1997–2011), kdy se
s ním jeho farníci jen velmi neradi loučili při jeho odchodu do Prahy.
Josef Puk, kronikář obce

Řádová fara ve Věteřově
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Opravy malých sakrálních staveb
Zásluhou dotačního programu Ministerstva pro
místní rozvoj se daří postupně opravovat malé sakrální stavby nacházející se
na pozemcích obce. V letošním roce restaurátor Budík
opravil s přispěním státu tři
kříže. Na katolickém hřbitově kamenný kříž z roku
1956, u státní silnice na Rovinách kříž z roku 1878,
opraven byl i kříž z roku
1948 na Zácestku. Byl rovněž opraven kříž z roku
1900, zdemolovaný neopatrným traktoristou na výjezdu
z obce na Žarošice. ZabezKříž na hřbitově
Evangelická zvonice se srdcem od zvonu
pečen byl jediný kněžský
hrob, kde je pohřben P. Soa zvětšeno, vysázely se okrasné dřeviny
od malíře J. Koehlera je již hotova a může
pouch z roku 1905. Výše dotace činila 70 %
a keře. Zbývá ještě vnitřní výmalba
být vrácena na své místo. Na katolický svánákladů a dosáhla částky přes sto tisíc
a úprava vnitřního prostoru, který je
tek Těla a Krve Páně se zde konala pobožkorun.
zahlcen starými odloženými obrázky a sošnost, kdy byla kaple znovu posvěcena.
V letošním roce se ještě pracovalo v okolí
Josef Puk, kronikář obce
kami. Kopie originálu obrazu sv. Václava
kapličky sv. Václava, které bylo upraveno

Kaple sv. Václava

Opravená evangelická zvonice

Kříž na Zácestku (1948)

Kříž na Rovinách

Knihovna a nová knihovnice
V polovině roku jsem knihovnu přebrala
po paní Lence Poláčkové. Nyní je v knihovně zaregistrováno 55 čtenářů, kteří
mohou vybírat z 5343 knih. Zároveň spolupracujeme s knihovnou Hodonín, která
přiváží na zapůjčení
každý měsíc nové knihy.
Pro starší občany je nyní
výhodou nově vybudovaný výtah, takže se do
knihovny dostanou pohodlněji. Díky dobré
spolupráci s vedením
obce se prostředí knihovny stále zlepšuje
a přibývají i nové knihy.
U příležitosti týdne
knihoven, který se konal
od 5. do 11. října, se
uskutečnila v knihovně
podzimní tvořivá dílna
a posezení u teplého
čaje. Děti si přišly vyro-

bit svícen. V podobných akcích bych chtěla
nadále pokračovat. Ještě bych chtěla zmínit, že od října se každou středu koná čtenářský kroužek, který vede paní Božena
Sovová.

Na závěr bych chtěla všem popřát klidné
vánoční svátky plné lásky, pohody a porozumění a do nového roku hlavně pevné
zdraví.
Vaše knihovnice Sabina Damborská
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Zeptali jsme se…
Když se v našem Zpravodaji objeví jméno Věra Kalandrová, mnozí
budou tápat v paměti, o koho jde. Pokud bychom dodali dívčí příjmení
Sladká, tak většina už asi ví, o koho se jedná. Známe ji i její dva sourozence, sestru Hanu i bratra Luboše, jak vyrůstali na Chmelínku. Po studiích se děvčata rozešla do světa, ale domů se k bratrovi i se svými rodinami obě rády vrací. MUDr. Věra Kalandrová patří v oboru očního
lékařství k těm nejlepším u nás. Při jedné z návštěv jsme jí položili několik otázek a zde jsou odpovědi.
Mnozí z nás si vás pamatují z doby,
kdy jste chodila na kyjovské gymnázium
a pak studovala v Brně na VŠ. Můžete
nás seznámit s tím, co bylo dál?
Vysokou školu jsem ukončila v roce
1988. Bohužel v té době bylo velmi obtížné sehnat práci v oboru, který jsem
chtěla. Nastoupila jsem proto na lékařskou
fakultu na katedru anatomie jako odborná
asistentka. Následně jsem šla na mateřskou dovolenou a v roce 1989 se mi narodil syn a po roce dcera. Po dvou letech
jsem se vrátila do stejného zaměstnání, ale
na katedru farmakologie, kde jsem pracovala až do roku 1995, kdy se mi konečně
podařilo sehnat práci na očním oddělení
městské nemocnice v Brně na Kolišti. Udělala jsem první atestaci, stala se zástupkyní primářky a začala operovat. Bohužel
v roce 1999 nemocnici zrušili, a tak jsem
přešla do brněnské Vojenské nemocnice,
kde jsem složila druhou atestaci a pracovala jako zástupkyně primáře až do roku
2008, kdy jsme se dvěma kolegy založili
první soukromou oční kliniku v Brně. Tam
jsem působila jako primářka až do srpna
letošního roku. Za tu dobu se klinika stala
největší v Brně s nejvyšším počtem operací. Od září letošního roku jsem s celým
týmem přešla na jinou soukromou kliniku
– Evropskou oční kliniku Lexum, kde jsem
velmi spokojená a práce mě velmi naplňuje a baví.
A co rodina?
Můj syn již ukončil vysokoškolské studium, pracuje také jako oční lékař na oční
klinice FN Brno-Bohunice. Velmi mě těší,
že mu můžu pomáhat v odborné praxi.
Dcera studuje biologii a chemii na pedagogické fakultě Masarykovy univerzity
v Brně. Manžel je chirurg-traumatolog, pracuje v Úrazové nemocnici v Brně. Další členové rodiny jsou naši dva bernští salašničtí
psi a kočka Micka.
V oboru očního lékařství patříte ke
špičkám. Přibývá očních nemocí a vad
a jaký mají původ? Co nejčastěji na klinice operujete a s jakým úspěchem?
Očních vad ani nemocí nepřibývá, ale
spíše se v současnosti zvyšují nároky pacientů na zrak. To, co lidem stačilo před 30
lety, je nyní nevyhovující. Všichni chtějí až
do vysokého věku sledovat televizi, pracovat s počítačem, cestovat atd. Dnešní sedmdesátníci nejsou staří lidé, jsou to často aktivní podnikatelé, sportovci, kteří dobrý
zrak potřebují. Naštěstí dnešní oční medicína je schopna většinu nemocí a vad řešit.
Na prvním místě u starší generace figuruje
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metoda určená hlavně pro mladší pacienty
od 15 do 45 let. Vhodný laserový zákrok je
nejčastější variantou korekce dioptrické
vady. Pokud je vada příliš vysoká, implantuje se dovnitř oka speciální tenká čočka,
která vadu řeší. V oku může zůstat desetiletí, koriguje refrakční vadu a nedělá žádné
potíže.
A co kontaktní čočky? Je o ně stále
zájem a doporučují se?
Dnešní doba nefandí příliš brýlím. Většina mladých lidí si nechává refrakční vady
upravit laserem, další velká skupina nosí
kontaktní čočky a stále méně mladých lidí
nosí brýle. Kontaktní čočky jsou dnes na
velmi dobré úrovni, ale mají také svá rizika, která převyšují rizika laserové korekce, takže stále více lidí volí tuto možnost. Je to i pohodlnější, nemusíte se
o čočky starat. Jsou ovšem případy, kdy laserová korekce není možná a zde jsou kontaktní čočky ideální volba.
Po očních lékařích lidé nechtějí jen
zlepšit zrak, mají zájem i o vylepšení
okolí oka. Provádíte i tyto zákroky?
Určitě a velmi rádi. Plastické operace
víček nejsou pro pacienta náročné a velmi
pomohou lepšímu a mladšímu vzhledu
a dále uleví očím. Oči nejsou tak unavené,
nemáte pocit těžkých víček a vydržíte
večer déle číst nebo pracovat na počítači.
A omládnete o deset let.

šedý zákal, který lze operací skvěle odstranit. Pomocí vhodné prémiové čočky se také
dají řešit refrakční vady, kdy mnohdy lidé
po operaci vidí lépe než v mládí. Mladí lidé
k nám přicházejí nejčastěji ke korekci refrakčních vad laserem.
Provádí se u vás i laserové operace?
A kdy se používají?
Ano, provádí se. Máme nejmodernější
vybavení pro korekci refrakčních vad
a jsme schopni vyřešit i složité vady. Je to

Jak máme pečovat o oči? Kdy si jít pro
předpis na brýle?
Vždy, když máme potíže. Buď poprvé,
nebo když stávající brýle nevyhovují. Není
vhodné se přemáhat, a snažit se „trénovat
oči“. Od určitého věku to není možné. Když
lékař nebo optometrista doporučí brýle,
potom je noste, nebo zvolte jinou – operační možnost na zbavení se brýlí. Dále je
nutno pečovat o povrch oka. Pokud máme
nedostatečnou zvlhčovací schopnost očí, je
třeba používat kvalitní umělé slzy.
Děkujeme za rozhovor a přejeme do dalšího života jen to nejlepší.
Jarka Šaňková a Josef Puk

Návštěva seniorů v Kyjově
Vedení domova seniorů
v Kyjově pořádá pravidelně
pro své obyvatele při příležitosti jejich životních výročí
společenská setkání s programem a občerstvením
a zve i zástupce obecních
úřadů z místa jejich původního bydliště.
V současné době bydlí
v Kyjově paní Marie Horáková, Jiřina Jakubcová a Libuše Ondrušková. V nově
opravené budově mají vešSeniorky Marie Horáková a Jiřina Jakubcová
keré pohodlí i potřebnou
delší dobu žije spokojeně naše rodačka
péči. Přesto rády vzpomínají na uplynulá
paní Františka Matulová.
léta, která s námi prožily v naší obci.
Josef Puk
V charitním domově ve Vřesovicích již
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Kulturní akce ve fotografiích

7. února se konal krojovaný ples, na kterém vyhrávala Dambořanka.
Tančila se Česká beseda

Košt vín 2015 se konal tradičně na Velikonoční neděli

Velkopáteční hrkači prošli obcí a zajíždí jako každoročně
i do Janového Dvora a na Haltýře

U nově opravené kapličky sv. Václava se konala
slavnost Božího těla

Děti měly pro maminku připraveno pěkné vystoupení a také občerstvení

Jako tradičně se konaly i tvořivé dílny s floristou Jaromírem Kokešem. Na snímku se vyrábí jarní dekorace
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29. 5. 2015 byl v Násedlovicích otevřen kostel při příležitosti
Noci kostelů. Svým zpěvem upoutala žarošická schóla

Účastníci Slováckého roku v Kyjově. Všem patří velké poděkování za reprezentaci
obce i ve velkém horku

Na pohádkové cestě k myslivně čekaly děti různé zkoušky a úkoly

Děti pohádkovou trasu prošly v neděli
7. června

V červnu se v obřadní síni konalo vítání občánků Jana Navrátila, Anny Tumové
a Jakuba Hovězáka

Opékání špekáčků po lampionovém průvodě

Lampionový průvod, který se konal
27. listopadu 2015
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Sjezd rodáků 2015

Účinkující v programu sjezdu rodáků

Dožínkový věnec nesou v průvodu Barča
Stávková a Petr Jankůj

Největší kulturní akcí tohoto roku byl bezesporu dlouho připravovaný a v pořadí již
sedmý sjezd rodáků. Dědina byla v tyto dny
jak vymalovaná, uklizená a pro mnohé
z návštěvníků se od posledního sjezdu ledacos změnilo. Jiné bylo i počasí. Oproti
dvěma minulým setkáním s rodáky, kdy
jsme rozháněli dešťové mraky očima, letos
po nich nebylo na obloze ani památky, a tak
jsme naopak nadměrně užívali slunečních
paprsků. Kdo z pozvaných přijel již v pátek
3. července, posedět si mohl u myslivny
u grilovaného občerstvení. V příjemném
letním večeru se nesly písničky a tóny harmoniky pana Zdeňka Horáka.
V sobotu odpoledne se všichni sešli
u kostela v krojích a v uniformách, aby prošli slavnostně nastrojenou a upravenou

Na slavnostní bohoslužbě při sjezdu rodáků

obcí. Než však seřazený průvod vyšel, překvapilo všechny houkání sirény. V ten moment opustili průvod hasiči, aby co nejrychleji mohli vyrazit k požáru. Průvod se
vydal rozpálenou silnicí směrem ke kulturnímu domu. Zastavil u pomníku padlých, aby uctil jejich památku položením
věnce. V ohromném vedru přišli účastníci
průvodu až za kulturní dům, kde byla připravena voda s ledem a další občerstvení.
Tam také rodáky přivítala paní starostka
a všichni zhlédli připravený program.
V kulturním domě zatím probíhal košt vín,
který pokračoval až do nočních hodin,
a konala se zde také výstava fotografií ze
života obce. K dobrému vínu hrála cimbálová muzika Kyjovsko, se kterou jsme si
rádi zazpívali, k tanci nám zase venku
hrála dechová hudba Šardičanka. Horko
polevilo až se setměním, kdy už probíhala
letní noc.
Krásné nedělní ráno jsme zahájili slavnostními bohoslužbami. Během odpoledne
se do svých domovů rozjeli naši hosté. Kdo
neodjel, mohl ještě jednou zhlédnout připravené výstavy v obřadní síni, galerii
a muzeu, obecní kroniky byly k vidění
v knihovně. Otevřen byl také včelařský
dům, hasičská zbrojnice a mateřská škola,
k prohlídce zvala také nová čistička odpadních vod. Slavnostní
odpoledne zpestřili hasiči
ukázkou techniky na fotbalovém hřišti, na kterém
později sehráli přátelské
utkání ve fotbale naši
sportovci.
Setkání s násedlovickými rodáky, našimi známými a přáteli, bylo jistě
velmi příjemné a výjimečné a my doufáme, že
i oni budou na sjezd rodáků rádi vzpomínat.
Třeba i při čtení knihy
Obec Násedlovice dříve

a nyní, která byla při této příležitosti vydána, a kterou si můžete stále zakoupit na
obecním úřadě, třeba jako dárek pod stromeček. Zakoupit lze také skleničky s obecním znakem.
Děkujeme touto cestou všem, kteří se
jakkoliv podíleli na zdárném průběhu akce
zapůjčením fotografií a různých předmětů
na výstavy, obsluhou a organizací programů i výstav.
J. Šaňková

Plán kulturních akcí na rok 2016
LEDEN
23. 1.
30. 1.
31. 1.
ÚNOR
6. 2.

Myslivecký ples, hrají Bojané
Mikroregionální krojovaný ples,
hraje Vlkošáci
Dětský maškarní karneval
Ostatky (průvod maškar po vesnici a večer zábava

DUBEN
16. a 17. 4. Automobilové závody
KVĚTEN
8. 5.
Kytička pro maminku
21. 5.
Rybářské závody
21. a 22. 5. Rapid šach
ČERVEN
5. 6.
Pohádková cesta
ČERVENEC
Letní noc (TJ Moravia)
SRPEN
Košt piva
ŘÍJEN
Lampiónový průvod
LISTOPAD
12. a 13. 1. Tradiční Martinské hody
26. 11.
Kateřinská zábava
PROSINEC
Zpívání u vánočního stromu
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Hody

V letošním roce stárkovali Tereza Maradová
a Pavel Smejkal

V sobotu zvali kluci na zábavu a svítilo jim k tomu slunce

V neděli nám nepřálo počasí a stárky vytáhly pláštěnky

Sklepník Tomáš Horák na snímku
s Tomášem Popelkou

Michaela Přikrylová a Dominik
Skalický

Setkání seniorů
Dobrá věc se podařila nejen v pohádce.
Na Mikuláše 6. prosince 2014 se v kulturním domě sešlo asi 70 seniorů. Obecní úřad
pro ně uspořádal Mikulášskou besídku.
K dobré pohodě přispěli i dva harmonikáři
z Dolních Bojanovic. S nimi si senioři i za-

zpívali. Že „v paličkách je můj um“ dokázal František Mareček, který harmonikáře
s úspěchem doprovodil na netradiční hudební nástroj – vařečky. Jaké bylo ale pro
všechny překvapení, když přišel mezi přítomné svatý Mikuláš s andělem a čerty.
Každý dostal balíček. Někteří
poděkovali, jak se patří, řekli
i básničku nebo zazpívali.
A tak si zavzpomínali na svá
dětská léta. A kdo byly ty nebeské bytosti? Pracovníci obecního úřadu, kteří věnovali svůj
volný čas, aby svým starším
spoluobčanům udělali radost.
Mikuláš Marta Blahová, anděl
Věra Žilková a čerti Václav
Moleš a Michaela Bajáková.
A ještě jedno poděkování patří
paní J. Šaňkové a starostce
Bubnování pana Františka Marečka jako skvělý doprovod
V. Mokré.
harmonikářů na setkání seniorů v prosinci 2014
Marie Hromková

Blanka Horáková a Martin Blaha
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Dobré účty dělají dobré přátele
Staré pořekadlo, snad by se mohlo doplnit „dělají i dobré míry a respekt k cizímu
majetku“. Možná představitelé jedné politické strany, která zde neomezeně vládla
40 let, o této zásadě asi moc nevěděli a ně-

Silniční hraničník

Z = Fürst Liechtenstein

a zmínky o soukromém vlastnictví. Po
vzniku JZD bylo nutné odstranit povědomí
sedláků o vlastnictví jejich polí. A tak se
scelovalo, rozorávaly se meze, odvodňovalo se, vytrhávaly se stromy, rušily re-

Hraničník u lesa

Nynější hraničníky

kteří to neví doposud. Vše patřilo lidu a vše
se dělo v jeho prospěch. A tak přestaly platit zápisy v pozemkových knihách, vesele
se znárodňovalo a odstraňovaly se doklady

Hraničník u železnice

mízy, polní cesty, ale především se
odstraňovaly hraniční kameny.
Kam se takové množství hraničníků podělo, mně dodnes není
jasné. Počet parcel u nás přesahuje
2000, což bylo alespoň 4000 kamenných či betonových hranečníků. A že se to tehdejším vládcům
podařilo. Dříve pohnout s hraničním kamenem patřilo k největším
zločinům. Dnes se náhodně nalezené hraniční kameny vystavují v muzeích
a dostanete k nim i odborný výklad.
Historicky největším majitelem polí
u nás byl šlechtický rod Liechtensteinů

a ten si dával na hranice svých polí zvláště
pozor. Shodou okolností se jejich hranečníky zachovaly dokonce na třech místech.
Dva jsou u vchodu do myslivny s písmeny
FL, včetně jednoho očíslovaného, další se
nachází nad remízem u polní trati Telák.
Jeden se zachoval nad rybníkem v polní
trati Brněnky. Dnešní praxe je taková, že
pokud dojde k vyměření pozemku, geodet
označí hranici červeným bodem z umělé
hmoty, který jako by přitahoval traktoristy
k následnému zničení. Téměř žádné vyměření polností nepřežije a je následně
zničeno.
Za zmínku a pro zajímavost lze uvést, že
i další nemovitosti byly označovány kameny. Silnice, ať už státní či místní, měly
své kameny, které zároveň označovaly
vzdálenost od začátku silnice, hranečníky
byly i na železničních tratích, jeden za bývalým železničním přejezdem pod hospodou v Janově Dvoře. Rovněž hranice lesních pozemků byly značeny. Jeden takový
kámen je v naší obci a pochází z lesního
pozemku rodiny Salm-Reichenffeldů na
Blanensku.
Když už jsem se zmínil o práci geodetů,
i ti měli stálá a neměnná místa, která jim
sloužila v jejich práci. Byly to tabulky, litinové terče na budovách, kostelích či křížích. Dnes v době družicových informací
jsou již nepotřebné a jsou to jen památky
na dobu minulou, kterou někteří nazývají
zlatým věkem lidstva.
Josef Puk, kronikář obce

Muzeum a galerie
„Domov je místo, kam se můžete kdykoliv vrátit, kde vás pokaždé přivítají
s otevřenou náručí.“
Dne 21. června 2015 uplynul rok od slavnostního otevření místního muzea a galerie
v nově zrekonstruovaných prostorách půdy
obecního úřadu. Návštěvník zde může
spatřit kousek ze života svých předků a pamětníci si při pohledu na naše expozice
mohou zavzpomínat na své dětství.
Muzeum má stálou expozici vesnické
jizby a sbírku historických částí krojů. Nejstarší kordulka a rukávce jsou vyrobeny

kolem roku 1882. Na těchto věcech můžeme vidět, jak byli naši předkové mimořádně zruční a dokázali si sami všechno vyrobit jen za použití jednoduchého nářadí.
V letošním roce nám do muzea přibyly
i nové exponáty, za všechny bych aspoň
jmenovala žebřiňáček a dřevěného koníka.
V galerii proběhlo několik výstav. Světem
papírových modelů nás provedl Mgr. František Hanák, vítěz mezinárodní soutěže papírových modelů z roku 1994. K vidění byly
nejen autíčka všech možných značek, ale
i historické stavby. Na velikonoční výstavě
se mohli návštěvníci pokochat krásou velikonočních
kraslic – k vidění tu byly
kraslice vyškrabávané, vosková batika, voskový reliéf, kraslice děrované, lepené slámou, drátkované,
háčkované, paličkované
i patchworkové. Některé
kraslice a vajíčka bylo
možno i zakoupit. U příležitosti sjezdu rodáků se
v galerii uskutečnila výstava habánské keramiky
Karla Hanáka a výstava
krojovaných
panenek
nejen z Násedlovic, ale i ze

zahraničí. V listopadu pak proběhla výstava
fotografií z hodů a v prosinci si zde budete
moci prohlédnout výstavu betlémů, a navodit si tak krásnou vánoční atmosféru.
Muzeum a galerie jsou v současné době
otevřeny pouze při slavnostních příležitostech, ale v případě zájmu vám prostory
v úředních hodinách zpřístupní pracovníci
obecního úřadu a po předchozí domluvě
vás rádi uvítáme kdykoliv.
Chtěla bych touto cestou poděkovat
všem, kteří nám pomáhají zachovat odkaz
minulých generací a věnovali muzeu některé historické předměty.
Více informací se dozvíte na: http://muzeum-a-galerie-nasedlovice.webnode.cz/
Hana Bravencová
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Folklorní soubor Násedlováček

Myjava

Dětský folklorní soubor Násedlováček vznikl v únoru 2015
při Obecním úřadu Násedlovice jako amatérské folklorní
těleso, které zpracovává folklor
a jeho tradice nejen z domácího regionu – Hanácké Slovácko, ale i z regionů celé Moravy a nejznámějších regionů
Slovenska. Divákům tak chce
nabídnout program bohatý na
písně, tance a kroje. V současné době má nastudovaný
program v trvání do 30 minut,
v kterém divákům předvede region Hanácké Slovácko a slovenské regiony Myjava a Podpoľanie. Soubor spolupracuje
Haluzice
s lidovou hudbou „Santlerovci“
ze Ždánic, která je složena ze
základních smyčcových nástrojů a tancuje
v něm do 30 dětí od 4 do 11 let.
Dvakrát do týdne v délce 1,5 hod. trénují
členové souboru v prostorách Kulturního
domu v Násedlovicích pod vedením tří vedoucích, Mgr. Stely Poláčkové, Ing. Hany
Bravencová a Ing. Jany Svatoňové. Poprvé
se soubor představil svým tancem „Luční
hry“ při příležitosti Dne matek 10. 5. 2015
v KD Násedlovice. Se stejným programem
zpestřil otevírání I. etapy cyklostezky v Želeticích 19. 5. 2015 a Májovou veselici v KD
ve Ždánicích 23. 5. 2015. Na Sjezdu rodáků
4. 7. 2015 už soubor předvedl i regiony Slovenska – Myjavu a Podpoľanie. Obec Násedlovice soubor reprezentoval i v průvodu
na Slováckém roku v Kyjově 15. 8. 2015.
Nejnovější tanečně-zpěvné pásmo s názvem „Hody, hody“ soubor poprvé zatancoval 15. 11. 2015 v Násedlovicích na Martinských hodech. S tímto pásmem taktéž
vystoupil v kulturním klubu Semilasso
v Brně na přehlídce dětských folklorních
souborů a 6. 12. 2015 v KD v Násedlovicích
pro místní seniory. Toto pásmo je ukázkou
nejstarší tradice v obci Násedlovice. V hodovém pásmu děti prezentují typické hodové tance jako je verbuňk a vrtěná. Zároveň se pokouší oživit některé již v zaniklé
tance, které se v dřívějších dobách v Násedlovicích tancovaly. Jedná se například

o „Zavádku“. Tento tanec někdy trval
i jeden celý večer a řadil se mezi obřadní
tance. Stárci zaváděli nejdříve svobodná
děvčata a později i vdané ženy do tance.
Dívky i ženy za tento tanec musely zaplatit
představitelům obce, protože v dřívějších
dobách nebývalo zvykem, aby ženy platily
na zábavách vstupné. Dalším zaniklým

Podpoľanie

tancem v Násedlovicích je skočná z Hanáckého Slovácka, tato je v Násedlovicích
nahrazena skočnou z Kyjovska. A posledním zaniklým tancem typickým pro Násedlovice je dívčí kolový tanec „Eliška“, který
děvčata tančila na zábavách mezi párovými
tanci ještě v roce 1940, když chlapci odešli
ze sálu se zchladit a do šenku. Tento tanec
má mnoho variant a od vesnice k vesnici se
liší textem i melodií. DFS Násedlováček si
vybral melodii i text právě z Násedlovic,
tak jak jej zaznamenal místní kapelník
Josef Gála v roce 1961.
Odměnou dětem za jejich úsilí vedoucí
souboru zorganizovaly jednodenní výlet na
jeden z nejznámějších folklorních festivalů
na Moravě, a to na Mezinárodní folklorní
festival ve Strážnici 27. 6. 2015. Děti tak získaly představu, jak fungují folklorní festivaly, protože v příštím roce vedení souboru
plánuje účast Násedlováčku na
několika folklorních festivalech na Moravě a i na Slovensku. V roce 2015 se uskutečnilo
okolo deseti víkendových
soustředění v Násedlovicích
i v Haluzicích, na kterých děti
nacvičovali nové písně i tance.
Odborného vedení nácviku
verbuňku se ujal lektor verbuňku Marek Hojač z Dražůvek a v Haluzicích od 2. 10. do
4. 10. 2015 si děti poprvé zazpívaly s lidovou hudbou rodiny Santlerovi ze Ždánic.
Všem za ochotu a trpělivost
moc děkujeme.
Dětský folklorní soubor Násedlováček se rozloučí s rokem 2015 představením „Živého betlému“ u Obecního úřadu
v Násedlovicích a rok 2016 odstartuje vystoupením v Žarošicích 7. 2. 2016 na Dětském krojovém plesu. V roce 2016 soubor
plánuje nacvičit nový tanec, v kterém bude
zpracovaná v Násedlovicích zaniklá folklorní tradice „Vynášení Moreny“.
Stela Poláčková, choreografka souboru
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Mateřská škola
V tomto školním roce navštěvuje mateřskou školu 36 dětí. Máme děti i ze Žarošic
a Janova Dvora. Do první třídy základní
školy odešlo devět dětí.
Děti vzděláváme podle školního vzdělávacího programu Vplouváme do života a zaměřili jsme se především na elementární
spolupráci dětí, na uvědomění si, že každý
má svá práva i povinnosti. Zabývali jsme se
pojmem závislosti na věcech, které ničí
zdraví a zkracují život člověka. Snažili jsme
se porozumět tomu, že způsob, jakým se
člověk chová a žije, má vliv na jeho zdraví
(ať dobrý nebo špatný).
Seznamujeme se s cizím jazykem – probíhá výuka angličtiny, která je začleněna
do našeho ŠVP.
Pro upevnění získaných znalostí využívají děti interaktivní tabuli a vzdělávací
programy. Pro nejstarší děti a jejich rodiče
realizujeme grafomotorický kurz a edukativně-stimulační kurz. K dalším nadstandardním aktivitám patří předplavecký vý-

cvik VŠECH dětí v plavecké škole v Hustopečích. Stále se staráme o naše zdraví
a preferujeme zdravou výživu v našem
školním stravování.
Učíme se třídit odpad, pečujeme o naši
bylinkovou zahrádku, pozorujeme brouky
v našem zahradním broukovišti.
Neustále někam cestujeme, nejčastěji na
divadelní představení do brněnských divadel, byli jsme na tanečním vystoupení Malí
řemeslníci, navštívili jsme nově zrekonstruované prostory lednických jízdáren s nabídkou interaktivního programu Lichtenštejnské koníčky. Nezapomenutelným zážitkem
byl výlet do KovoZoo ve Starém Městě spojený s ekologickým programem a návštěva
vědecko-zábavního parku Vida v Brně opět
spojená s programem pro „malé vědce“.
Myslíme i na rodiče našich dětí a společně se scházíme při rozloučení předškoláků, při zářijových zahradních hrách a táboráku. Připravujeme společná tvořivá
odpoledne a nezapomenutelná jsou před-

vánoční setkání. Dvakrát ročně probíhají
konzultační hodiny s rodiči.
Myslíme i na naši veřejnost – vystupujeme
při oslavách Dne matek, při občanských obřadech Vítání do života, připravujeme podzimní Rej světlušek. S rodiči a mladými hasiči zajišťujeme dětský karneval.
A ještě velké poděkování všem pracovnicím mateřské školy, dětem i rodičům za
přípravu výstavy ke Sjezdu rodáků, na
které mohli návštěvníci zhlédnout výsledky práce našich dětí a na úžasných
snímcích umělecké fotografky Lenky Konečné se seznámit se životem dětí v naší
mateřské škole. Děkujeme také členům místního hasičského sboru za společně strávené dopoledne s ukázkami hasičské techniky. Všem rodičům, kteří nás podporují
svými sponzorskými dary, vlastní pomocí,
když je zapotřebí, ale i povzbuzujícími
slovy, děkujeme a přejeme co nejvíce pohodových dnů v nadcházejícím roce.
Marcela Hanáková, ředitelka MŠ

Odkud „přišel“ vánoční stromeček?
V dnešní době si už Vánoce bez ozdobeného vánočního stromečku ani nedokážeme představit. Ale málokdo dokáže odpovědět, odkud se k nám tento zvyk dostal.
Jedna stará legenda vypovídá o vzniku vánočního stromečku. Opat Kolumnám z Luxeuilu a Bobba, který se narodil v 6. stol.
v Irsku. V té době toto území bylo pohanské a on chtěl obyvatelstvu přiblížit svátek
narození Krista. Starobylý jehličnan, který
tamní obyvatelé uctívali o zimním slunovratu jako svou modlu, nechal ozdobit
v den narození Ježíše zapálenými pochodněmi ve tvaru kříže. A snad proto se také
jehličnan stal vánočním stromem. Strom
má i svoji symboliku – spojuje všechny tři
části světa: svými kořeny zasahuje do
země, pozemský svět symbolizuje kmen
a korunou je spojen s oblohou.
Zvyk zdobit vánoční stromeček vznikl
poměrně nedávno, ale církev ho zpočátku
odsuzovala. Ještě před tím si lidé zdobili
svá obydlí zelenými větvemi a věřili, že zaženou zlé síly a přivolají pro svou rodinu

a dům štěstí. Vánoční stromeček se dostal
do Čech z Německa, kde se objevuje již
v 17. a 18. století. Roku 1812 se poprvé rozsvítil v pražské vile ředitele Stavovského divadla Jana K. Liebicha.
První vánoční stromky stávaly na veřejných místech, jako byly nemocnice a měšťanské domy. Později se ozdobený stromeček rozšířil i do běžných domácností.
Původně však nestával na zemi, jako dnes,
ale visel nad stolem. Ozdoben býval prostými ozdobami, jako byly jablíčka, ořechy,
řetězy z papíru, květiny a perníčky.
V minulosti býval osvětlený voskovými
svíčkami. Rozsvěcel se, když se na nebi objevila první hvězdička. Mělo to připomenout betlémskou hvězdu. Ze stejného důvodu se i na vrchol stromečku zavěšovala
právě hvězda.
První veřejné vánoční stromy u nás byly:
V Brně roku 1924. Tato tradice vznikla
na popud spisovatele Rudolfa Těsnohlídka,
který o vánočním čase našel v lese opuštěnou malou holčičku.

A kdy se vánoční stromeček poprvé objevil v Násedlovicích? O tom je zápis ve
školní kronice z roku 1882:
„Dne 24. prosince na Štědrý večer vystrojen byl nákladem správce školy pro všecky
dítky vánoční stromeček, jenž dítkám zvláštním zjevem se býti zdál, poněvač něco podobného nikdy nebyly viděly. Ač dárky nebyly vysokocenné, přece učinily radost
svému účelu v plné míře, neb rodičové samí
přicházeli děkovati za poskytnutou radost
dětem…“
Od tohoto dne pak každým rokem se
strojil ve škole vánoční stromeček. Děti se
začaly zapojovat do programu a přednášely
celý Starý zákon až po narození Ježíše
Krista a na jeho oslavu zpívaly i písně.
Běžně se zúčastňovalo kolem dvou set dětí
a mnoho rodičů. Škola tak bývala značně
přeplněná. Všechny děti dostávaly drobné
dárky a zvlášť na chudobné bylo pamatováno. Dárky se skládaly ze sešitů, tužek,
kamínků, držátek, per, vánočních obrázků,
cukrovinek a vánoček.
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Sbor dobrovolných hasičů
Letošní rok byl pro SDH dalším mezníkem našeho pětiletého období. V tomto
roce si připomínáme 115 let od vzniku našeho sboru, ale také jsme volili nový výbor
na další pět let. Stalo se tak na výroční
schůzi, která se konala na začátku roku. Do
výboru byli zvoleni tito členové:
Horák Milan, Poláček Petr, Marada Vladimír, Kučera Lukáš, Hrabec Stanislav, Kučerová Michala, Horák Martin, Šurýnová
Klára, Trávníček Petr, Kramář Martin, Ouda
František.
Koncem ledna se pak konala v naší
zbrojnici okrsková schůze, na které se volil
okrskový výbor, a na okresním shromáždění v Mistříně byl zvolen výbor okresní.
Starostou byl opět zvolen Miroslav Kuchař
ze Bzence. Během roku jsme opět absolvovali několik školení, například první
pomoc, nácvik práce s dýchací technikou,
výcvik pilařů, práce ve výškách, obsluhu

čerpadel a elektrocentrály. Tato školení
probíhají v Násedlovicích. Velitelé a strojníci se školí v Hodoníně.
I v tomto roce jsme se aktivně podíleli na
kulturních akcích v naší obci. Mladí hasiči
pomohli na dětském karnevalu. Na sjezd
rodáků jsme připravili výstavu techniky
a také jsme udělali fotogalerii na hasičce.
Druhý den sjezdu předvedli naši mladí hasiči ukázku štafety a požárního útoku. Stanislav Hrabec a Vlastimil Mokrý se zúčastnili se členy z ostatních sborů našeho
okrsku zájezdu do rodiště „Floriána“ v Rakousku. Pomohli jsme také kolegům z Kyjova na Slováckém roku, kde jsme asistovali při jízdě králů. V říjnu jsme již tradičně
otevřeli zbrojnici pro účastníky Roje světlušek. Nejnáročnější kulturní akcí však pro
nás zůstává pořádání krojovaných hodů.
Na jaře jsme již tradičně uspořádali sběr
starého železa a také jsme vypomohli na

závodech do vrchu. Zúčastnili jsme se okrskové soutěže v Dambořicích a na letním
táboře v Haluzicích jsme dětem předvedli
ukázku naší práce. Dvakrát jsme asistovali
při práci na ČOV v naší obci a byli jsme
také zalévat biokoridor ve Stavěšicích.
Ale ani letos nás nenechal červený kohout v klidu. Zasahovali jsme hlavně u požárů vzniklých při vypalování trávy.
V dubnu to bylo v Želeticích, v červenci
v Nenkovicích, v srpnu v Dražůvkách
a místo pochodu v průvodu na Sjezdu rodáků jsme hasili trávu v Karlíně. V květnu
nás uprostřed noci vzbudil planý poplach
z Dambořic. V tomto roce slavili dva naši
členové kulatiny. Stanislav Poláček šedesátiny a František Blahutka krásné sedmdesátiny. Přejeme jim do dalších let hodně
štěstí a pevné zdraví.
Na závěr bych chtěl všem našim členům
a příznivcům poděkovat za práci v uplynulém roce a vám všem popřát klidné prožití
vánočních svátků a mnoho úspěchů v roce
2016.
Milan Horák
starosta SDH Násedlovice

Mladí hasiči
Na počátku letošního roku se změnilo
vedení našich mladých hasičů. Proto bych
chtěl touto cestou poděkovat Kláře Šurýnové za její dosavadní činnost s mládeží.
Na postu vedoucího mládeže ji vystřídal
Martin Horák, dále s dětmi pracují David
Vašulka a Eva Vintrlíková. A začali hned
naplno. Bylo třeba udělat nábor nových
mladých hasičů a pustit se s nimi do práce.
Na schůzkách se děti postupně seznamují s prací hasičů, cvičí různé dovednosti,
aby obstáli na soutěžích, osvojují si např.
zásady první pomoci apod.
Jak se ukázalo, toto učení formou hry
děti baví a i ti nejmenší hasiči jsou velice
šikovní.
V březnu se hasiči vydali s celým okrskem na výlet do Brna, kde navštívili vědecký park. Následovala okrsková soutěž
v Dambořicích. Spolu s dospělými hasiči
uspořádali Den otevřených dveří v naší
zbrojnici pro děti z násedlovské mateřské
školy. Líbil se jim i pěší výlet k rybníku
Nynek v Nenkovicích. Během cesty plnili
různé úkoly, a tak zároveň trénovali na okrskový branný závod, který proběhl v Násedlovicích v okolí myslivny. Po náročné

trase si děti u rybníku opékaly špekáčky
a hrály různé hry. Důležitá byla i jejich
účast v okresním kole hry „Plamen“ ve Vracově. I našim mladým hasičům bych chtěl
poděkovat za snahu a nadšení, s jakým se

do různých úkolů pouští, a přeji jim krásné
a bohaté Vánoce a mnoho úspěchů v příštím roce.
Milan Horák
starosta SDH Násedlovice
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Jaké jsme měli letos počasí
Co se týká počasí v roce 2015, máme za
sebou další rekordní rok. Ještě nikdy, přinejmenším od roku 1961, nebylo v Čechách a na Moravě tak teplo jako letos. Průměr celoročních teplot zřejmě výrazně
přesáhne 9 stupňů Celsia. Změnit by to
mohly jen výjimečné mrazy na závěr roku.
Letní teploty byly až úmorné, bylo napočítáno 46 dní, kdy teplota přesáhla 30 °C.
Naopak v zimě přes den téměř nemrzlo
a sněhu bylo minimálně.
Ještě větší odchylky byly u dešťových
srážek. Doposud všechny měsíční srážky

Pod novým mostem zůstala jen kaluž

Bobří hráz zaplavila pole u Haltýřů

byly podprůměrné, za letní měsíce nenapršelo ani polovinu toho, co jiná léta. Podle
odborníků je srážkový deficit kolem
150 mm. I když sucho nemělo větší vliv na
úrodu, na průtoku řek a potoků to bylo
vidět. Jeden čas pod novým mostem přes
Trkmanku voda vůbec neprotékala. Nízký
stav vody vadil i bobrům, a tak si u Haltýřů
postavili z pokácených topolů pevnou hráz
a po prvním větším dešti se okolní pozemky ocitly pod vodou.
Josef Puk
kronikář obce

Suchem popraskaná zem

Myslivci v roce 2015
Tak, jak se dramaticky nemění roční běh
přírody, tak se nemění ani život a činnost
myslivců, kteří jsou na přízni přírody závislí. Byla by to pravda, kdyby člověk
a jeho snaha po co největším zisku neškodili přírodě a ve své podstatě i sobě. Mělo
by být varující skutečností, že ročně se ne-

V průvodu na sjezdu rodáků

Poslední leč

návratně ztrácejí tisíce hektarů půdy, ztrácí
se stovky druhů živých tvorů. Je jistě nenormální, že ohromné plochy půdy slouží
pěstování obilnin, používaných k technickým účelům.
Z tradičních mysliveckých akcí letošního
roku bych připomněl pořádání 35. mysliveckého plesu s kapelou Šardičanka, s mysliveckými specialitami, tombolou, která
byla bohužel ochuzena o zvěřinovou část,
kterou těsně před plesem ukradli z myslivny nevypátraní lupiči. Další akcí pro veřejnost byl dětský den, který jsme v červnu
spolupořádali na myslivně a setkání v předvečer VII. sjezdu rodáků v červenci, kterého
se zúčastnilo na 200 návštěvníků.
V době, kdy se připravuje vydání obecního zpravodaje a společné setkávání na honech ještě není u konce, je snad možno kon-

Závěr honu a vyhodnocení

statovat, že počet zvěře v revírech všeobecně dále klesá. Negativně působilo i letošní nadměrně teplé a suché počasí i nedostatek jakékoliv krytiny na polích. Radost
máme z několika míst v revíru, kde jsme vysadili remízy, a po letech se spolu s obecním
lesem těchto několik hektarů stane novým
útočištěm života. Zvěří nemilovanou zemědělci se stala černá zvěř. Téměř na každém
honu jsou vidět čerstvé pobytové znaky,
přes rok však kromě škod na zemědělských
plodinách o sobě nedává černá zvěř příliš
vědět. Úlovek na společném honu je pak zážitkem nejen pro lovce, ale i pro ostatní.
Všem čtenářům zpravodaje a spoluobčanům přejeme do nového roku vše dobré
a těšíme se 23. ledna 2016 na setkání na 36.
mysliveckém plese.
Josef Žilka, předseda MS
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TJ Moravia Násedlovice

Dorost v průvodu na sjezdu rodáků

Rok 2015 se nijak výrazně nelišil, co se
týká činnosti oddílu, od let předešlých.
K jedné změně ale na začátku roku přece
jen došlo. Z vedení oddílu odešel na vlastní
žádost dlouholetý předseda pan Karel
Dobeš a ve funkci ho vystřídal pan Miloslav Dobeš. Tímto bych chtěl panu Karlu
Dobešovi jménem výboru a všech členů
naší TJ poděkovat za jeho dlouholetou činnost a práci, kterou v TJ vykonával.
Rok jsme zahájili tradiční výroční členskou schůzí v pohostinství na Kopečku
a po zimní přípravě v domácích podmínkách jsme zahájili jarní část sezony
2014/2015. Po bojích ukončilo 1. mužstvo
sezonu na 7. místě s 38 body, skóre 48:36
a bilancí 11 výher, 5 remíz a 8 proher. Žáci
na tom byli lépe, skončili druzí s 35 body
při skóre 60:20 s bilancí 11 výher, 2 remízy a jen 3 prohraná utkání. Právě ukončenou podzimní část sezony 2015/2016
máme všichni čerstvě v paměti, proto jen
pro zopakování: muži skončili po nevydařeném úvodu, kdy bodovali až ve třetím

kole, na pěkném 3. místě s 26 body, skóre
32:16 a bilance 8 výher, 2 remízy a 4 prohry. Žáci jsou v polovině soutěže na
pátém místě s 16 body, skóre 41:29 a s bilancí 5 výher, 1 remíza a 3 prohry. Potěšující je, že mládež neztrácí zájem o sport,
na trénincích se jich pravidelně schází
kolem dvaceti.
Abych nezapomněl na oddíl zrakově postižených šachistů pod vedením pana
Zdeňka Horáka, opět jsme pořádali s pomocí Obecního úřadu Násedlovice poslední květnovou sobotu již tradiční turnaj
v rapid šachu s mezinárodní účastí. Nezanedbáváme ani kulturní činnost. Tradičně

jsme pořádali 14. února ostatkovou zábavu
s pochůzkou maškar po obci za doprovodu
harmonikáře Jary Navrátila. Díky všem
sponzorům, kteří přispěli do tomboly,
a také Jarku Navrátilovi. V létě jsme uspořádali v areálu za kulturním domem dvě
letní noci. V tomto trendu chceme pokračovat i v nadcházejícím roce.
Výbor TJ Moravia Násedlovice děkuje
všem, kteří se zapojili do práce v klubu
a pomáhali v zajištění sportovních a kulturních akcí. Dále všem přejeme příjemné
prožití vánočních svátků a hodně zdraví
a štěstí v novém roce!
Richard Dobeš, jednatel

Český svaz včelařů
Blíží se konec kalendářního roku a je
potřeba udělat bilanci
toho, co se povedlo
a co se nepovedlo, a vzít si z toho něco do
dalšího roku. Každý rok je jiný, není
možné šablonovitě postupovat podle minulé sezony a je tedy nutné reagovat na potřeby včelstev, snůšku, počasí a zdravotní
stav včel. Již na začátku letošní sezony
roku 2014 veterinární správa varovala před
přemnožením parazitu Varroa destruktor.
Kdo tuto situaci podcenil a řádně se nepostaral o včelstva, poznal důsledky hned následující jaro, kdy přišel o větší počet včelstev nebo dokonce o všechna. Přirozený
úhyn včel je do 10 procent. Letos dosahovaly průměrné úhyny v celé republice ke
40 procentům a některé oblasti zůstaly
úplně bez včel. Toto se projevilo zvýšeným
zájmem o koupi nových včelstev, ale těch
byl jen omezený počet, a tak docházelo
k četnějším krádežím.
Aktivita parazita Varroa destruktor
vrcholí na konci léta a včelstva potom
hynou na přelomu léta a podzimu. Samička
je zhruba 1,2 mm dlouhá, oválného tvaru,
má 4 páry nohou s přísavnými polštářky.

Včely ji přenášejí na svém těle, a pokud zaletí do jiného včelstva, je velká pravděpodobnost, že tam roztoč zůstane. Úspěšní
jsou v tomto případě zejména trubci, kteří
se toulají od úlu k úlu a včely je vpouští dovnitř, i když nejsou jejich. Roztoči sají
z včelích kukel i dospělých jedinců hemolymfu (krev). Nové včely se pak rodí s různým stupněm poškozením, které zkracuje
jejich život. Včelstvo postupně slábne, až
nakonec zcela zahyne. Včely většinou před
smrtí opustí úl, kde zůstane dostatek medných zásob. Nezanedbatelný je i další roztoč, který přenáší virózy podobně jako například klíště u člověka.
Letošní léto bylo suché a dlouho teplé.
Tyto vysoké teploty parazitu nesvědčí, a tak
nám letos příroda pomohla proti tomuto parazitu, který se tak intenzivně nemnožil jako
minulý rok. Do poloviny září je potřeba, aby
si včelstva doplnila zásoby na zimní měsíce
ponechaným medem a cukerným roztokem. Pozdějším krmením by se oslabovaly
včely, které musí přežít zimu a vychovat
jarní generaci. V tomto období je třeba věnovat péči rezervním souším, které se
chrání pro příští rok před zavíječem voskovým. Je to mol, jehož larvy se živí včelím vo-

skem a zbytky kokonů po včelích larvách.
Do zámrazu je schopen souše úplně zničit.
Tomu se snažíme zabránit sířením těchto
souší, dokud teplota neklesne pod 10 °C. To
se pak ve včelstvu líhne poslední plod
a matka již neklade další vajíčka. Včely vyletují jen za teplých dnů na pročišťovací prolety. Pro dobré přezimování je důležitá velikost zimního chumáče o počtu alespoň
5 tisíc včel. Slabší počet včel si nevytvoří dostatečně velký chumáč, aby si udržel vyhovující teplotu k přežití, a uhyne.
Začíná také léčení včelstev, po kterém
následuje odběr vzorků na zjištění počtu
parazitů Varroa destruktor a jeho vyhodnocení na další zásahy ve včelstvech.
Naše organizace má 27 členů. Zazimováno bylo 322 včelstev. Včelařský kroužek
pod vedením pana Švábika navštěvuje 13
žáků ze základní školy Žarošice. Medná sezona byla průměrná, ale vzhledem ke zvýšeným úhynům včelstev kvalitního českého medu bude méně a jeho dovoz ze
zahraničí bude vzrůstat.
Hodně zdraví a úspěchů přejí členové ZO
ČSV Žarošice.
Miroslav Brychta
jednatel ZO ČSV Žarošice
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Narození
Jan Navrátil
syn Jany a Luďka Navrátilových
Anna Tumová
dcera Dany Tumové
Jakub Hovězák
syn Ivony Dobešové a Kamila Hovězáka
Daniel Rücker
syn Lucie a Ladislava Rückerových
Adam Buršík
syn Lenky a Tomáše Buršíkových
Agáta Poláčková
dcera Ilony a Petra Poláčkových
Adéla Chrástková
dcera Kateřiny Šidlíkové a Michala
Chrástka (Karlov)

Sňatky
Jubilanti paní Marie Svobodová a manÏelé Smolkovi

Pavel Kollár a Petra Mokrá
Václav Matula a Lenka Smolková

Zemřelí rodáci
Štěpánka Gálová
Božena Poláčková
Iva Pilátová
Jaroslav Tyc
Václav Hanák

Rozloučili jsme se
Marie Komárková, č. v prosinci
Josef Brychta, č. v prosinci
Miroslav Šemora
Marie Pokludová

V listopadu byli uvítáni Adam Bur‰ík, Daniel Rücker a Agáta Poláãková

Pavel Kollár a Petra Mokrá

Václav Matula a Lenka Smolková
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Jubilanti
50
Smolková Marie
Sladký Luboš
Ostřížek Zdeněk
Hrdlička Zdeněk
Komárková Dana
Smolka Antonín
Zukalová Jana
Bravenec Rostislav
Svozilová Ludmila
Drastichová Iveta
Tumová Anna

č. 292
č. 245
č. 317
č. 181
č. 51
č. 294
č. 306
č. 4
č. 177
č. 33
č. 132

60
Jubilantka Marie Bajáková

Jubilant Josef Komárek

Střeštík Josef
č. 332
Poláček Stanislav
č. 324
Panáčková Hana
č. 240
Poláček Václav
č. 303
Hon František
č. 320
Dobeš Josef
č. 351
Panáček Josef
č. 240
Buchlovský František č. 15
Střeštíková Jarmila č. 332
Valentová Vlasta
č. 100
Butorová Věra
č. 277
Večeřa František
č. 347
Valihrach Antonín č. 338

70

Jubilanti Milan Horák a Pavel Rektoﬁík

Jubilantka Marie Komárková

Zelinková Marta
Hroudná Jarmila
Blahutka František
Crlík Jaroslav
Valihrachová Milada
Valenta Štěpán

č. 280
č. 309
č. 18
č. 89
č. 73
č. 304

75
Tomášková Jarmila
Bajáková Alena
Mareček František
Fronková Josefa
Oudová Štefánia
Dobešová Věra
Horáková Marie

č. 78
č. 310
č. 165
č. 298
č. 372
č. 259
č. 19

80
Brhelová Božena
Horák Milan
Svobodová Marie
Dobeš Blahoslav
Kadlec Antonín
Komárek Josef
Komárková Marie

č. 16
č. 19
č. 292
č. 23
č. 117
č. 296
č. 326

85
Jubilant Antonín Kadlec

Jubilantka paní Brhelová

Jubilantka Jarmila
Hochmanová oslavila osmdesátku

Svoboda Josef
Dobešová Růžena
Maláčová Zdenka
Dobešová Jarmila
Sovová Božena

č. 212
č. 153
č. 94
č. 293
č. 307

90
Pokludová Marie
Bajáková Marie
Vrbasová Marie

č. 276
č. 84
č. 26

Všem uvedeným k jejich jubileu přejeme
pevné zdraví, štěstí,
osobní pohodu a neustálý důvod k úsměvu.

Jubilantka paní Marie Vrbasová

Kdo z občanů si v budoucnu nepřeje být v této rubrice zveřejňován, ať na tuto skutečnost upozorní
obecní úřad. Děkujeme.
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ČZS Násedlovice

Vinaři v průvodu Slováckého roku v Kyjově

Nejlepší násedlovičtí vinaři roku 2015

Rok 2015 byl pro ČZS v Násedlovicích rokem plným akcí a výstav vín. První významnou a zároveň největší akcí v letošním
roce byla pro nás již jubilejní 20.
výstava vín. Na této výstavě byla
kromě kvalitních vín představena
i historie ČZS v Násedlovicích.
Byly vystaveny všechny degustační skleničky a katalogy z tradičních výstav vín. V letošním
roce se prezentovalo 452 soutěžních vzorků (v kategorii bílá
vína – 266, v kategorii červených
vín – 145, v kategorii růžových
vín – 41) a 122 nesoutěžních vín.
Právě nesoutěžní vína jsou novinkou posledních let a jsou brána
jako prezentace okolních vinařství. Jubilejní
20. výstava vín měla
velmi hojnou účast.
K poslechu a tanci
hrála cimbálová muzika Friška z Kyjova.
V sobotu 16. května
2015 ČZS v Násedlovicích uspořádal zájezd
do Valtic do Salonu vín
jako poděkování členům, kteří pomáhali
při přípravě výstavy
vín. Mimo ochutnávku
v Saloně vín bylo
možné prohlédnout si

Valtický zámek nebo navštívit valtické podzemí. Naše organizace se podílela také na již
tradičním Sjezdu rodáků. Při této příležitosti
mohli návštěvníci za poslechu cimbálové
hudby ochutnat vína místních vinařů.
Poslední akcí tohoto roku bude v prosinci Mikulášská ochutnávka mladých vín,
která bude v letošním roce již jedenáctou
v pořadí a bude tedy závěrečnou akcí tohoto roku pro naši organizaci.
Zahrádkáři přejí všem spoluobčanům
mnoho úspěchů v osobním i pracovním životě, radost z pěstování vinné révy a bohatou a kvalitní úrodu pro příští rok.

125 let od narození Antonína Mendla
Není příliš časté, že by u sakrálních
budov na venkově, stavěných v minulých
stoletích, figurovali známi architekti. Spíše
se dochovala jména rodin, které přispěly
na stavbu kostelů, jména a tituly duchovních, popřípadě názvy stavebních firem.
A tak venkovské kostely stavěné v uplynulých dvou stoletích jsou si vcelku podobné
a s nepříliš zajímavou architekturou.
Kostel v naší obci patří k moderním stavbám z období, kdy se po první světové

Vzácná návštěva okoštovala i násedlovická vína

válce začal uplatňovat stavební styl konstruktivismus, zvaný též purismus. A tak,
když se ve dvacátých letech minulého století naši předkové rozhodli postavit v naší
obci kostel, vybrali si za projektanta ždánického rodáka prof. Dr. Ing. arch. Antonína Mendla (1890–1944). O jeho život
a dílo se při příležitosti 125. výročí jeho
narození zajímali bývalý starosta Ždánic
Medřický a pražští profesoři P. Líbal
a Z. Lukeš. Dne 21. srpna si prohlédli náš

kostel a byli nadšeni
jeho stavem a krásou.
Připomínám, že
kostel je téměř v původním stavu, snad
jen vnitřní výmalba
od mistra Jano Koehlera byla necitlivě
odstraněna, vcelku
však byl při opravách respektován původní
vzhled i vnitřní prostor.
Za zmínku stojí i to, že tato stavba byla
24. srpna 2000 prohlášena Ministerstvem
kultury ČR kulturní památkou.
Profesor Mendl vyučoval na pražské vysoké škole. Měl vlastní atelier, z jeho rýsovacího stolu vzniklo několik vil ve Ždánicích, budova základní školy i budova
sokolovny a domu dětí a mládeže. Jeho projekty byly ze začátku ovlivněny kubismem,
poté dekorativismem, většina projektů nese
známku konstruktivismu. Převážně však
projektoval občanské i soukromé stavby
v Praze a v Čechách.
Antonín Mendl zemřel náhle na Vánoce
1944 ve věku 54 let.
Josef Puk, kronikář obce
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Že neuhodnete, kde stojí tento „bajkonur“?
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Foto: Jiří Kobzinek

Poslední týdny roku jsou prý časem
radosti a veselí. Asi to bude proto, že
v tomto čase se všichni snaží dohonit to,
co celý rok nestihli – dopít to, co ještě
zůstalo, dojíst, co nestihli sníst hosté,
popomlouvat ty, které ještě nestihli
pomluvit…

z Murphyho vánočních
a novoročních mini zrnek:

