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Možná, že člověk ani tolik 
nepotřebuje, aby ho někdo miloval, 
ale aby mu rozuměl.

George Orwell
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Muziko, veselo…

Stavění máje
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Vážení spoluob-
čané, milí čtenáři
našeho obecního
zpravodaje, opět
nastal čas, kdy je
potřeba se ohléd-
nout za uplynulým
rokem 2016, zhod-
notit naši práci
a dosažené vý-
sledky. 

Na začátku letošního roku jsme podali
žádost o dotaci z programu Evropa pro ob-
čany na projekt „Zachování tradic v obci
Násedlovice“. Tento projekt bohužel nebyl
úspěšný, a proto jsme o dotaci požádali
znovu v měsíci září. Jedná se o projekt na
zachování lidových tradic. V tomto případě
by si děti vyzkoušely své dovednosti na
dětských hodech, které se budou konat
23.–25. 6.2017 za přítomnosti partnerů ze
Slovenska a Polska. Pokud bude naší žá-
dosti vyhověno, chtěli bychom finanční do-
taci využít na vybudování pergoly pro po-
sezení diváků v areálu za kulturním
domem. Dosud jsme zde na každou akci
museli stavět stany. Nově upravený pro-
stor by tak sloužil také všem občanům naší
obce při pořádání narozeninových, svateb-
ních či jiných oslav.

V květnu bylo při příležitosti jeho osm-
desátin uděleno „Čestné občanství obce
Násedlovice“ panu Josefu Fronkovi, M.A.,

Ph.D, jenž se celý život věnoval vysoko-
školské pedagogické práci doma i v zahra-
ničí, je mj. autorem Velkého anglicko-če-
ského a česko-anglického slovníku,
největšího jednosvazkového oboustran-
ného anglicko-českého a česko-anglického
slovníku v dějinách naší anglistické lexi-
kografie. Ve stupnici podle Evropského ja-
zykového rámce je slovník určen zájem-
cům od úrovně A1 (začátečníci) až po C2
(velmi pokročilí). Pocta panu Fronkovi udě-
lala obrovskou radost a jako poděkování
své obci podpořil činnost dětského folklor-
ního souboru Násedlováček finančním ob-
nosem.

Na návrh SDH Násedlovice jsme podali
žádost o dotaci do IROP (Integrovaný regi-
onální operační program, výzva č. 19 –

„Technika pro integrovaný záchranný sy-
stém“) na nákup nové požární cisterny.
Přesný název zní: „Pořízení velkokapacitní
cisternové automobilové stříkačky pro obec
Násedlovice“. Naše žádost byla úspěšná.
Dotace EU činí 80%, což je 6.569.042 Kč,
dotace ze státního rozpočtu je 5%, což je
386.414 Kč a dotace obce je 10%, což činí
772.828 Kč. Celkové způsobilé výdaje tedy
činí 7.728.284 Kč. Nyní probíhá výběrové ří-
zení, poté půjde auto do výroby a hotové by
mělo být v polovině příštího roku.

Dále jsme požádali o dotaci na Jihomo-
ravský kraj. Nejdříve jsme obdrželi nein-
vestiční dotaci na nákup redukčních ventilů
k dýchací technice, na obměnu a dovyba-
vení jednotky Sboru dobrovolných hasičů
Násedlovice věcnými prostředky. Dotace
činila 70%, což je 90.000 Kč, obec poskytla
30%, což činí 38.572 Kč, celkem tedy
128.572 Kč. Vzhledem k tomu, že naše
stará požární zbrojnice (jedna z nejstar-
ších budov v obci, je z roku 1928, její stáří
je 88 let) potřebovala větší opravu – od-
vlhčení, požádali jsme také o dotaci na
opravu. Obdrželi jsme investiční dotaci na
„Odstranění zemní vlhkosti požární zbroj-
nice“ ve výši 100.000 Kč (70%), obec se po-
dílela 30%, tj. 42.858 Kč. Celkem tedy
oprava stála 142.858 Kč.

V letošním roce jsme také dokončili sta-
vební úpravy kolem obecního úřadu, kde
vzniklo pěkné místo pro relaxaci a odpoči-

nek. Celkové náklady hra-
zené v letošním roce či-
nily 723.184 Kč.

Obecní úřad Násedlo-
vice je zřizovatelem Ma-
teřské školy ,příspěvkové
organizace, a proto je po-
třeba, aby oba subjekty
spolupracovaly. Již něko-
lik let vnímáme potřebu
rozšíření MŠ na dvoj-
třídku, proto jsme nechali
zpracovat projektovou do-
kumentaci s názvem „Sta-
vební úpravy, přístavba,
nástavba a půdní ves-
tavba MŠ Násedlovice“.
Za zpracování projektové
dokumentace a s tím spo-
jených výdajů jsme za-
platili 517.820 Kč. Za zpra-

cování grantového projektu do IROP jsme
zaplatili 30.250 Kč. Do dnešního dne ne-
máme žádné informace o tom, zda dotaci
dostaneme, či nikoliv. Obec platí provoz
naší MŠ, což činí 380.000 Kč ročně a také se
podílí na doplatku platu pedagoga. V letoš-
ním roce jsme pořídili nový bojler za
20.456 Kč.

Myslivecké sdružení OBORA přišlo do
Zastupitelstva a nabídlo pomoc, např. s vý-
sadbou stromů kolem cyklostezky v k.ú.
Násedlovice. Za tuto nabídku bych členům
mysliveckého sdružení chtěla poděkovat.
Určitě ji využijeme, ale až po kolaudaci
II. etapy stavby, která se bude konat
7. 12. 2016.

S výsadbou stromů bychom počítali
v příštím roce 2017. 

Slovo starostky

Dalším naším záměrem je zpevnění
břehů rybníka. Obec nechala zpracovat
„Studii revitalizace obecního rybníka“ a po
schválení v Zastupitelstvu bychom o do-
taci žádali OPŽP (Operační program život-
ního prostředí, osa 4), kde je výše dotace
85% z celkových uznatelných nákladů. 

Předpokládaný rozpočet projektu je
370.000 Kč na odbahnění rybníka včetně li-
kvidace sedimentů, 290.000 Kč na rekon-
strukce stavebních objektů, 100.000 Kč na
revitalizaci zeleně na březích a v okolí ryb-
níka, 84.000 Kč je projekční příprava. Cel-
ková částka je 844.000 Kč + 21% DPH, což
je 1.021.000 Kč. Předpokládaná dotace je
85% – 850.000 Kč a spoluúčast obce je 15%
171.000 Kč.

Členové mysliveckého sdružení požadují
obnovu zaniklých polních cest na katastru
obce Násedlovice. Toto budeme postupně
řešit v příštích letech a nebo při pozemko-
vých úpravách, pokud se u nás budou ko-
nat.

Tělovýchovná jednota Moravia Násedlo-
vice požádala o investiční příspěvek ve výši
85.000 Kč, který byl schválen.

Oblastní Charitě Hodonín jsme také při-
spěli částkou 5.000 Kč na zakoupení no-
vého služebního automobilu pro pečova-
telku, která dojíždí i do naší obce.

V letošním roce jsme také provedli další
náš záměr, tj. rekonstrukce zdravotního
střediska. Tento projekt řeší stavební úpravy
stávajícího pracoviště praktického lékaře.
Byla rozšířena provozní plocha na rehabili-
taci. Celkové náklady činily 534.199 Kč.

Dalším investičním záměrem byla rekon-
strukce kavárny Iberka. Z důvodu prasklého
vodovodního potrubí byla kavárna vytopena
a paní R. Dobešová podala výpověď
z nájmu k 30. 9. 2016. Tato skutečnost byla
impulzem pro rychlé jednání o zahájení re-
konstrukce. Kavárna byla pronajata paní
Lucii Rückerové, bytem Násedlovice, která
podala na náš úřad podnikatelský záměr na �

Z udílení čestného občanství

Jarmila Šaňková
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Dokončení cyklostezky
Letos uplynulo 108 let od doby, kdy byla

dokončena a uvedena do provozu želez-
niční dráha z Klobouk do Ždánic. Život
a cestování našim předkům příliš neus-
nadňovala. Dráha míjela většinu vesnic
a její napojení na směr Brno a Vídeň lidem
nevyhovovalo, a tak její využití nebylo pří-
liš velké. Po celou dobu trvání se trať potý-
kala s finančními problémy. Jinak to bylo
z pohledu majitele ždánického cukrovaru
Dr. Eduarda Seidla, který železniční do-
pravu potřeboval kvůli svozu cukrovky ze
svých polí, kolem nichž trať vedla. Pro pro-
voz cukrovaru bylo nutné přivážet uhlí
a další materiál. Po zrušení cukrovaru trať
střídavě skomírala. Oživení přinesly vá-
lečné události, založení ždánických továren
a objevení ropných nalezišť. 

Automobilové dopravě však nemohla že-
leznice konkurovat, a tak byla doprava
v úseku Janův Dvůr – Ždánice v délce
8,8 km v celém rozsahu ke dni 3. 11. 2006
zrušena.

Stavební část železnice, včetně kolejí
byla odprodána mikroregionu Ždánicko
a po vyřízení administrativních záležitostí
a odstranění kolejí bylo přikročeno k bu-
dování cyklostezky. Stavba byla rozdělena
na několik etap a firma Swietelski začala na
nejkratším úseku z Dražůvek do Želetic.
Další rok se pracovalo na úseku ze Želetic
do Janova Dvora a jako poslední úsek se do-
budovala zbývající část z Dražůvek do Ždá-
nic. Stavba má asfaltový povrch o šířce
3 metry. Její dokončení zdrželo jednání
o podobě přejezdu přes silnici II. třídy č. 54
u Žandovského mlýna a jeho zabezpečení.

hostinskou činnost. Předmětem rekon-
strukce bylo položení nové dlažby na pod-
lahu, výměna osvětlení, pořízení nových
potahů na lavice a taburetky, nové obklady
v kuchyni, výměna baterií a odpadního po-
trubí, výmalba, oprava sociálního zařízení
a výměna oken a vstupních dveří. A co mě
nejvíce těší? Kavárna je nekuřácká. Chtěla
bych touto cestou poděkovat panu Ladi-
slavu Rückerovi a jeho přátelům za velkou
pomoc při rekonstrukci. Odvedli velký kus
práce za minimální náklady. Myslím, že je-
jich myšlenka, aby byla kavárna dostupná

maminkám s dětmi, je dobrým začátkem
nového provozu kavárny.

V letošním roce jsme také pořídili traktor
s radlicí, hlavně pro úklid sněhu. Zakoupili
jsme také vlečku, kterou jsme využili před

martinskými hody, protože jsme pro máju
mohli vyrazit po vlastní ose. V říjnu jsme
v Zastupitelstvu schválili zakoupení multi-
káry za 27.740 Kč.

Vy, kdo sledujete informace na webových
stránkách obce, jste jistě postřehli, že v pravé
liště máte k dispozici mapový geoportál, kde
můžete zjistit potřebné informace o pozem-
cích, parcelách i inženýrských síti v obci. Po-
řízení tohoto geoportálu stálo 35.441 Kč.

Na tomto místě bych také chtěla podě-
kovat paní Jarmile Šaňkové za jedenáct let
práce pro naši obec. Jak jistě všichni už
víte, na její místo přišla paní ing. Hana Bra-
vencová, která vyhrála výběrové řízení na

místo referentky administrativy.
Paní Bravencové přeji, aby se jí
práce pro lidi nestala zátěží, ale
koníčkem.

Děkuji všem spolkům a zájmo-
vým organizacím, bez kterých by
se život v obci neobešel. Děkuji
všem pracovníkům obecního
úřadu, všem pracovníkům, kteří
v letošním roce pracovali na ve-
řejně prospěšných pracích, a také
zastupitelům obce, aby rozhodo-
vali ve prospěch našich občanů
a našli společnou řeč. Také dě-

kuji všem občanům, kteří pravidelně uklí-
zejí kolem svých domů, a především těm,
kteří přiložili ruku k dílu při opravách míst-
ních komunikací.

Vážení spoluobčané, zvu vás v neděli
18. 12. 2016 v 16 hodin k obecnímu úřadu
na „Živý Betlém a zpívání u vánočního
stromu“. Přeji Vám pohodové Vánoce
a hodně zdraví v novém roce 2017.

Vlasta Mokrá, starostka

Slovo starostky

Vyřešit se musela i oprava strženého mostu
u Dražůvek jako památky na povodeň
z roku 1970. Dalším problémem bylo za-
chování kolejí v Janově Dvoře a posunutí
cyklostezky o několik desítek metrů. 

Úsek na katastru Násedlovic začíná
u přejezdu přes silnici IV. třídy u Slaného
dolu a končí mostem u polní trati Čtvrtě
a Uhřicko. Po trati byly rozmístěny na pěti
stanovištích betonové stoly s lavičkami
a odpadkovými koši. Šesté stanoviště k od-
počinku bylo utvořeno v trati Zácestek
u opraveného kříže při staré kupecké cestě
z Rakouska na sever Moravy. Okolí kříže
bylo upraveno, jsou zde umístěny lavice
a stůl, bude zde vysázena zeleň. 

Výše zmíněný most přes trať má zajíma-
vou minulost. Leží těsně při katastrální hra-
nici s obcí Uhřice, není nikde zmínky
o době stavby, ani o firmě, která jej posta-
vila. Pokud přes most jezdily žebřiňáky,
byl v pořádku. Po nástupu těžké zeměděl-
ské techniky se část mostu sesula a cesta
k obci Archlebov se stala neprůjezdnou. 

Zatím není rozhodnuto, co se stane se zbý-
vající kratší částí trati v délce 7,4 km vedoucí
přes katastry obcí Uhřice, Násedlovice, Dam-
bořice kolem Bohumilic do Klobouk. 

Celkové náklady na stavbu cyklostezky,
získané převážně ze státních dotací, činily
více než 40 milionů korun.

Josef Puk, kronikář obce

Slavnostní přestřižení pásky

Oprava vozovek
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Informace o odpadech
Vážení spoluobčané, předkládáme vám vyúčtování odpadového hos-
podářství od prosince 2015 do října 2016.

Novou známku na komunální odpad si
můžete zakoupit od 2. ledna 2017 v kance-
láři obecního úřadu, nebo převodem na účet
10825671/0100, var. symbol číslo popisné.
Cena zůstává stejná – 500 Kč za osobu na
rok. Částku lze uhradit ve dvou splátkách.
Věříme, že i nadále budete svědomitě třídit
nejen bioodpad, ale i ostatní odpady.

Sběrný dvůr nebezpečného odpadu při-
jede do naší obce 20. 5. 2017 od 9 do 11
hodin ke kulturnímu domu. V průběhu ce-
lého roku je možnost odevzdat nebezpečný
odpad bezplatně do firmy Ekor v Kyjově.

Poplatek za stočné za rok 2017 bude činit
700 Kč za osobu na rok. Taktéž ho můžete
uhradit ve dvou splátkách. Někteří ještě ne-
vrátili smlouvu na odvádění odpadních
vod, proto vás žádáme, abyste si vše dali do
pořádku.

Dále upozorňujeme, že majitel domu
má podle OZV č.1/2013 ohlašovací povin-
nost a zodpovídá za hlášení případných
změn počtu osob v rodinném domě, za
které je povinen platit místní poplatky.
Toto je nutné nahlásit do 15 dnů od
změny.

Za občany 380 051 Kč
VÝDAJE Komunální odpad 414 953 Kč Velkoobjemové kontejnery 41 552 Kč

BRKO      50 963 Kč Doprava 44 314 Kč

Tříděný odpad 21 709 Kč
Nebezpečný odpad 20 570 Kč

PŘÍJMY Za prodej známek 444 961 Kč 
Za odpad z velkoobjemových kontejnerů 2 140 Kč
Za tříděný odpad 135 761 Kč

Skutečné náklady na 1 občana 549 Kč

Setkání důchodců
Dne 2. 10. 2016 odpoledne se sešli dů-

chodci ke společné besedě. Přítomné při-
vítala starostka Vlasta Mokrá a také při-
pomněla Den seniorů, který se
slavil 1. 10.

Milým překvapením byla pří-
tomnost násedlovické rodačky,
paní Jakubcové, která žije v do-
mově důchodců v Kyjově. Po vy-
stoupení dětí z dětského folklor-
ního souboru Násedlováček nás
Hana Bravencová poutavým způ-
sobem seznámila s historií náse-
dlovického kroje. Poté následova-
la volná zábava. Dva har monikáři
z Dolních Bojanovic přispěli pís-

ničkou k dobré pohodě. Nedělní odpoledne se
ke spokojenosti všech vydařilo.

Marie Hromková

Rozšíření zdravotního
střediska

Zdravotní služby pro obyvatele našeho re-
gionu nebyly v minulosti příliš komfortní.
Nejbližší nemocnice byla až v Brně, a tak se
nemocní v minulosti nejčastěji obraceli na
praktické doktory v Kloboukách a později
v Žarošicích. Nemocnice v Kyjově, která byla
postavena za II. světové války, byla určena
spíše jako válečný lazaret pro německé
vojsko. Navíc byla na konci války ruskými
a rumunskými vojsky silně poničena a oprava
budov a zařízení trvala téměř dva roky. 

První lékařská ordinace v naší obci byla zří-
zena při tehdejší továrně Šohaj přímo ve vý-
robní hale. Později byla lékařská ordinace
umístěna v kulturním domě. Odtud byla po
provedení rekonstrukce nevyužívané části ma-
teřské školy přemístěna do centra obce
a má bezbariérový vstup. V paměti většiny na-
šich občanů je MUDr. Jiřina Hanzlíková, která
jako obvodní lékařka zde působila více než
třicet let. Po nástupu současného MUDr. Petra
Macka byly lékařské služby rozšířeny o vyše-
tření a léčení nemocných cukrovkou a pacientů
trpících nemocí krve. Jsou zde prováděny také
menší chirurgické zákroky. Pro většinu paci-
entů to znamená ušetření času, financí i složi-
tého cestování autobusy do nemocnice v Ky-
jově. Pacienti také vítají velmi vstřícný
a pečlivý přístup zdravotní sestry paní Pavly
Bartošové.

Na podnět pana doktora bylo vybudováno
ve zdravotním středisku rehabilitační cen-
trum. Proběhla také rekonstrukce podlah
a byla zavedena tepelná regulace v ordinaci.
Zároveň byla změněna i provozní doba stře-
diska.

Josef Puk

Volby 2016
I. kolo senátních voleb ze dne 
7. a 8. 10. 2016:
Z celkového počtu 699 voličů bylo vydáno
261 obálek, z toho platných bylo 244.
Nejvíce hlasů získali:
Zdeněk Škromach – 79 hlasů
Anna Hubáčková – 67 hlasů
Josef Zimovčák – 43 hlasů

Volby do zastupitelstva kraje:
Z celkového počtu 699 voličů bylo vydáno
261 obálek, z toho platných bylo 254.
Nejvíce hlasů získaly strany:
ČSSD – 54 hlasů
KDU ČSL – 52 hlasů
Starostové pro Jižní Moravu – 49 hlasů
ANO 2011 – 33 hlasů

II. kola senátních voleb ve dnech 14.
a 15. 10. 2016 se zúčastnilo 130 voličů z cel-
kového počtu 698. Platných hlasů bylo 130.
Zvítězila Ing. Bc. Anna Hubáčková s 86 hlasy
před Ing. Zdeňkem Škromachem, který v naší
obci obdržel 44 platných hlasů.
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Dětský folklorní soubor Násedlováček
Dětský folklorní soubor Násedlováček

vznikl 1. 2. 2015 jako amatérské dětské folk-
lorní těleso, které zpracovává folklor a jeho
tradice nejen domácího regionu Hanáckého
Slovácka, ale i dalších regionů Moravy
a Slovenska. Takto soubor nabízí divákům
pestrou paletu krojů, tanců a písní a dětské
členy souboru učí rozpoznávat různoro-
dosti prvků tanečního a pěveckého folk-
loru v regionech Moravy a Slovenska.
V souboru děti vedeme k lásce ke kul-
turnímu dědictví našich předků. 

Naším zřizovatelem je Obecní úřad
Násedlovice, který nás ve velké míře
podporuje a také finančně přispívá
hlavně na přípravu krojů a na úhradu
dopravy na vystoupení.

Násedlováček spolupracuje s lidovou
muzikou rodiny Santlerových ze Ždá-
nic, která hudebně doprovází naše
tance a písně. V současnosti máme
v souboru 21 dětí ve věku od 4 do 12 let
a nacvičujeme dvakrát do týdne (pon-
dělky a čtvrtky) v prostorách bývalého
Zemasu. Nové tance a písně členové sou-
boru nacvičují každoročně na víkendovém
soustředění na táborové základně v Halu-
zicích.

Jedním z našich cílů je vrátit se ke koře-
nům našich předků z 18. a 19. století,
a proto se snažíme rekonstruovat lidové
kroje z tohoto období a zabezpečit je pro
soubor. Také nacvičujeme písně a tance,

ke kterým získáváme podklady z archivu
vojenského uměleckého souboru Ondráš
z Brna.

Násedlovický soubor má nastudovaná ta-
neční a pěvecká vystoupení v rozmezí do 45
minut. Je to např. program Luční hry, Fa-
šaňk, Vynášení Moreny, tanečně-pěvecký
blok z Hanáckého Slovácka pod názvem

Hody, hody…, Vařečková s tanci nejmenších
a Skočné z Kyjovska. V tomto školním roce
opět plánujeme do programu zařadit tance
a zpěvy ze slovenských regionů Myjava,
Těrchová a Podpolaní. Zároveň program
obohatíme novými tanci z moravských re-
gionů – z Podluží a z Moravských Kopanic.

V roce 2016 se Násedlováček zúčastnil
dokonce i Mezinárodního dětského folk-

lorního festivalu Štěpy ve Veselí nad Mora-
vou a Mezinárodního folklorního festivalu
v Dambořicích, kde jsme sklidili velkou
pochvalu. Zároveň jsme vystupovali na růz-
ných akcích obce Násedlovice: Vítání jara
před obecním úřadem s pěveckým blokem
Vynášení Moreny, Kytička pro maminku,
předání čestného občanství panu Josefu

Fronkovi, tancovali jsme na setkání dů-
chodců a se stárkami jsme kyjovskými
skočnými obohatili nedělní program
v průběhu Martinských hodů. Konec
roku 2016 uzavřeme připraveným živým
Betlémem s koledami.

V roce 2017 máme možnost zúčastnit
se několika festivalů na Moravě (Tvrdo-
nice, Krumvíř, Bystřice pod Hostýnem,
Milotice, Starovice), ale také plánujeme
naši účast na Mezinárodním dětském
folklorním festivalu Kolovrátok na střed-
ním Slovensku v obci Heľpa. Zároveň ve
spolupráci s obcí plánujeme v roce 2017
zorganizovat ve dnech 23.–25. 6. 2017
Dětské hody v Násedlovicích, možná i za

účasti dětí ze Slovenska a Polska.
V průběhu celého roku můžete přijít na

naše zkoušky a vyzkoušet si s námi zpívání
a tancování. Hledáme vhodné dětské stárky
na dětské hody. Nenechejme zapomenout
na krásné lidové tradice a zvyky. Zkoušíme
každé pondělí a čtvrtek vždy od 17 do 18.30
v bývalé kancelářské budově Zemasu. 

Stela Poláčková

Novelizace zákona o přestupcích
Informace o novelizaci zákona o pře-

stupcích č. 204/2016 Sb., který nabyl
účinnosti dnem 1. 10. 2016.

Zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích na-
byl účinnosti dnem 1.července 1990 a byl
do dnešního dne již víc než šedesátkrát no-
velizován. 

Zákon č. 204/2016 Sb. přinesl podstat-
nou novelu přestupkového řízení, která na-
byla účinnosti dnem 1.10.2016. Smyslem
zákona je zákonná činnost, která směřuje
k ochraně dodržování zákona a ostatních
právních předpisů spolu s respektováním

práv spoluobčanů. Hlavním cílem zákona
je tedy ochrana před nezákonným chová-
ním fyzických osob.

Přestupkem je zaviněné jednání, kterým
je porušen nebo ohrožen zájem společnosti
a je výslovně uveden v zákoně o přestupcích
nebo v jiném zákoně. Podstatnou změnou,
která nabyla účinnosti 1. 10. 2016, je sku-
tečnost, že některé přestupky se zapisují
do centrální evidence. Jedná se o přestupky: 

• krádeže
• poškození cizí věci
• rušení nočního klidu

• výtržnosti
• domácí násilí
• přestupky proti veřejnému pořádku
• přestupky proti občanskému soužití.
Zákon také zavádí tzv. „recidivu“, pokud

je stejný přestupek spáchán stejným viní-
kem do dvanácti měsíců od nabytí právní
moci rozhodnutí o stejném přestupku.
V praxi to znamená, že bude tento přestu-
pek posuzován přísněji. Zákon také citelně
upravil výši rozpětí ukládaných pokut za
spáchání přestupku.

JUDr. Miroslava Vodičková

MDFF Štěpy

Haluzice Vítání jara
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âZS Násedlovice 2016
V letošním roce se naše organizace za-

měřila na výstavy vín v našem blízkém
i dalekém okolí. Svými víny jsem se
úspěšně reprezentovali v Žarošicích,
Uhřicích, Dambořicích, Kloboukách
u Brna, Krumvíři, Borkovanech, Nenko-
vicích, Bučovicíc, Lovčičkách a dalších
obcích. V letošním roce proběhla tra-
diční výstava vín v obci Uhřice, se kterou
se pravidelně již několik let střídáme
v pořádání výstavy vín. V Násedlovicích
letos proběhla jen menší avšak velmi
úspěšná Ochutnávka archivních vín.
K ochutnání byly k dispozici vzorky
místních vinařů.

Jako poslední tečku za letošním rokem
bychom rádi uspořádali již tradiční XIII.
Mikulášskou ochutnávku mladých vín,
která se uskuteční v bývalé budově spo-
lečnosti Zemas dne 3. 12. 2016.

V následujícím roce 2017 bychom Vás
rádi pozvali na již XXI. Výstavu vín,
která se bude konat na Velikonoce 16. 4.
2017 na KD v Násedlovicích.

âtenáfisk˘ krouÏek
„Podzime, podzime, už zas nosíš deště,
pěkně tě prosíme, počkej chvíli ještě…“

Ve čtenářském kroužku nám toto přání
bohužel nevyšlo kvůli počasí. Draky jsme
sice vytvořili, ale nachystanou říkanku „Vy-
letěl si pyšný drak, vyletěl až do oblak“
jsme nevyužili. Zkusili jsme také využít
předpovědi toho nejkrásněji vyzdobeného
přírodního tvora – slunéčka sedmitečného.

Společně jsme poprosili: „Verunko, kunko,
ukaž nám slunko a doleť do nebe nebo do
pekla“. Vyzkoušejte si také tuto říkanku
pro radost svých dětí, slunéčko určitě poletí
nahoru. Kam? No přece k nebi! To ze srdce
přejí všem v naší rodné vesničce děti ze
čtenářského kroužku.

Děti, pokud máte zájem, přijďte mezi
nás do kroužku. Scházíme se každou
středu od 16 do 17 hodin v budově obec-
ního úřadu.

Božena Sovová

Hanácko-slovácký
kroj v Násedlovicích

Obec Násedlovice
se nachází v oblasti,
které se říká hanácké
Slovácko. Je to jedna
ze šesti podoblastí ná-
rodopisné oblasti Slo-
vácka (Moravského
Slovenska). Dále sem
patří Dolňácko, Hor-
ňácko, Podluží, mo-
ravské Kopanice a lu-
hačovické Zálesí.
Název hanácké Slo-
vácko je do jisté míry
uměle zavedeným Jo-
sefem Klvaňou na
konci 19. století. Oby-
vatelé tohoto území
sami sebe často nazý-
vali Hanáky nebo Slo-
váky, v současné době
již přijali název hanácké Slovácko za svůj. 

Odtud také pochází název kroje, který
se v obci zachoval, i když v trochu pozmě-
něné formě, až do dnešní doby. Jedná
se o hanácko-slovácký kroj. Tento se ještě
dále dělí na dva typy – severní a jižní. Se-
verní typ se vyznačuje zvednutým límcem
(krézlem) u ženského kroje a jižní typ má
tento límec položen. 

Kroj je bohatě zdoben flitry, korálky, por-
tami a ruční výšivkou. Dívky nosí kordulky
(vesty) z červeného sukna, i když dříve se
používaly i jiné materiály a také jiné barvy.
Sukně a fěrtůšek (zástěra) jsou z brokátu.
Chlapci mají kordulky z tmavomodrého
sukna.

V encyklopediích je kroj označován jako
oděv prostého lidu, ať již je ve formě pra-
covní nebo slavnostní.

V prvopočátku měl lidový oděv funkci
jednoznačně ochrannou (počet spodniček
tedy určovalo roční období). Byl to rovný
kus materiálu (kožešiny, kůže nebo primi-
tivně utkané textilie) ovinutý kolem těla
a přichycený úvazem nebo sponou. 

Později začal člověk spojovat díly mate-
riálu sešitím, naučil se tvarovat oděv do
složitějších forem. Pro zpevnění spojova-
cích švů obšíval okraje materiálu různými
stehy, později kombinovanými se snahou
nejen o spojení jednotlivých dílů, ale záro-

veň o okrášlení. Ně-
které prvky primitiv-
ního starobylého
oděvu se dochovaly
v krojích dodnes. 

Mezi nejstarší vý-
šivky patří výšivka
červenou barvou.
Později se objevuje
černá, hnědá, modrá
a svatební zelená,
která symbolizovala
začátek něčeho no-
vého, zrození nového
života.

Bílá výšivka patřila
k výšivkám smuteč-
ním.

K největšímu úpad -
ku krojů dochází ko-
lem roku 1848, kdy

byla zrušena robota. Je to hlavně ve vel-
kých městech, kdy i prostý lid začíná oblé-
kat městský šat. 

Při poslední korunovaci v Čechách, která
proběhla 7. září 1836, kdy byl korunován
Ferdinand V., byli pozváni do Prahy zá-
stupci krojovaných párů ze všech koutů
naší země. Za hanácké Slovácko jel svo-
bodný pár z panství Klobouky a malíř Wil-
helm Horn vytvořil v letech 1836–1837
sbírku litografií krojů z této korunovace.

Kroje se začaly silně škrobit někdy kolem
roku 1910. A ještě na počátku 20.stol. píše
ve svých studiích krojů profesor Klvaňa, že
nejkratší sukně jsou v okolí Kyjova, jejich
délka dosahuje těsně pod kolena. Bylo za-

vedeno pravidlo, že
nesmí být vidět
nohy, proto se délka
sukní přizpůsobo-
vala k výšce obuvi.
Na Kyjovsku se no-
sily vysoké boty,
proto i nejkratší
sukně. U nás pak
kotníčkové, a tudíž
i délka sukní dosa-
hovala ke kotníkům.

Vrchnost taktéž
zakazovala zdobit
oblečení krajkami

a zlatou a stříbrnou výšivkou, toto příslu-
šelo právě jen vrchnosti. Z tohoto důvodu
jsou kordulky z 19. století zdobeny pouze
skládanou mašlí a výšivkou. Stříbrná pa-
ličkovaná krajka se na kordulkách objevuje
až na konci 19.století.

Letos jste se mohli setkat s rekonstrukcí
tohoto kroje z 19. století na krojovaném
plese a na hodech v naší obci. Oblékly ho
vdané ženy. Určitě není v našem zájmu vy-
tlačit současný kroj, ba naopak bychom
byli rádi, kdyby se podařilo předat dalším
generacím obě krásné varianty místních
krojů.

Hana Bravencová

Hana Bravencová, Kateřina Červinková
a Šárka Nováková v rekonstruovaných krojích
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Zeptali jsme se…
…pana Garyho Schillera, který do Násedlovic přijel z USA i s manželkou

Maskit a dvěma syny, Adamem a Aidnem. 
Dr. Gary John Schiller pracuje jako hematolog v Kalifornské univerzitě

v Los Angeles. Je uznávaným odborníkem na onemocnění krve a krve-
tvorné tkáně. V této oblasti publikoval několik věděckých článků a knih.
Zabývá se také výzkumem nových léčiv, možnostmi terapie hematologic-
kých onemocnění a transplantacemi kostní dřeně a kmenových buněk.
Naši obec navštěvuje pravidelně – jedenkrát za dva roky, aby navštívil své
přátele a vzpomenul na své předky – rodinu Weisskopfovu. Tato rodina
zde žila až do začátku II. světové války a vlastnila malý obchůdek s pe-
kárnou(nyní č.p. 373), který později provozoval pan Řihák a pekařem zde
byl pan Crlík.

Po dvou letech se vracíte do Násedlovic,
rodné vesnice vašich předků. Rodina
Weisskopfova zde žila až do roku 1939.
Víte, jaký byl jejich další osud?

Mezi Weisskopfovými, kteří přežili holo-
caust, byli ti, kteří se odstěhovali kolem
roku 1918. Moji praprarodiče, Irma (z Ho-
donína) a Jacob Weisskopf (prvorozený
syn Joachima Weisskopfa z Násedlovic,
pozn. autora), se setkali ve Vídni a vzali se
v roce 1910. Můžete si představit, že v hlav-
ním městě mnohonárodnostního imperia
bylo víc pracovních příležitostí. 

Jejich dcera Erna byla moje babička. Ze-
mřela před pouhými čtyřmi a půl roky ve
věku 100 let. Pamatovala si na návštěvy
svých prarodičů v Násedlovicích, jakož i na
své bratrance a sestřenice. Babička měla
mnoho bratranců a sestřenic. Zdá se, že
v její generaci bylo běžné mít jen jedno
dítě. Jednak možná proto, že její rodiče
byli z jedenácti dětí, také však i kvůli těž-
kému období první světové války a jejím
následkům. 

Poslední babiččina sestřenice, Jean Lu-
xenberg, zemřela asi před rokem. Ona a její
bratr Alex byli dětmi Armina Weisskopfa,
prvního, který opustil Evropu kolem roku
1920. Emigroval do Kalifornie s manžel-
kou, která měla tuberkulózu. Místní
„zdravý“ vzduch měl prospět jeho ženě
a Armin zde šířil ideu marxismu – tenkrát
byli v Kalifornii u moci socialisté.

Zbytek rodiny zůstal buď ve Vídni (zde
se narodila moje maminka v roce 1938)
nebo v Brně. Všichni byli tak či onak ovliv-
nění nacistickou okupací. Několik členů
rodiny  uprchlo hned, několik až v listo-
padu 1939, po začátku války, a všichni při-
jeli přímo do Los Angeles. Nevyužili ani
podpory vzdáleného příbuzného dr. Ho-
henberga v New Yorku. Ten sponzoroval je-
jich imigraci do Spojených států, což byla
tehdy prakticky nutnost, protože v té době
vláda prezidenta Franklina Roosevelta vy-
dávala jen velmi málo vstupních víz do Spo-
jených států.

Jeden bratranec, Fred Weisskopf, syn
Marcuse Weisskopfa z Násedlovic, emigro-
val do Izraele. Opustil svou matku, která
byla transportována a zavražděna. 

Ti, kteří zůstali, byli skoro všichni za-
vražděni, staří i mladí. Jediná, která přežila,
Lia Weisskopf, viděla, jak byli její bratr i ro-
diče zastřeleni v Rize po předchozím trans-
portu do Terezína. Lia zemřela ve Vídni asi

před třemi lety a my jsme s ní byli stále
v kontaktu. Terezínská pamětní kniha de-
tailně popisuje, co se stalo s ostatními,
uvádí data transportu a poslední datum
uvedené nacisty v posledním místě regis-

trace, nejčastěji v Osvětimi, ale i některých
jiných místech, jako Riga nebo Minsk.

Joachim Weisskopf, žijící v Násedlovi-
cích, zemřel 11. 8. 1919 ve věku 69 let. Se
svojí první ženou měl syna Jacoba, což je
váš pradědeček. Po smrti své první man-
želky si Joachim bere Sofii, roz. Schildo-
vou, a s ní má dalších 11 dětí. 

Víme, že Jacobovi byl v Násedlovicích
dne 1. 5. 1910 vystaven domovský list.
Z dokumentu je patrné, že pracoval jako
obchodní příručí a byl svobodný. Kam
jeho kroky vedly potom?

Ano, byl obchodník, obchodoval s texti-
lem a dokonce dostal cenu od Ligy malo-
obchodníků, medaili, kterou máme dodnes.
Jeho žena prodávala limonády a „Brand-
weinkeller“ (víno) ve vídeňském 17. okrese.
(V roce 1910 se Jacob oženil, jeho žena
Irma pocházela z Hodonína, viz výše). Byd-
leli v Ratzergasse ve Vídni, kde máme stále
přátele. Máme jejich krásné fotografie. Ně-
které z nich jsem použil při přípravě knihy
ke stým narozeninám své babičky.

Nyní žijete v USA. Zde jste se narodil?
Kde jste se naučil tak dobře česky?

Narodil jsem se v Los Angeles. Můj otec
je z Prahy, ale já jsem se učil česky doma,
dostával jsem soukromé lekce. Tatínek pře-
žil transport do Lodže a odtud do Dora-
Mittelbau a Buchenwaldu. Jeho rodiče
a bratr zemřeli. Tatínek nepodporoval mé
studium češtiny vzhledem k tomu, jak
málo lidí mluvilo česky.

Učil jsem se také hebrejsky, ale tady je
celkem málo lidí, kteří tak mluví. Moje
žena pochází z Izraele, mluví s dětmi
skvěle hebrejsky. Jenže naše děti jsou ve
věku, kdy se smějí, když slyší moji hebrej-
štinu s americkým přízvukem, a odpoví-
dají mi výhradně anglicky.

Mluvím také německy a španělsky a při
své práci oba jazyky často používám.

V úvodu jsme zmínili, že jste lékařem.
Byl to váš sen již od malička?

Těžká otázka! Potomci imigrantů se často
stávají doktory. Ve Spojených státech je nyní �
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mnoho studentů, kteří jsou dětmi asij-
ských nebo hispánských imigrantů.
Myslím si, že jsme k tomu přitaho-
váni, neboť je to mezinárodní profese,
která ve své podstatě zmírňuje lidské
utrpení a je uplatnitelná po celém
světě, nehledě na místní jazyky. Tatí-
nek nikdy nechtěl, abych se stal práv-
níkem. Jeho otec, který se narodil
v Polné (u Jihlavy, pozn. autora), byl
úspěšným advokátem v Praze. Strach
ze ztráty profese a prestiže mu zabrá-
nil v útěku před nacisty a v opuštění
svého jazyka a země, na které byl vá-
zán tímto povoláním.

Specializujete se v oboru hematologie,
proč právě toto zaměření?

Vybral jsem si hematologii částečně proto,
že jsem se domníval, že tam je mnoho co
zlepšovat!  Skutečně jsem si myslel, že s tím,
co jsme pochopili o leukemii v laboratoři, vy-
vineme skvělou novou léčbu. Bohužel se za
posledních 25 let nenašla léčba na nejčas-
tější leukemii (akutní myeloidní leukemie),
ač je naše znalost této nemoci kompletnější.

Také jsem myslel na sestřenici své matky,
z rodu Weisskopfů, která zemřela v 25 le-
tech na Hodgkinovu chorobu. Bylo mi ten-
krát jedenáct a asi mne to velice ovlivnilo,
neboť jsme s ní strávili hodně času a vidět
někoho tak mladého umírat, bylo pro mne
nesmírně těžké. 

Co rád děláte ve svém volném čase?
Ve své komunitě jsem velmi aktivní. Po

dobu šesti let jsem byl předsedou Muzea
holocaustu v Los Angeles. Deset jsem vedl
tisícičlennou komunitu potomků lidí, kteří
přežili holocaust, a pracoval ve vedení sy-
nagogy. Také mě baví manuální práce na
domě – elektroinstalace, malování a další
podobné práce. Před čtyřmi lety jsme kou-
pili starý dům („starý“ znamená v Kalifor-
nii tak 90 let) a je na něm spousta práce. Na
rozdíl od spousty Američanů mě baví pra-
covat rukama.

A otázka na závěr, jak se vám líbí Ná-
sedlovice a Česká republika všeobecně?

Cítím se být velmi blízký odkazu svých

předků, dokonce jsem si zřídil české
občanství. Lidé v České republice
jsou skvělí, historie a tradice jsou
rozumné a smysluplné a my v Ame-
rice bychom se mohli spoustu věcí
učit od národů ve střední Evropě.
Ale nejspíše jsem zatvrzelý monar-
chista. Myslím si, že zemím střední
Evropy by se dařilo lépe jako vol-
nému seskupení odlišných etnic-
kých skupin pod nějakou centrální
vládou. Jen se podívejme, kolik toho
svět získal mezi lety 1848 a 1918 pěs-
továním kultury, vědy, hudby, lite-
ratury a umění v tehdejším (monar-
chistickém, pozn. autora) režimu.

A musíme si přiznat, že bezpečí menšin
bylo lépe zajištěno v multikulturních říších
než v následujících samostatných státech,
které se nedokázaly ubránit Němcům nebo
Rusům. Problém s menšinami tu byl a stále
je, což vede k nacionalismu v Evropě. Za-
sahuje to také dnešní Spojené Království,
Španělsko, Francii a Itálii. Možná je to odů-
vodnění vzniku Evropské unie, ale možná
je EU až příliš velká, aby přežila. Z pohledu
Američana mi přijde obtížné představit si
vybudování státu pouze na podkladě et-
nické příslušnosti. Avšak jako Židovi mi to
přijde zcela pochopitelné. A tohle je ten
spor, o kterém vím, že nemůže být vyřešen,
ale je třeba ho neustále analyzovat a pro-
mýšlet, zatímco žijeme své vlastní životy.

Pozvánka na akce evangelického sboru
V letošním roce jsme nepodnikli žádnou

větší akci pro veřejnost, soustředili jsme se
hlavně na vlastní vzdělávání, což je v tradici
evangelické církve. Scházíme se totiž nejen
k pravidelným bohoslužbám, ale také
v týdnu k tzv. biblickým hodinám. Zákla-
dem těchto setkávání je studium některé
biblické knihy, ale nezůstává jen u něj. Je to
zároveň příležitost k rozhovoru na různá té-
mata ze současnosti či minulosti. Na pře-
třes přijdou i různé životní zkušenosti. Roz-
hodně to není jen o sezení a naslouchání,
ale také o vzájemném sdílení se. A není sa-
mozřejmě určeno jen členům našeho
sboru, přijít může kdokoliv, kdo má o ta-
kové setkávání zájem. 

Scházíváme se v úterý odpoledne ve 14
hod., takže toto setkávání je spíše pro ty,
kteří už do práce nechodí, ale na druhou
stranu jen tak sedět doma a hledět na te-
levizi se jim také nechce. Rádi se něco do-
zvědí či rádi posedí s druhými. Tímto by-
chom rádi pozvali všechny, kteří mají
o takové setkávání zájem. Letos budeme
probírat poslední knihu Bible, knihu Zje-
vení. 

S mladými lidmi, tak od 20 let výše, se
setkáváme jednou měsíčně. Ani tato se-
tkávání nejsou určena jen pro uzavřenou
skupinu evangelíků, ale jsou a chtějí být
otevřená všem zájemcům. Náplní i těchto
setkávání je v první řadě vzdělávání, ale
samozřejmou součástí těchto setkávání
je i sdílení se ve svých radostech a sta-
rostech, se svými otázkami. Hodně jsme

také zpívali. Když jsme naposledy pře-
mýšleli o tom, čemu by bylo dobré a po-
třebné se věnovat a co by tedy mohlo být
hlavní náplní těchto setkávání, ukázalo
se, že by bylo dobré se seznámit s někte-
rými proudy v křesťanské církvi a ná-
sledně s islámem, o kterém se v dnešní
době hodně mluví, ale málokdo o něm
opravdu něco ví. 

Tato setkání se konají v sobotu od 17 ho-
din v místnosti za modlitebnou evangelické
církve. Datum tohoto setkávání není pevně,
většinou se datum dalšího setkání dohodne

až na místě tak, aby pokud možno vyho-
vovalo všem, kteří zrovna přišli. Pokud
bude mít někdo zájem se účastnit, stačí se
zeptat některého z mladších členů našeho
sboru. Termín schůzky rozesíláme e-mai-
lem. 

Radost nám působí také vánoční besídka
na Štědrý den ve 14 hodin. Rádi i tady při-
vítáme všechny, kteří zatouží začít Štědrý
večer bez shonu a v zamyšlení nad smys-
lem Vánoc. 

Jana Gruberová
farářka Českobratrské církve evangelické
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Rok 2016 v katolickém společenství
S blížícím se koncem kalendářního roku se

častěji ohlížíme zpátky na uplynulé měsíce,
které nám připadají, že utekly jak voda. Le-
tošní rok byl pro katolické věřící mimořád-
ným svatým Rokem milosrdenství, který vy-
hlásil papež František. Začal už 8. prosince
2015 a byl zakončen v Římě v neděli 20. lis-
topadu 2016. Měli jsme více příležitostí za-
mýšlet se nad největší vlastností Boha, kterou
je právě milosrdenství. A hlavně z tohoto mi-
losrdenství žít a rozdávat, abychom i my byli
milosrdní jako Otec. K Svatému roku patří pu-
tování ke Svaté bráně. Ty se dosud otevíraly
pouze v papežských bazilikách v Římě. No-
vinkou Roku milosrdenství bylo, že papež
František stanovil, že svaté brány budou ote-
vřeny rovněž ve všech katedrálách světa, a di-
ecézním biskupům dal pravomoc ještě otevřít
další na významných místech svých diecé-
zích. K naší velké poctě a radosti jsme jednu
měli i v naší farnosti, v poutním kostele sv.
Anny v Žarošicích. Během roku jsme se zúča-
stňovali různých poutí na našem nejbližším
poutním místě, či přicházeli jen soukromě,
abychom využili duchovní bohatství mimo-
řádného milostivého léta. Taktéž jsme vyko-
nali poutě i k jiným Branám milosrdenství:
v lednu tradičně do severočeského Filipova,
poslední dubnový den do Žďáru nad Sáza-
vou, na konci srpna do Šaštína.

Na sklonku vánoční doby a v rámci me-
zinárodní Noci kostelů na počátku června
v našem kostele účinkoval dětský pěvecký
sbor Motýlek z Vyškova. Za hluboký umě-
lecký zážitek taktéž patří dík panu Věro-
slavu Svobodovi, který návštěvy svých přá-
tel v Násedlovicích zprostředkoval. 

Dominanta obce Násedlovice, kostel sv.
Martina a Cyrila a Metoděje, který je vy-
hlášenou kulturní památkou, prochází
v posledních deseti letech postupnou ob-
novou. Protože asi u každé stavby je důle-
žité, aby do ní nezatékalo, bylo započato
v roce 2006 s opravami střech kostela a s vý-
měnou klempířských prvků. Po úspěšné,
i když finančně náročné opravě střech byla
dalším problémem k řešení narůstající vlh-
kost obvodového zdiva v jeho soklové části.
Po odborném posouzení a vyhodnocení
příčin vlhkosti, zpracování návrhu opa-
tření, vyřízení potřebných stanovisek pa-
mátkářů bylo možné práce k odvlhčení so-
klového zdiva a opravy poškozených
venkovních omítek zahájit. Vzhledem
k výši předpokládaného rozpočtu na sa-
naci celého kostela, který dosahoval
k částce cca 1 mil. Kč, bylo nezbytné sta-
vební práce rozdělit a realizovat po eta-
pách. Začalo se v roce 2013 nejhorším úse-
kem v severní části kostela. Po mírném
finančním odpočinku jsme se rozhodli, že
budeme letos ve stavebních pracích pokra-
čovat odvlhčením západní části a průčelí
kostela. Byl vykopán odvlhčovací kanál po-
dél zdiva, osazeno drenážní potrubí, pro-
veden obsyp kamenivem s geotextilií, zá-
syp zeminou a položena zámková dlažba.
Současně v tomto úseku byla opravena ven-
kovní omítka do výšky 1,5 m. Tyto stavební
práce si vyžádaly 280 tis. Kč. Abychom vše
finančně zvládli, požádali jsme o dotaci Mi-
nisterstvo kultury a také Jihomoravský kraj
a celkem získali finanční podporu ve výši
220 tis. Kč, za což jsme velice rádi. Další
část zdiva kostela se podařilo úspěšně
ochránit proti vodě a jejím účinkům 

Protože v letošním roce byl nově Jiho-
moravským krajem vyhlášen dotační titul
na podporu památek místního významu,
kde žadatelem o dotaci mohly být i far-
nosti, rozhodli jsme se využít této mož-
nosti a požádali o finanční podporu na
opravu kříže u kostela, který je ve vlastnic-
tví farnosti. Tento kříž nechal postavit
v roce 1940 František Rybnikář na památku
své manželce Marii. Tato drobná sakrální
památka byla již silně poškozená, kámen
zkorodovaný, chyběly některé části, přímo

si žádala o opravu. Náklady na zrestauro-
vání kříže činily 65 500 Kč, z toho Jihomo-
ravský kraj přispěl částkou 20 000 Kč.
Kromě toho byly do kostela pořízeny nové
koberce. 

I když byl tento rok pro farnost finančně
vyčerpávající, jsme rádi, že se podařilo vše
zvládnout a věříme, že s Boží pomocí bu-
deme moci pokračovat i v dalším období,
abychom dědictví našich předků uchovali
v dobrém stavu i pro další generace.

Všem lidem dobré vůle přejeme pokojné
vánoční svátky a do dnů nového roku hojné
Boží požehnání.

Za katolické společenství
P. Josef Pohanka a Marie Pokorná

Fotografie jsou z farní pouti: Svatá brána v bazilice
ve Žďaru nad Sázavou, kostel v Polné

Knihovna
Za uplynulý rok se příliš změn v kni-

hovně neudálo, ale snažím se o to, aby
pro vás bylo příjemné knihovnu navště-
vovat a abyste odcházeli spokojeni. Jsem
ráda, když lidé najdou knihu, kterou si
chtěli přečíst, nebo objeví nějaký nový ti-
tul, který je zaujme a vyplní jim volné
chvíle. Oblíbenost knih je stále velká,
i když počet čtenářů naší knihovny je
menší, než tomu kdysi bývalo.

Stále přetrvává spolupráce s knihov-
nou v Hodoníně, odkud nám každý mě-
síc přivážejí nové knihy, aby měli čtenáři
více možností výběru a měli možnost
půjčovat si knihy, které naše knihovna
nevlastní.

Při knihovně funguje čtenářský krou-
žek pod vedením paní Sovové. Má
úspěch, což je pozitivní, protože se děti
alespoň na chvíli odreagují od dnešního
světa technologií.

Velikonoce jsme si v knihovně zpe-
střili velikonoční dílnou, kde si děti vy-
ráběly různé dekorace.

Chtěla bych vás také informovat
o knize s názvem Krvavý měsíc nad ho-
rou Liliovou od spisovatele Josefa Špidly,
která právě vyšla. Kniha je historickým
románem a popisuje události, které se
dotýkají také našeho regionu před 400
lety. Autor by v naší knihovně chtěl udě-
lat besedu nad touto knihou. Pokud ně-
koho toto téma zajímá, může si přijít
knihu vypůjčit.

Závěrem vám přeji krásné Vánoce
a úspěšný nový rok. V příštím roce se na
vás zase těším a doufám, že přijdou
i noví čtenáři. 

Knihovnice Sabina Damborská
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Stromy s pamětí
Obec Násedlovice se zapojila do projektu s názvem „Stromy

s pamětí“. Hlavním cílem tohoto projektu je prohloubit vztah
ke krajině, v níž žijeme. Nechceme být lhostejní k životnímu
prostředí, tento projekt navíc propojuje minulost s přítom-
ností. Projekt je zacílený především na děti z mateřských škol,
které pod dohledem učitelů a zástupců obcí vysázejí stromy ty-
pické pro jejich krajinu a získávají tak vztah k přírodě.

Dalším cílem projektu je určitý druh dějinné paměti, kdy se
děti budou rády vracet na místo, kde strom zasadily. Stromy
s nimi porostou a zesílí. I když se naši potomci rozjedou do
světa, vždy si vzpomenou, že jako malí tady něco zanechali.

U nás jsme vysadili dvě moruše. Důvod je jednoduchý. Dříve
jich tu rostlo mnoho, v poslední době však těchto ovocných
stromů razantně ubylo. Výsadba proběhla 21. 9. 2016. Děti pod
vedením dospělých stromy zasadily, dokonce jim zazpívaly
i pěknou písničku a přislíbily, že o ně budou pečovat a zalévat
je, aby se stromům v Násedlovicích líbilo a krásně rostly. 

Hana Bravencová

Něco z minulosti
V poslední době se mnoho lidí věnuje

pátrání po historii svých rodin, popřípadě
obcí. Je to práce obtížná, i když internet
a digitalizace mnohých dokumentů toto pá-
trání velmi usnadňuje. Mnozí badatelé však
řeší problém s nedostatkem psaných do-
kumentů, fotografií, případně jim chybí
znalosti dobového písma, latiny a němčiny,
kterou je velká část záznamů z mi-
nulosti zapsána. Někteří badatelé,
kteří zkoumají vlastní rodokmen,
jsou velmi úspěšní, i když se jim je-
jich přání, že narazí na nějakého
šlechtického předka, nesplní a větši-
nou své výzkumy končí v době pa-
nování císařovny Marie Terezie.

Ještě před 200 lety byla většina
venkovského obyvatelstva pologra-
motná. Jediní, kdo ovládali na vesni-
cích písmo, byli faráři a ti žili jen
ve farních obcích a o světských vě-
cech se příliš nezmiňovali.

Psanou skutečnost, která se stává
historií, podporují i obce, a tak ve vět-
šině vycházejí každý rok zpravodaje za-
chycující život obyvatel. Náš letošní Zpra-
vodaj je v pořadí již dvacátý. Za dobu jeho
vydávání je vidět pokrok v množství, kva-
litě informací a také grafickém zpracování. 

Při příležitosti sjezdů rodáků vydala naše
obec v minulosti několik obsáhlejších pub-
likací o dějinách i současnosti Násedlovic.
S podobnými aktivitami přicházejí také
v sousedních obcích. Tak tomu bylo
i v Uhřicích, kde vyšla letos pěkně zpraco-
vaná kniha fotografií domů z minulosti a ze
současnosti. Rovněž sousední Dražůvky
vydaly při příležitosti letošního sjezdu ro-
dáků zajímavou publikaci. Každý rok vy-
dává svůj Věstník Historicko-vlastivědný
kroužek v Žarošicích, kde uveřejňuje
množství zajímavých článků týkajících se
obce.

Do rukou se mně dostala kniha žarošic-
kého rodáka a bývalého učitele Základní
školy v Žarošicích, pana Ladislava Valihra-
cha. Kniha má název „Rudolfek“ a popi-

suje dlouhý život ve své době významného
žarošického rodáka pana Rudolfa Malíka,
narozeného17. 2. 1875 v Žarošicích. Starší
generace si ho možná pamatuje, když po-
sedával s hůlčičkou u svého domu na Do-
lině, případně když si u karbanického stolu
v hospodě U Julků s chutí zahrál až do vy-
sokého věku nejen taroky, ale velmi často

se svou dcerou Miladou a s vnukem Karlem
„šnopsa“, u kterého se vášnivě střetávali. 

Kniha „Rudolfek“ autora PhDr. Ladislava
Valihracha, s jehož svolení bych vás rád se-
známil s osudy této významné osobnosti
Žarošic, je poctivou studií nejen života
jedné rodiny , ale i politických a sociálních
poměrů na vesnici ke konci habsburské
vlády za I. světové války, přes období první
republiky, protektorátu, poválečné době
a končí smrtí Rudolfa Malíka 10.12.1969.

Kariéra Rudolfa Malíka začíná jeho zvo-
lením do Moravského zemského sněmu
v roce 1913, kdy porazil jako kandidát ag-
rární strany kandidáta lidové strany na
uvolněné místo po zemřelém poslanci P. Ši-
lingrovi (po tomto konzistorním radovi je
v Brně pojmenováno náměstí). 

Po skočení I. světové války byl R.Malík
od roku 1920 až do roku 1929 poslancem
Národního shromáždění. Poté mu byla na-
bídnuta vysoká funkce ve správní radě a na
generálním ředitelství pojišťovny banky Sla-

vie, kde končil až
po skončení II.
světové války.
Tehdy měl R.
Malík 70 roků. 

Po skončení
okupace jej však čekaly problémy. Byl za-
tčen a uvězněn v táboře ve Svatobořicích.

Posléze bez obvinění propuštěn. Po-
tíže mu nastaly také při socializaci
vesnice a problémy ho pak provázely
ve společenském i osobním životě až
do jeho smrti. Není divu. Důvodem
bylo politické pletichaření a volební
šavlovačky v boji o moc, jeho odpor
ke zřízení po roce 1948 i vliv nesná-
šenlivosti mezi nábožensky vlažným
Malíkem, činovníkem agrární strany,
a žarošickými faráři jako zástupci li-
dové strany i části místních občanů,
převážně katolíků. Vliv měla i oby-
čejná lidská závist. Vše, co odsuzu-
jeme u dnešní politické reprezentace,
bylo známo i dříve a vyhnout se vlivu

moci nebylo pro nikoho lehké. Pro Žarošice
R. Malík vykonal a zařídil mnohé. Podílel se
na elektrifikaci, zavedení telefonu, vybu-
dování nové silnice přes obec, stavbě sýpky
i spotřebního družstva v Janově Dvoře
a dalo by se jistě pokračovat. 

Jako stařeček dožíval s důchodem 270
Kčs. Po bývalém poslanci, starostovi, hasi-
čovi, myslivci, sedlákovi, vinaři, sadařovi se
jakoby slehla zem. Jeho dům na Dolině je
srovnán se zemí, vilka pro jeho druhou
manželku je dávno prodána, vinice i sady
vyklučeny, na hřbitově není ani hrob jeho
rodiny, o níž se záznamy dochovaly již
z konce 18 století.

Snad vydání publikace „Rudolfek“ star-
ším připomene ve své době nejznámějšího
obyvatele Žarošic a mladší seznámí s jeho
osudy. Je jen dobře, že po letech mlčení se
satisfakce a poděkování Rudolfu Malíkovi
dostalo z pera erudovaného znalce
PhDr. Ladislava Valihracha.

Josef Puk, kronikář obce

Letošní osmdesátníci
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V neděli 31. ledna 2016 se konal na KD
v Násedlovicích dětský maškarní karneval,
který uspořádali rodiče dětí z MŠ ve spolu-
práci s OÚ a MŠ. Karneval začínal v 15 hod.
a již půl hodiny před zahájením byl sál za-
plněn maskami a jejich doprovodem. Celé
odpoledne se na tanečním parketě střídaly
hry, tanec a soutěže. Nechybělo ani malé ob-
čerstvení a soutěže o ceny. Každé dítě něja-
kou vyhrálo. Děkuji všem za přípravu a ro-
dičům dětí dávám palec nahoru. Jen tak dále. 

•
V sobotu 6. 2. 2016 pořádala TJ Moravia

Násedlovice obchůzku maškar po obci
a večerní ostatkovou zábavu.

•
V neděli 7. 2. 2016 se náš dětský folklorní

soubor Násedlováček zúčastnil, a vystoupil
v programu, dětského krojovaného plesu

v Žarošicích. Děkuji dětem i jejich rodičům
za vzornou reprezentaci naší obce.

•
V neděli 20. 3. 2016 jste se mohli zúčastnit

akce před Obecním úřadem „Vítání jara“.
Opět se programu ujal dětský folklorní sou-
bor Násedlováček. Po skončení byly připra-
veny malé dílničky na výrobu vajíček, přá-

níček atd. Také bylo otevřeno muzeum
a v galerii jste mohli zhlédnout výstavu veli-
konočních kraslic. Děkuji vedení kroužku za
přípravu, bylo to pěkně prožité  odpoledne.

•
V neděli 27. 3. 2016 se konala ochut-

návka vín v Uhřicích, kde byl vyhodnocen
náš vinař pan ing. Zdeněk Hrdlička jako
šampion výstavy.

Kulturní akce ve fotografiích
Vsobotu 30. ledna 2016 se kulturní dům v Násedlovi-

cích zaplnil krojovanými z celého mikroregionu
Ždánicko. Konal se zde krojovaný ples s předtančením
Moravské besedy, hrála dechová hudba Vlkošáci a při-
pravena byla také bohatá tombola a plesové speciality.
Na stole bylo připraveno dobré víno z letošní bohaté
úrody a také tvarohové koláčky. Chtěla bych touto ces-
tou poděkovat krojované chase ze Želetic, z Lovčic a mí-
stním z Násedlovic za to, že besedu nacvičili a pěkně za-
tančili. Poděkování patří také pracovníkům obecního
úřadu, kteří vše připravili a zabezpečili. Také nás nav-
štívil komisař z EU ve svém kroji, aby provedl kontrolu
naší kulturní akce. Můžu Vám prozradit, že byl spoko-
jený, že všechno probíhalo podle pravidel a úsměv ho
provázel po celý večer.

Manželé Vodičkovi v rakouském kroji

Maškarní karneval Dětský krojovaný ples v Žarošicích

Ostatky

Košt vín

Pohled na roztančený sál

Krojovaní účastníci plesu z Násedlovic, Žarošic, Uhřic a Kobeřic
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Další neděli 8. 5. 2016 se konal na kul-
turním domě Den matek, kde vystoupily
děti z naší MŠ, po nich děti ze Základní
a mateřské školy v Žarošicích  a pěkné ne-
dělní odpoledne svým vystoupením za-
končily děti z „Násedlováčku“

•
V sobotu 28. 5. 2016 se konala oslava

pěkného životního jubilea 80 let, našeho
rodáka pana Josefa Fronka, Prom. Ped.,
M.A., Ph.D., kdy mu bylo u této příležitosti
uděleno „Čestné občanství naší obce“. On
sám napsal do kroniky obce Násedlovice:
„Milá paní starostko, milí Násedlováci.
Jsem hrdý na to, že jste mi udělili čestné
občanství rodné obce. Jen s obtížemi hle-
dám slova, kterými bych vyjádřil díky za
to, co jste pro mě dnes udělali. Všichni naši
hosté si odnášejí ty nejkrásnější dojmy. Vše
bylo absolutně perfektní. Moc děkuji. Josef
Fronek“.

•
Dne 4. 6. 2016 účinkoval náš dětský folk-

lorní soubor na národopisných slavnostech
Štěpy ve Veselí nad Moravou.

•
Dne 5. 6. 2016 se konal den dětí ve spo-

lupráci s mysliveckým sdružení „OBORA“
a rodiči dětí. Nejdříve si v areálu za KD děti
se svými rodiči namalovali ornament
a každý ho přilepil na pomyslnou bránu.
Tímto jsme i my podpořili celorepubliko-
vou hapenningovou akci „Namaluj orna-

ment“. Potom se účastníci dětského dne
vydali cestou k myslivě, kde je čekalo ně-
kolik stanovišť s různými úkoly. Na konci
je čekalo opékání špekáčků a sladká od-
měna. Všichni dostali také reflexní pásku
se znakem obce, aby je chránila, před mo-
žným nebezpečím, které hrozí na silnici.
Děkujeme všem organizátorům.

•
V neděli 12. 6. 2016 se konalo vítání ob-

čánků, kde v úvodu vystoupily děti z MŠ
Násedlovice. Chtěla bych touto cestou po-
děkovat paní ředitelce za spolupráci a také
dětem i jejich rodičům.

•
Dne 2. 7. 2016 se náš dětský folklorní

soubor účastnil Mezinárodního folklorního
festivalu v Dambořicích. Reprezentoval
naší obec v průvodu obcí a vystupoval
v programu dětských souborů.

•
Dne 9. 7. 2016 se konal Košt piva v areálu

za kulturním domem, který pořádala ka-
várna Iberka. Současně probíhaly Závody
automobilů do vrchu pořádané společností
Maverik Rescue Euro Cup 2016. Jednalo se
o závody automobilů do vrchu pro celou
střední Evropu pod názvem VI.memoriál
Stanislava Firtla.

Ve dnech 16.–18. 9. 2016 se uskutečnilo
soustředění folklorního souboru Násedlo-
váček na Hájence v Haluzicích. Děkujeme
i rodičům dětí, kteří pomohli při zabezpe-
čení tohoto soustředění.

•
V neděli 2. 10. 2016 se konala beseda pro

důchodce, kde v programu vystoupil dět-
ský folklorní soubor Násedlováček a potom
zahráli harmonikáři z Dolních Bojanovic.

•
Ve středu 25. 10. 2016 náš Obecní úřad ve

spolupráci s MŠ Násedlovice a SDH Náse-
dlovice uspořádal „REJ SVĚTLUŠEK“. Lam-
pionový průvod se vydal od kulturního
domu po hlavní sinici, směrem k hasičské
zbrojnici. Zde byly připraveny teplé nápoje
a oheň k opékání špekáčků. Program zpe-
střil malý ohňostroj a okolí hlavní ulice byla
pro tuto akci vyzdobena dýněmi. Všem ob-
čanům, kteří se zapojili a rozsvítili dýně
před svými domovy, děkujeme. Dobrý

nápad byl i ten od manželů Rek-
toříkových, kteří rozsvítili
svíčky ve svodidlech kolem
hlavní silnice. Také musím po-
děkovat rodině Boženky Šurý-
nové, která udělala kus dobré
práce, nejen, že vyřezali dýně,
ale také z nich vytvořili postavy
v životní velikosti. Pracovníkům
MŠ děkujeme za velmi chutné
nápoje.

•
V sobotu 5. 11. 2016 se jelo pro máju.

Velké poděkování patří všem, kteří přišli
stárkům pomoci.

Ve dnech 11.–13. 11. 2016 se v naší obci
konaly „Martinské hody“ Chtěla bych po-
děkovat všem, kteří se jakýmkoli způso-
bem do příprav a průběhu hodů zapojily,
zejména pak všem, kteří přišli v krojích do

nedělního průvodu. Tradice krojovaných
hodů zůstane tímto zachována. 

•
Dne 20. 11. 2016 se na obecním úřadu

konalo vítání občánků. Také bych chtěla
poděkovat všem, kteří se podíleli na pro-
gramu. Novým občánkům a jejich rodinám
přeji hlavně hodně zdraví.

Přeji Vám všem hodně zdraví a osobní
spokojenosti do nového roku 2017.  

•
26. 11. 2016 se konala vzpomínková akce

95. výročí narození Alexandra Dubčeka
v obci Uhrovec na Slovensku. Na pozvání
paní starostky z Uhrovce se této akce úča-
stnila za naši obec paní starostka Vlasta
Mokrá a projektová manažerka Jaroslava
Kundratová.

•
V sobotu 26. 11. 2016 se konala tradiční

Kateřinská zábava s dámskou volenkou
a pusinkovým sólem. Tradičním vynese-

ním máje ze sálu jsme přešli do I. neděle
adventní. 

•
V neděli 18. 12. 2016 v 16 hodin vás

všechny srdečně zveme na tradiční zpívání
u vánočního stromu a živý betlém u obec-
ního úřadu.

Vlasta Mokrá, starostka obce Násedlovice

Den dětí

Vzpomínková akce v Uhrovci

Rej světlušek

kateřinská zábava – staří stárci

Rej světlušek
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Hody se konaly ve dnech 11.–13. 11. 2016.
Kateřinská zábava byla 26. 11. 2016. K tanci
a poslechu hrála dechová hudba Šardi-
čanka.

Sklepníci byli: Petr Jankůj, Michal
Bárta a Dominik Jankůj

Stárci byli: Barbora Stávková a Jan
Mokrý, Adéla Dobešová a Michal Novotný,
Pavlína Kramářová a Daniel Novosad, Alice
Sovová a Lukáš Machala, Alexandra Dobe-
šová a Marek Blahutka, Michaela Přikry-
lová a Dominik Skalický.

Staří stárci byli: Markéta a Radim Jeteli-
novi, Magdalena a Petr Dobešovi, Jana a Petr
Trávníčkovi, Lenka a Tomáš Buršíkovi, Ilona
a Petr Poláčkovi, Simona a Petr Valentovi, Pa-
vlína a Michal Valentovi, Stanislav Hrabec
a Tomáš Mokrý.

Martinské hody a Kateřinská zábava

V˘daje pro obec celkem 127.679 Kã

Hudební produkce – hody 65.000 Kã
Hudební produkce – Kaãa 17.000 Kã
Obãerstvení pro hudbu 8.157 Kã
Ma‰liãky 486 Kã
Ma‰liãky a drátek 1.458 Kã
Krepov˘ papír 1.753 Kã
Punãocháãe 1.200 Kã
Kytka k pomníku 350 Kã
Drátek 100 Kã
Mája a májky 1.400 Kã
Víno 8.400 Kã
El. proud 2.584 Kã
Plyn 4.089 Kã
Rozbité sklo 988 Kã
Pusinky a knírky (sólo Kaãa) 1.085 Kã
Buttony (sólo hody) 3.629 Kã
Fotografka 15.000 Kã

Pfiíjmy pro obec celkem 80.348 Kã
Vstupné (so 265, ne 63, Kaãa 121) 44.900 Kã
Vybráno od obãanÛ (sobota) 9.716 Kã
Prodej losÛ 3.100 Kã
Bufet 22.532 Kã

Pfiíjmy pro stárky celkem 30.000 Kã
(Tuto ãástku obdrÏeli stárci 
na pofiízení videonahrávky)
Sólo hody 17.500 Kã
Sólo Kaãa 12.500 Kã

Celkem pro obec ztráta 47.431 Kã

Rekapitulace nákladů na hody 
a Kateřinskou zábavu:

Staří stárci Stárci 2016
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Statek v obci a jeho nové rozdělení

Skutečnost, že areál bývalé továrny
Šohaj, který byl kdysi součástí statku, před
léty přešel do soukromých rukou, je věc
známá. Nová je skutečnost, že od příštího
roku změní majitele zbývající část statku,
která je dosud v majetku Zemas a.s. Čejč.
Podle dohody s dosavadním vlastníkem
přejde do vlastnictví obce správní budova,
sýpka a kravín stojící na jižní části statku.
Obci budou patřit také plochy pod uvede-
nými budovami a větší část nádvoří, včetně
prostoru vjezdu a parcely před a vedle
správní budovy. Příčinou této změny je
zrušení obou výrobních středisek v Hovo-
ranech a v Násedlovicích. Jejich přesunu-
tím do Čejče došlo k vyklizení obou areálů.
Zbytek budov v areálu –
horní i spodní dílny, starý
vjezd i bývalý teletník – je
předmětem prodeje dalším
subjektům. Co se bude dít
s bývalým velkostatkem
v budoucnosti, je věc
zatím nerozhodnutá.

Možná vás budou zají-
mat některé události týka-
jící se historie násedlovic-
kého velkostatku. O novém
dvoru a tvrzi se zmiňují do-
kumenty již roku 1544,
kdy za válek česko–uher-
ských byly obce v okolí

zcela zničeny. Tehdejší Násedlovice, zmi-
ňované poprvé roku 1327, ležely několik
set metrů západněji v údolí Spáleného po-
toka. Byly postupně přeloženy na sou-
časné místo a bylo k nim přičleněno území
zaniklých osad Šenstras a Šenhof. Rovněž
se tak lépe spravovaly rozlehlé rybníky
v údolí říčky Trkmanky. Doba vybudování
velkostatku sahá k začátku 17. století do
doby kdy slavkovské panství vlastnil rod
Kouniců. V roce 1622 po první konfiskaci
a následném prodeji celého ždánického
panství, jehož součástí byla i naše obec, se
Násedlovice staly majetkem rodu Liech-
tensteinů. Od roku 1869 byl statek prona-
jat dr. Eduardu Seidlovi. Liechtensteinům

patřil statek i polnosti až do roku 1924.
Poté byl vytvořený zbytkový statek se 150
ha zemědělské půdy prodán statkáři Raut-
skovi, který nebyl příliš úspěšným hospo-
dářem. Dalšími majiteli byli manželé
Fanny a Julius Stiassny. Tito manželé
i s dcerou však z obav před možnou per-
zekucí ze strany německých úřadů emi-
grovali do Anglie. 

Statek i polnosti byly znovu zabaveny.
Statek řídil správce Timošenko. Po skon-
čení II. světové války byl násedlovický sta-
tek jako židovský majetek znovu zabaven
státem a byl rozdělen. Statek po válce zů-
stal prázdný a byl dán do správy obce. Kra-
vín byl přidělen sedlákům na použití jako
stodoly. Byli zde umístěni i plemenní býci
a kanci, dokonce zde po krátkou dobu
byla umístěna obecní prádelna. Zeměděl-
ská půda byla rozdělena mezi místní ža-
datele. Poté byla  bývalá konírna přebudo-
vána jako stanoviště traktorů pro zřízenou
STS (strojní a traktorová stanice). Po
vzniku menšinového JZD (jednotné ze-
mědělské družstvo) přešlo užívání na
tento subjekt. Později bezúplatně do ma-
jetku Zemas a.s. Čejč.

V části statku (stáje a sýpky) byla vytvo-
řena továrna na krajky, která byla později
znárodněna a přeměněna na továrnu na vý-
robu prádla – pobočka strážnického zá-
vodu Šohaj, později závod Sandy, jež svou
činnost v naší obci ukončil v srpnu 2003. 

To snad jen velmi krátce o historii nej-
většího a nejvýnosnějšího velkostatku na
bývalém panství Ždánice. Doba se nesku-
tečně změnila, styl a způsob zemědělské
výroby se nedá srovnávat s minulostí. Pro
hospodáře z dob minulých by byl tento
způsob hospodaření až nepochopitelný.

Josef Puk
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Mateřská škola
Tak nám to zase uteklo! Máme zažito, že

nejrychleji ubíhají školní prázdniny. Letos
ale stejným tempem pádí jeden den škol-
ního roku za druhým a už jsou tady zase
Vánoce. Zkrátka v mateřské škole není čas
na nudu. Ale než přistoupím k novému
školnímu roku, ráda bych se ohlédla zpět
za prvním pololetím roku 2016.

V dubnu podal zřizovatel MŠ žádost o do-
taci z programu IROP (Integrovaný regionální
operační program) na rozšíření kapacity ma-
teřské školy. Doposud jsme však neobdrželi
zprávu o výsledku rozhodnutí, takže pevně
doufám, že v době, kdy tento článek budete
číst, se budeme připravovat na stěhování do
náhradních prostor a spřádat plány, jak co
nejrychleji školku zrekonstruovat.

S dětmi jsme v tomto období prožili
spoustu zajímavých aktivit. Navštívili jsme
divadelní představení v Brně, přivítali jsme
u nás herce i koncertní mistry na dětských
představeních. A ve spolupráci s rodiči
a mladými hasiči jsme připravili dětský kar-
neval v kulturním domě. 

V měsíci květnu a červnu jsme si zdoko-
nalili fyzickou kondici na předplaveckém
výcviku v Hustopečích a nezapomněli jsme
ani na svátek našich maminek, které jsme
potěšili hudebním vystoupením.

V jarních měsících jsme pozvali naše ro-
diče na školní zahradu, kde nám pomohli
s úklidem a kde jim děti za odměnu při-
pravily brambory pečené v ohni.

Jako každoročně i letos jsme jeli na školní
výlet. Tentokrát do Lednice, kde jsme si pro-
hlédli úžasnou výstavu soch z mořského pí-
sku a měli jsme možnost si také na sochaře
zahrát. Děti se cítily jako na mořské pláži,
a dokonce i počasí bylo přímo středomořské.

Společně jsme se také rozloučili s našimi
sedmi předškoláky, kteří po prázdninách
nastoupili do základní školy. Tyto společné
chvíle s rodiči jsou velmi příjemné a poho-
dové a vždy se na ně velmi těšíme.

V září začal nový školní rok, který jsme
zahájili se  36 dětmi a dvěma novými uči-
telkami, Bc. Alenou Strmiskovou a Erikou
Holubářovou. Po úvodním měsíci, kdy jsme
rychle setřeli všechny dětské slzičky a za-
hnali smutky po domově, vyrazili jsme do
Brna na představení divadla Radost. 

Společně s rodiči jsme se na tvořivém
odpoledni připravili na kouzelnou akci Rej
světlušek. Rodiče s dětmi vyřezávali dýně
a vyrobili si i papírové dekorace. K posil-
nění nám provozní pracovnice připravily
i něco dobrého a zdravého na pití.

Od října začal pro nejstarší děti grafo-
motorický kurz.

Naše děti také přispěly svou pomocí při
sázení stromů v obci v rámci enviromen-
tálního programu Stromy s pamětí. Dětem
maminky ušily zahradnické zástěry, na-
koupili jsme nové kbelíky na zalévání a plni
pracovního elánu jsme náš strom, moruše,
zasadili u parkoviště. Po práci jsme „no-

vému kamarádovi“ zazpívali písničku a za
odměnu jsme dostali krásnou knihu o stro-
mech z našeho okolí a také něco dobrého
na zoubek.

Období před hody patří vždy společné
přípravě na výzdobu naší školní máje a sta-
vění májky do zahrádky před budovu. Tato
akce je spojena s písničkou a přípitkem (sa-
mozřejmě bio nealko).

A po hodech nastupuje doba plná obav,
zpytování svědomí a hlavně očekávání. Mi-
kuláš, anděl i čerti se k nám vracejí každo-
ročně. Ale vždy všechno dobře dopadne a děti
si odnášejí jenom pěkné dárky bez uhlí.

V předvánočním čase se opět setkáváme
s rodiči na společném odpoledni plném
her, kreativních aktivit a pohody nad vá-
nočním cukrovím a tekutými dobrotami.
Pro děti máme připraven vánoční divadelní
program a také spoustu dárků pod vánoční
stromeček.

Na závěr chci poděkovat všem rodičům
za spolupráci s naší mateřskou školou. Dě-
kuji všem, kdo nám jakýmkoliv způsobem
vypomohli materiálně svými dary. Velmi si
vážíme každé pomoci, každého vstřícného
kroku i každého poděkování, které se nám
někdy dostane.

Za celou mateřskou školu přeji všem
krásné prožití celého vánočního období
a do nového roku hodně zdraví a veselou
mysl.

Marcela Hanáková, ředitelka

Mladí hasiči
Ani v letošním roce jsme se nenudili,

o čemž svědčí celá řada akcí, kterých jsme
se zúčastnili. Jako vždy jsme naši celoroční
práci zahájili výroční schůzí, na které jsme
se sešli v hojném počtu. 

Konec zimy jsme pak věnovali přípravě
na testy odznaku odborností, které díky
svým vědomostem všichni naši závodníci
úspěšně splnili. 

Duben byl pro nás spíše ve znamení vý-
letů. Nejdříve jsme se vydali na kole vy-
zkoušet novou cyklostezku. Přitom jsme
se zastavili na dětském hřišti v Dražův-
kách. Na dalším výletě už jsme se projeli
vlakem až do Uherského Hradiště, kde
jsme navštívili místní Kovo Zoo. Zde právě
probíhala akce Den Země, a tak bylo o kva-
litní zábavu postaráno. 

Po celý květen jsme trénovali na nejdů-
ležitější akci v roce, kterou je okrsková sou-
těž. Ta letos proběhla v Uhřicích. S mlad-
šími žáky jsme se sice umístili na
posledním čtvrtém místě, je ale nutno do-

dat, že boj to byl těsný. I soupeři,
kteří se umístili na prvním místě,
nám utekli o pouhé sekundy.

V létě jsme z důvodu menšího zájmu dětí
poprvé vynechali tradiční tábor. Doufáme,
že v příštím roce bude zájemců daleko více.
Hned na začátku školního roku jsme začali
s přípravou na branný závod. Svou připra-
venost jsme si vyzkoušeli cestou na Nynek,
vodní nádrž v Nenkovicích. O týden později
jsme už soutěžili s celým okrskem v Uhři-
cích, kde jsme vybojovali 2. místo.

Letošní sezonu završila okresní soutěž
v Miloticích, kde jsme se umístili na 14.
místě. Tento rok se nám celkem vydařil.
Doufáme, že také naše děti byly spokojené
při společné práci, sportu i zábavě.

Za vedení Mladých hasičů Martin Horák

letos 2016 zlom_letos_2016  09.12.16  16:00  Stránka 16



17Prosinec 2016
NÁSEDLOVICE

letos 2016

Jak plyne čas v muzeu a galerii
„Domov je tam, kde leží tvoje srdce.“ –

Ann Brashares
Také v letošním roce se uskutečnilo

v naší malé galerii několik zajímavých vý-
stav. Muzeum se rozrostlo o zajímavé ex-
ponáty, jako jsou např. součásti krojů, staré
učebnice. Rodina Horákova věnovala mu-
zeu krásnou starou kolébku a paní Eliška

Flodrová z Brna darovala šicí stroj SINGER,
který byl vyroben 18.5.1884 v Anglii. Všem
touto cestou velmi děkujeme a těšíme se na
další přírůstky do muzea.

Na návštěvníky, kteří navštívili naše mu-
zeum a galerii v lednu 2016, čekala ještě II.
výstava betlémů. Mohli si prohlédnout dře-
věný betlém přímo z města Betléma, betlém
z kukuřičného šustí, betlém ze včelího vo-
sku, nádherné staré papírové betlémy a ze
Slovenska nám byl zapůjčen i jeden po-
hyblivý betlém vyrobený z papíru.

V měsíci březnu začala výstava věnovaná
velikonočním zvykům a nádherným veli-
konočním kraslicím. Některé kraslice byly
i volně k prodeji. V průběhu výstavy si děti
mohly nazdobit svoji velikonoční kraslici
v připravené malé dílničce, kterou vedla

paní Jana Svatoňová. Pomáhaly jí Erika
Stávková a Denisa Nováková. Všem patří
velký dík.

Velikonoční výstavu zahájil dětský folk-
lórní soubor Násedlováček, který předvedl
v Násedlovicích již zaniklý zvyk, a to vy-
nášení Moreny (Smrtky) a vítání jara (lé-
tečko, májíček). Jedná se o starý západo-

slovanský zvyk, o němž nejstarší
zmínka na našem území pochází
z roku 1366 z Prahy. Popisuje zvyk
vynášet na jaře z obce postavu,
představující smrt (zimu), za do-
provodu zpěvů a her ji přinést
k řece, kde je utopena, aby již ne-
mohla škodit. Ne všude mohla být
vhozena do řeky, proto ji často jen
vynesli za vesnici a zakopali do
země nebo zapálili, což mělo za ná-
sledek mnohé spory se sousedními
vesnicemi. Naproti tomu zelená vě-
tvička – létečko, májíček, symboli-

zovala něco nového, zrození nového života
a za zpěvu se přinášela do vesnice.

V květnu proběhla výstava krojovaných
panenek, které zapůjčila paní Zdena Va-
lentová. Tuto výstavu navštívili i přátelé
pana Josefa Fronka ze Skotska. Výstavou
i exponáty v muzeu byli nadšeni. Nově zde
byla k vidění malovaná skříňka a dveře,
jež byly součástí ložnice. Ložnici maloval
pan Jaroslav Zbořil, kronikář z Dambořic,
pro svoji manželku někdy kolem roku
1930. Našemu muzeu exponát zapůjčila
jeho vnučka, paní Šárka Nováková. Jedná
se o typickou malbu na nábytek z oblasti
hanáckého Slovácka z přelomu 19. a 20.
století. Tento nábytek je k vidění ještě
i v muzeu v Kloboukách u Brna. Kdysi si jej
oblíbili také bratři Mrštíkové.

Sbor dobrovolných hasičů
Blíží se opět konec roku a já bych vás

chtěl prostřednictvím tohoto Zpravodaje
seznámit s činností Sboru dobrovolných
hasičů v Násedlovicích za uplynulé období.

Letošní rok jsme jako obvykle zahájili
výroční schůzí, kde jsme zhodnotili naši
činnost v roce minulém a vytýčili si cíle na
rok další.

V zimních měsících se vždy více věnu-
jeme teorii. Účastníme se různých školení.
Velitelé a strojníci absolvovali periodické
školení v Hodoníně. Na členských schů-
zích se školí všichni členové zásahové jed-
notky. V letošním roce zahájil Martin Horák
spolu s Tomášem Kratochvílem z Dambořic
školení pro mladé budoucí členy zásaho-
vých jednotek z celého okrsku. Mladí se tak
učí zacházet s nářadím, které budou při
zásazích používat. Přeji jim, aby jim elán
a chuť do práce dlouho vydržely.

Během roku samozřejmě probíhají i ško-
lení praktická, jako je pro nositele dýchací
techniky nebo pro práci s čerpadly na su-
chu i na vodě.

Naši členové po celý rok udržují v poho-
tovosti všechny agregáty, věnují se práci
na vozidlech, v hasičské zbrojnici, starají se
o oblečení, ale pozornost věnují také drob-
nostem, které nejsou tak viditelné.

V letošním roce jsme žádali Jihomorav-
ský kraj o dotaci na revizi dýchacích pří-
strojů a dovybavení jednotky. Tuto dotaci
se nám podařilo získat. V srpnu jsme se do-
zvěděli, že jsme byli úspěšní rovněž se žá-
dostí o dotaci v rámci programu IROP (In-
tegrovaný regionální operační program),
kde se jednalo o prostředky na zakoupení
velkokapacitní cisterny. Podle hrubého od-
hadu by měla nová cisterna dorazit někdy
v půlce příštího roku. Všichni se už velmi
těšíme. Jako každý rok i letos jsme na jaře
provedli sběr starého železa.

V květnu jsme se zúčastnili okrskové sou-
těže v Uhřicích. Dopoledne soutěžila druž-
stva mladých hasičů a odpoledne poměřila
své síly družstva dospělých. Na začátku le-
tošního července se uskutečnily závody do
vrchu, již VI. memoriál Stanislava Firtla. Je

to akce, kde již tradičně pomáháme se za-
jištěním jejího bezpečného průběhu.

Ani letos jsme nechyběli při organizaci
tradiční listopadové akce, kterou je Rej svět-
lušek. V hasičské zbrojnici mohli rodiče po-
sedět a děti si zatím opékaly buřty nebo si
prohlížely hasičská auta. V tomto roce jsme
několikrát bojovali s červeným kohoutem.
Zasahovali jsme při požáru rodinného do-
mku v Karlíně, hasili jsme zapálenou trávu
v Želeticích, v Uhřicích a dvakrát v Dambo-
řicích. Neminul nás ani planý poplach v naší
obci. Mezi našimi členy jsou také letošní ju-
bilanti. Krásné sedmdesátiny slaví Jaroslav
Světnička a Alois Blahutka. Do dalších let
jim přejeme hodně štěstí a zdraví a na tomto
místě bychom jim chtěli také poděkovat za
práci, kterou pro sbor vykonali.

Závěrem bych chtěl všem členům Sboru
dobrovolných hasičů poděkovat za jejich
práci a vám všem popřát klidné prožití vá-
nočních svátků a mnoho štěstí v nadchá-
zejícím roce.

Milan Horák, starosta SDH

Od srpna jste si mohli prohlédnout papí-
rové modely, které vyrobil pan František
Hanák. Jedná se o velmi pěkně a precizně
lepené modely aut, letadel, tanků, ale i his-
torických domů a hradů. Tato výstava potě-
šila zejména mužskou část naší populace.

Listopad je v galerii již tradičně věnován
hodům. Hody se slaví v Násedlovicích na
svátek sv. Martina, kterému je zasvěcen
místní kostel. V galerii si můžete v tomto
období prohlédnout fotografie násedlovic-
kých stárků od počátku 20. století až po
současnost. Můžete porovnat vývoj mí-
stního kroje v průběhu 100 let. Děkujeme
všem, kteří ochotně zapůjčili rodinné foto-
grafie k naší archivaci. Budeme vděčni, po-
kud nám ještě doplníte chybějící roky.

V době adventu připravujeme tradiční
výstavu betlémů. Betlémy kdysi neodmys-
litelně patřily k vánočním svátkům. Na je-
jich výrobě se často podíleli všichni čle-
nové rodiny a trávili spolu mnoho krásných
zimních večerů. V současné době tato tra-
dice již upadá, a proto budeme rádi, pokud
i vy zapůjčíte svůj rodinný betlém na vý-
stavu a tato tradice nepadne v zapomenutí.

Hana Bravencová
správce muzea a galerie

Velikonoční výtvarná dílna pro děti
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TJ Moravia Násedlovice
Činnost TJ v roce 2016 se nijak výrazně

nelišila od let předešlých. Jen z důvodu
změny občanského zákoníku bylo třeba pře-
pracovat stanovy organizace, a proto výroční
schůze, kde se nové stanovy schvalovaly,
proběhla až v měsíci srpnu. Ve vedení jed-
noty nedošlo ke změně. Před-
sedou oddílu je Miloslav Do-
beš, členové výboru jsou
Zdeňka Dobešová, Božena Ka-
didlová, Antonín Svatoš ml., Jo-
sef Lojan, Richard Dobeš, Mi-
chal Valenta.

V průběhu zimní přípravy,
která celá proběhla v domá-
cím prostředí, jsme 6. února
uspořádali tradiční ostatkovou
zábavu s pochůzkou maškar
po obci za doprovodu harmo-
nikáře Jaroslava Navrátila.
Ještě jednou díky všem, kteří
přispěli do tomboly.

Jarní polovinu sezóny začali
muži 27. března výhrou 3:1
v Miloticích s místní rezervou a ukončili 11.
června výhrou 4:3 v Šardicích. V tabulce
okresní soutěže jsme skončili na třetím
místě se 49 body a bilancí 15 výher, 4 re-
mízy a 7 proher při skóre 66:38. Družstvo
žáků skončilo na šestém místě se 32 body

a bilancí 10 výher, 2 remízy a 6 prohraných
utkání při skóre 79:56.

Jak všichni jistě víte, ZEMAS a.s. počát-
kem roku přestal používat místní areál
i s blízkým vodojemem. Pro nás tím vznikl
obrovský problém, jelikož byla okamžitě za-

stavena dodávka vody na zavlažování hřiště.
Vše se vyřešilo dotací na zřízení vrtané
studny, která byla poskytnuta hejtmanem
Jihomoravského kraje. K samotné realizaci
vrtání došlo počátkem měsíce května. Byl
zbudován a vystrojen vrt hluboký 75 metrů

s dostatečným množstvím vody. Z důvodu
zhoršeného zdravotního stavu pana Zdeňka
Horáka, hlavního organizátora soutěže, se
letos nekonal tradiční šachový turnaj zdra-
votně postižených šachistů.

Před zahájením podzimní části sezony
2016/2017 jsme uspořádali 30.
července letní noc a 6. srpna již
začaly boje o mistrovské body.
Začali jsme prohrou 3:2 na Ne-
sytu Hodonín. Rok 2016 jsme
ukončili na domácím hřišti vý-
hrou 2:0 nad Nesytem Hodo-
nín. V tabulce to znamená 4.
místo jen o skóre za třetím Vl-
košem s 23 body a bilancí 7 vý-
her, 2 remízy a 3 prohry při
skóre 28:19. Žáci přezimují na
10 místě se 6 body a bilancí 2
výhry a 9 proher při silně pa-
sivním skóre 5:117. Tuto neli-
chotivou bilanci omlouvá
velmi nízký věkový průměr žá-
čků.

Výbor TJ Moravia děkuje všem členům,
fanouškům, příznivcům a sponzorům za
přízeň a dále přeje příjemné prožití vánoč-
ních svátků, hodně zdraví a štěstí do no-
vého roku 2017. 

Richard Dobeš

Myslivecký spolek Obora
Každá činnost spojená s přírodou a jejími

zákony se odvíjí od ročního období a po-
časí. Netýká se to jen práce zemědělců, les-
níků, ale také myslivecké činnosti. Pro mys-
livost je počasí mnohdy limitujícím
faktorem. Kromě počasí se nepřítelem mys-
livosti a tím i života v polích a lesích stále
více stávají zemědělské a lesnické podniky
se svojí mechanizací, chemizací a stále se
zvyšující snahou o efektivitu a zisk. Rovněž
ve sdělovacích prostředcích je myslivecká
činnost málo oceňovaná.

Pro většinu mysliveckých spolků a jejich
členů dnes není důležitý počet odlovené
zvěře, ale jejich činnost se stává spíše jen
společenskou záležitostí. Dle mého názoru
to má vliv na stále se zmenšující počet or-

ganizovaných myslivců. Jejich počet za po-
slední roky klesl na polovinu. Vliv na to
má zřejmě také nedůvěryhodné vedení
svazu.

Přes tyto záležitosti jsou členové mysli-
veckých spolků spolu s dobrovolnými ha-
siči na vesnicích snad jedni z posledních,
kteří udržují společenský život v obcích. 

Členové mysliveckého spolku v naší obci
pořádají od roku 1957 vyhlášené mysli-
vecké plesy. Letos se konal již 36. ples. 

Pro veřejnost myslivci každoročně pořá-
dají večer s nabídkou zvěřinových specialit
na myslivně. 

Na společných honech na drobnou zvěř
jsou výřady sice mizerné, ale průběh lečí si
účastníci většinou pochvalují, protože

mnohdy se zábava na myslivně protáhne do
pozdních nočních hodin. Ke slovu se zde
dostávají staré myslivecké zvyky a tradice. 

Pokud se týká úlovků, patřil rok 2016
k těm nejméně úspěšným v historii. Vinu
na této skutečnosti má i počasí v roce 2015,
kdy bylo abnormálně teplé léto, minimální
srážky a s následně skromné deště. Jen
u černé zvěře to neplatí, té naopak počasí,
i způsob zemědělské výroby svědčí.

Od letošního roku nese naše sdružení
název Myslivecký spolek Obora Násedlo-
vice.

Všichni myslivci, honci i přátelé mysli-
vosti vám přejí příjemné prožití svátků vá-
nočních a vše nejlepší v roce 2017 a dovo-
lují si vás pozvat na 37. myslivecký ples.
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Český svaz včelařů, základní organizace Žarošice
Letošní zima 2015-2016 proběhla pro vče-

laře v optimálních podmínkách bez vyš-
ších teplotních rozdílů s občasným oteple-
ním, které včelstvo uvítalo ke svému
proletu a vyprázdnění výkalů. Podzimní lé-
čení včelstev proběhlo bez větších prob-
lémů, což se ukázalo i z laboratorních vý-
sledků vyšetření na roztoče Varroa
destruktor, kde vyšší počet roztočů byl jen
u dvou včelařů. U těchto včelařů došlo k jar-
nímu přeléčení včelstev podle veterinár-
ního nařízení tak, aby tímto léčivem ne-
byla ovlivněna jarní snůška nektaru. 

Včelstva krásně přezimovala a začínala
nabírat na síle, k čemuž jim přálo krásné
jaro s postupným oteplováním a rozkvétá-
ním mandloní, meruněk, švestek a dalších
ovocných stromů, pampelišek a dalších
rostlin. Začínala pomalu rozkvétat řepka
a úly se začaly plnit medem a včelami. Při-
dávaly se medníky, zvětšoval se úlový pro-
stor pro včelstvo, které stále sílilo a nabývalo
na množství včel. Začínal se vytáčet první
med a vše nasvědčovalo, že letošní sezona
bude nadprůměrná, co se týká výnosu
medu. Běžně se používají tři nástavky na
u nás nejpoužívanější rámkovou míru 39 x
24 cm. Tento prostor začínal být včelstvu
malý. Pak přišla pohroma – jarní mrazíky.
Pomrzly ovocné stromy a úroda ovoce ne-
byla žádná. Postupem času se ukázalo, že
tyto mrazíky zasáhly i akáty, které v naší ob-
lasti vůbec nerozkvetly. Podobné to bylo
i s lípou, která podle jiných roků kvetla asi
jen z jedné třetiny. Rozkvetlé lípy byly chu-
dobné na nektar a snůška téměř žádná. To,
co si včelstva přinesla, přestávalo stačit i pro
ně samotné, neboť včelstvo spotřebuje asi
80 kg medu. Včelami přeplněné úlové pro-
story a minimální snůška nektaru ovlivňo-
valy včelstva a ta se začínala ve velkém
počtu rojit. Letošní roje dosahovaly veli-
kosti normálního produkčního včelstva.
Ten, kdo chtěl zvyšovat počty včelstev nebo
nahradit úhyny, měl velkou příležitost. Sta-
čilo takový roj usadit a pak krmit. Včelstva
mívají kolem plodu dostatek medních zásob
pro výživu nových včel. Letos tyto zásoby
téměř zmizely. Již v půlce července se za-

čalo s přikrmováním včelstev, to je v době,
kdy se z včelstev v běžném roce ještě vytáčí
med. Včelstva bez medu lehce zpracovala
20 kg cukru určeného na zimní zásoby
k přezimování a k tomu si ještě přinášela ne-
ktar s pylem, který se jí podařilo najít. 

Tento rok se tak vytáčel med z řepky
s příměsí ovocných stromů jako hlavní snů-
ška. V dalším období se pak už jen přebí-

raly jednotlivé rámečky s medem, které by
se daly včelám odebrat, aby včelstva ne-
strádala nedostatkem medu a nehladověla.

V červenci proběhlo přeléčení včel proti
roztoči Varroa destruktor kyselinou mra-
venčí, která se používá i v potravinářském
průmyslu. Tato kyselina se z úlu odpaří
a nezanechá žádné zbytky. Čeká nás ještě
přeléčení včelstev v zimním období, které
je závislé na plodování včelstev a teplot-
ních podmínkách.

Vyskytl se problém firmy Včelpo s dovo-
zovým medem, který obsahoval antibi-
otika. Je spousta dalších firem, které ob-
chodují s medem. Přivezou med z různých
krajin, pak do něj přidají náš med a prodá-
vají ho jako med z EU a mimo země EU.
Naše medy obsahují pily, na který je náš or-
ganizmus zvyklý, a užíváním tohoto medu
může dojít i ke snížení alergií na pyl, který
se u nás vyskytuje. 

Členské schůze naší organizace se ko-
naly podle potřeb včel a včelařů. Usku-
tečnily se čtyři přednášky s včelařskou
tématikou, na kterých se vždy sezná-
míme s novými poznatky, z nichž je
možno čerpat znalosti o dalších pracov-
ních postupech a nové vědomosti týkající
se chovu včel. 

V tomto roce máme v naší organizaci dva

jubilanty. Je to František Seďa, který oslavil
80. narozeniny, a Vlastislav Staněk, který
slavil 70. narozeniny. Oběma srdečně bla-
hopřejeme a do dalšího života přejeme
hodně zdraví a pohody.

Ve svazu máme 25 členů. Bylo zazimo-
váno celkem 321 včelstev. Ve včelařském
kroužku pod vedením Romana Švábíka
pracuje 8 dětí. Scházejí se ve včelařském
domě v Násedlovicích, kde jsou umístěna
také včelstva, aby si děti mohly všechno
vyzkoušet a podívat se, jak to ve včelstvu
vypadá a jak probíhají jednotlivé zásahy
do včelstev v návaznosti na roční období.
Přichází zima a je čas chystat nové rá-
mečky, opravit úly a celkově se připravit
na jaro. 

Mnoho zdraví a úspěchů v novém roce
přeje Český svaz včelařů, základní organi-
zace Žarošice.

Miroslav Brychta, jednatel
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Sňatky
Radim Jetelina a Markéta Drmelová
Karel Baják a Monika Kopřivová
Lukáš Koutný a Kateřina Honová
Antonín Beneš a Dana Schejbalová 
Vladimír Vyskočil a Jana Smolková
Petr Dobeš a Magdalena Straková
Milan Piškula a Jana Bendová

Narození
Adriana Bajáková
dcera Markéty a Zdeňka Bajákových (listopad
2015)

Oliver Antal
syn Valerie a Gabriela Antalových (prosinec 2015) 

Agáta Šulcová
dcera Marie Dobešové a Kamila Šulce 

Viktorie Matulová
dcera Lenky a Václava Matulových 

Simona Šedivá
dcera Kateřiny Martanové a Michala Šedivého

Nela Trávníčková
dcera Jany a Petra Trávníčkových

Ondřej Vařeka
syn Miloslavy Jánské a Ondřeje Vařeky 

Ellen Kollárová
dcera Petry a Pavla Kollárových

Vítání občánků

12. června 2016 jsme přivítali Adrianu
Bajákovou, Agátu Šulcovou, Viktorii Matu-
lovou, Olivera Antala, Adélu Chrástkovou.

20. listopadu 2016 jsme přivítali Nelu
Trávníčkovou, Ellen Kollárovou, Ondřeje
Vařeku a Simonu Šedivou

Rozloučili jsme se
Lubomír Laštůvka (prosinec 2015) č. 104
Jarmila Dobešová č. 293
Marie Poláčková č. 119
Marie Horáková č. 230
Vlasta Kneslová č. 66
Marie Panáčková č. 21
Františka Hanáková č. 99
Marie Bajáková č. 84
Vojtěch Jiskra č. 44
Josef Fronek č. 176

Vítání obãánkÛ – 12. ãervna 2016 Vítání obãánkÛ – 20. listopadu 2016

Jubilantka starostka Vlasta Mokrá

Jubilant Vûroslav Svoboda

Dort pro paní starostku
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Jubilanti
50
Ludmila Jankůjová č. 208
Josef Basovník č. 281
Jarmila Rybnikářová č. 309
Zdeněk Poláček č. 119
Jaroslav Stávek č. 348
Lenka Kafková č. 129
Pavel Jankůj č. 208
Jiří Kobzinek č. 10
Hana Dobešová č. 284
Halina Tserashkovich č. 68

60
Helena Hasalová č. 184
Dana Schejbalová č. 29
Václav Moleš č. 153
Libuše Mléčková č. 32
Jaroslav Kašuba č. 237
Zdeňka Dobešová č. 351
Pavel Kolenčík č. 289
Věra Kramářová č. 349
Božena Šurýnová č. 350
Věroslav Svoboda č. 327
Miroslava Hubáčková č. 58
Božena Kašubová č. 237

70
Jaroslav Světnička č. 154
Jarmila Valentová č. 304
Květoslava Pučálková č. 202
Josef Bíza č. 303
Květoslava Blahutková č. 18
Alois Blahutka č. 314
Jan Drápal č. 333
Stanislav Adámek č. 222
Pavel Vahala č. 73
Jaroslav Pokluda č. 276
Jiří Jelínek č. 48

80
Vladyka Dobešová č. 306
Jenovefa Hanáková č. 327

85
Tomáš Valík č. 226
Zdenka Krhánková č. 358
Josef Baják č. 20
Růžena Dobešová č. 13
Zdenka Svobodová č. 212

90
Marie Laigotová č. 105
Zdenka Valentová č. 161

95
Františka Hanáková č. 99

Kdo z občanů si v budoucnu ne-
přeje být v  této rubrice zveřejňo-
ván, ať na tuto skutečnost upozorní
obecní úřad. Děkujeme.

Všem uvedeným k je-
jich jubileu přejeme
pevné zdraví, štěstí,
osobní pohodu a ne-
ustálý důvod k úsměvu.

Jubilantka Marie Veãefiová Jubilantka Vladyka Dobe‰ová
Jubilantka 
Libu‰e OndÛ‰ková

Jubilantka Zdena Valentová Jubilant Václav Mole‰

Jubilant Tomá‰ ValíkJubilantka Franti‰ka Hanáková

Jubilantka Jenovéfa Hanáková Jubilantka Marie Laigotová
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Výročí v roce 2016
Oblíbenou přílohou předvánočních no-

vin a časopisů bývají ročenky připomínající
významné události z minulosti při jejich
kulatém výročí. Snad vás bude zajímat ně-
kolik dat týkajících se našeho regionu či
obce.

rok 306 – 1700
let od narození sv.
Martina, biskupa
ve francouzském
městě Tours. Kos-
tel v naší obci je
zasvěcen tomuto
světci, který jako
první z katolic-
kých svatých ze-
mřel přirozenou
smrtí.

rok 1516 – 500
roků od začátku reformačního hnutí v ka-
tolické Evropě, vedeného Martinem Luthe-
rem jako reakce na situaci v tehdejší církvi
i jako začátek mezináboženského kon-
fliktu, přetrvávajícího do dnešní doby. Na
brzkou jednotu křesťanských církví bude
mít možná vliv i setkání papeže Františka
s nejvyššími představiteli reformovaných
církví ve švédském Malmo.

rok 1816 – 200 let od doby, kdy samo-
zvaný francouzský císař Napoleon se nu-
ceně stěhuje do vyhnanství na ostrov

sv. Heleny. Jedenáct roků předtím zvítězil
v bitvě u Slavkova nad rusko-rakouskou ar-
mádou. Příměří po této bitvě bylo sjednáno
v Janově Dvoře. 

rok 1866 – 150 roků od prusko-rakouské
války, kdy byl také náš region obsazen
pruskými vojsky a obyvatelé trpěli dran-
cováním, hladem a nemocemi. Do dneš-
ního dne je zachováno rčení „žere jako
Prajs“, podle chování vojínů okupačních
vojsk. V naší obci zemřelo na choleru 37

obyvatel. Této
nemoci podlehl
i velitel pruské
armády gen.
C l a u s s e w i t z ,
který má v Čejči
pomník, v po-
slední době
zrestaurovaný.
Z té doby je
známa také
zmínka o poz-

dějším prezidentovi T.G. Masarykovi. Do-
provázel jako šestnáctiletý pruskou jed-
notku z Čejče, kde se učil kovářem, do

nedalekého Holíče. Po cestě šlápl na re-
zavý hřebík, dostal otravu do nohy a byl
léčen v městě Pozsony (Prešpurk nyní Bra-
tislava). 

rok 1916 – 100 let od nejstrašnějšího roku
I. světové války, kdy na západní frontě
padly statisíce vojínů obou stran a tehdy
také do naší obce došlo nejvíce oznámení
o jejich smrti. Za dobu čtyř let to bylo cel-
kem 25 obětí a několik těžce zraněných. Je-
den legionář padl na italské frontě. 

V tomto roce zemřel také rakousko-uher-
ský císař František Josef I, jeho nástupcem
se stal císař Karel I.

100 let uplynulo od narození Josefa Vo-
dičky, učitele a kulturního pracovníka naší
obce, který byl také spoluautorem první
publikace o Násedlovicích vydané při pří-
ležitosti sjezdu rodáků v roce 1965. 

rok 1941 – 75 let od doby, kdy v červnu
hitlerovské Německo napadlo svého dosa-
vadního spojence SSSR. Císařské Japonsko
přepadlo v prosinci téhož roku Spojené
státy americké. Celé další čtyři roky až do
srpna 1945 byl opravdu celý svět ve válce.
Počet obětí přesahuje 50 milionů mrtvých,
z nich nemalá část byli civilní obyvatelé. 

V naší obci si válka vyžádala pět obětí
a životy dvou chlapců, kteří byli popraveni
na Pankráci. Měli bychom si připomenout
také našeho židovského spoluobčana, pana
Adolfa Schlesingera (*6. 7. 1869), který za-
hynul 10. 12. 1943 v koncentračním táboře
Terezín.

rok 1956 – 60 let od doby, kdy se tuhá sta-
linistická diktatura začala poněkud uvolňo-
vat. Tehdejší kremelský vládce N. S. Chruš-
čov se snažil ukázat vlídnější tvář a ke
zděšení mnoha soudruhů dokonce kritizo-
val snad největšího světového zločince J.
V. Stalina. Zároveň však Chruščov potlačil
vojenskou silou sovětských tanků povstání
v Polsku a Maďarsku. Dnešní osmdesátníci
si pamatují, že v době těchto událostí také
našim vojákům byla prodloužena základní
vojenská služba. 

Za připomenutí také stojí kulatá výročí
narození lidí známých ve světě, v našem
státě i obci. Když někdo dříve slavil 50 na-

rozeniny, jeho okolí ho oslovovalo „slo-
vutný kmete“. Dnes, kdy lidský věk i akti-
vita lidí se neskonale zvýšila, považujeme
padesátníky za mladé lidi a oslavujeme
osmdesátníky.

Snad nejzná-
mějším osmde-
sátníkem na ce-
lém světě je
v letošním roce
současný papež
František. Z ne-
známého jezuity
z Argentiny se
stal pro věřící
i nevěřící nadějí
na změnu dění ve
světě k lepšímu.
Mnohým z nás,
kteří jsme v tele-
vizi sledovali jeho

nástup do funkce, zůstává v paměti, když
oslovil lidi pozdravem „Dobrý večer“ a roz-
loučil se s přáním dobré noci. 

V letošním roce by se osmdesáti let dožil
první prezident České republiky Václav Ha-
vel. Byl nositelem státních vyznamenání
řady zemí světa, mnoha cen za uměleckou
tvorbu i občanské postoje a desítek čest-
ných doktorátů. Několikrát byl také navr-
žen na Nobelovu cenu míru.

Možná jste zaznamenali také další le-
tošní osmdesátníky. Patří mezi ně např.
uznávaný astrofyzik Jiří Grygar, herec, re-
žizér a scénárista Zdeněk Svěrák, herec Jan
Tříska, předseda olympijského výboru Mi-
lan Jirásek, herec Jan Kačer, filosof Jan So-
kol, spisovatel Milan Uhde. 

Jsme rádi, že
mezi významné
a známé osobnosti
s rokem narození
1936 můžeme zařa-
dit i našeho rodáka,
pana Josefa Fronka,
M.A., Ph.D. Celý ži-
vot se věnoval vyso-
koškolské pedago-
gické práci doma

i v zahraničí, je autorem nejobsáhlejších an-
glicko-českých slovníků, uznávaným anglis-
tou. Nikdy nezapomněl na vesnici, v níž se
narodil a strávil dětská a studentská léta.
Stále se zajímá o dění v obci. Rád i se svou ro-
dinou několikrát do roka při významných
událostech obec navštěvuje. Jako uznání za
celoživotní práci pro společnost se obecní
zastupitelstvo rozhodlo udělit svému rodá-
kovi „Čestné občanství obce Násedlovice“,
jež mu bylo předáno za účasti rodiny, zná-
mých i spolupracovníků při oslavě jeho na-
rozenin na kulturním domě v Násedlovicích.

Nezapomínáme ani na ostatní osmdesá-
tileté spoluobčany. U všech v obci žijících
byli zástupci obecního úřadu s gratulací,
dárkem a přáním hodně zdraví do dalších
roků života.

Josef Puk

Jorge Bergoglio nastoupil
jako 266. papež 13. 3.
2013 s jménem František
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Krojované hody 2016

Po pohárku…
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