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Štěstí je harmonie toho, 
co si myslíte, co říkáte 
a co děláte.

Mahátma Gándhí
(1869–1948)
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Vážení spoluob-
čané, milí čtenáři
našeho obecního
zpravodaje, do-
volte, abych se tro-
š ku poohlédla za
uplynulým rokem
2017. Tento rok byl
velmi úspěšný na
realizaci našich
projektů a zároveň

velmi náročný. Jako první bych zmínila
ocenění za stavbu cyklostezky Ždánicko,
kterou prováděla firma Swietelsky stavební
s.r.o. Hodonín. Tato stavba splnila soutěžní
podmínky a důstojně reprezentuje vyso-
kou úroveň stavebnictví v Jihomoravském
kraji a proto získala Cenu hejtmana JMK

jako stavba roku 2016. Naše cyklostezka
byla doplněna mobiliářem a v letošním roce
byly pořízeny malované mapy Hodonín-
ska a mikroregionu Ždánicko, které pos-
louží cyklistům k větší orientaci. Náš mi-
kroregion oslavil již 15 let. K této příležitosti
jsme uspořádali slavnostní valnou hromadu
za přítomnosti všech zakládajících členů,
kde jsem jako předsedkyně (již 11 let) při-
pomněla společně realizované projekty,
které slouží občanům v jednotlivých ob-
cích mikroregionu. V diskuzi starostové
vzpomínali nejen na projekty, ale přede-
vším na společné akce, jako jsou zabíjačky
nebo plesy. Také si většina obyvatel mikro-
regionu pochvaluje realizaci společného
kalendáře, který již řadu let vydáváme
a prodáváme za 50 Kč. Ples mikroregionu
v roce 2018 se bude konat ve Ždánicích
20. 1. 2018 spolu s plesem města. 

Každá obec by měla mít zpracovaný
„Program rozvoje obce“ a proto jsem požá-
dala v roce 2016 pracovníky MAS (Místní
akční skupiny) Kyjovské Slovácko v po-
hybu, aby se tohoto nelehkého úkolu ujali.
Program rozvoje obce byl vytvářen od lis-
topadu 2016 do května 2017. Byl zpraco-
ván ve spolupráci s občany, místními
spolky, podnikateli a neziskovými organi-
zacemi s ohledem na dlouhodobé zájmy
obce. Hlavním zdrojem dat bylo vlastní do-
tazníkové šetření, komunitní plánování
s občany, dostupná statistická data a pra-
covní interní materiály naší obce. Program
rozvoje obce je základním programovým
dokumentem obce zakotvený v zákoně
č. 128/2000Sb., o obcích a spolu s územ-
ním plánem určuje další směřování rozvo-

jových aktivit v obci. Program byl sestaven
jako střednědobý a to do roku 2027. Doku-
ment předpokládá hospodárné využívání
vlastních zdrojů, veřejných prostředků EU,
ČR a Jihomoravského kraje, má 93 stran
a můžete se s ním seznámit na webových
stránkách obce. 

Obec je taková, jací jsou její občané. Ob-
čanskou aktivitu považuji za ctnost, která je
třeba vyjádřit podporu, co nejkonkrétněji.
Násedlovice jsou rovněž obcí, kde vládne
selský rozum spojený s moderním pojetím
vzdělanosti a přirozenou lidskou kreativi-
tou. Jako malá obec nemůžeme zajistit vše.
Služby a obchody musí mít základní pod-
mínky pro své fungování. Kvalitu každo-
denního života považuji za klíčovou hod-
notu. Do jaké míry se budeme snažit tento

plán naplňovat, bude záležet na nás všech.
Dne 16. 4. 2017 v neděli velikonoční jsem

předala ceny starostky pěti místním vina-
řům při „Ochutnávce vín“, kterou pořádal
Český svaz zahrádkářů. Všem oceněným
ještě jednou blahopřeji. 

V loňském zpravodaji jsem Vás informo-
vala o podání žádosti o dotaci z programu
„Evropa pro občany“, který nesl název „Za-
chování tradic v obci Násedlovice a 690 let
od první písemné zmínky o obci“. Tato žá-
dost byla úspěšná, a mohli jsme z části fi-
nančních prostředků, postavit pergolu
v areálu za kulturním domem pro potřebu
všech našich občanů. O překrásné akci si
můžete přečíst samostatný článek, napsaný
manažerkou projektu paní J. Kundratovou.
Já bych touto cestou chtěla poděkovat všem
dětským stárkám a stárkům za milé pře-
kvapení v podobě písničky, kterou zazpívali

Slovo starostky
a zatančili před obecním úřadem. Pro ty,
kteří jste se akce nezúčastnili, píseň oti-
skujeme v našem zpravodaji. Také Vám pa-
tří poděkování za to, že jste na sebe vzali
odpovědnost při předání hodového práva.
Toto hodové právo vyřezal pan Václav Ur-
bánek, zcela zdarma, za což mu patří velké
poděkování. Na jedné straně je vyřezán sv.
Martin na koni – patron našeho kostela,
tedy i hodů a na straně druhé je vyřezán
obecní znak. Tento projekt byl velmi ná-
ročný na přípravu i zabezpečení všech tří
dnů, proto ještě jednou děkuji všem, kteří
jste přiložili ruku k dílu a přispěli jste
k dobré pohodě a spokojenosti všech účast-
níků. 

O tom, že jsme požádali o dotaci z IROP
na „Stavební úpravy, přístavba, nástavba
a půdní vestavba MŠ“ všichni dobře víte
z loňského čísla zpravodaje. Dotaci 19 mil.
jsme obdrželi a 2 mil. zaplatí náš obecní
úřad. Pro provoz MŠ byly dle požadavků
hygieny a hasičů zrekonstruovány prostory
v bývalé administrativní budově Zemasu
s nákladem 856 000 Kč. Od 1. 9. 2017 je zde
provoz naší MŠ přemístěn na jeden rok,
než se opraví budova stávající MŠ. Výbě-
rové řízení vyhrála firma: Stavební firma
plus s.r.o. se sídlem Měšťanská 3992/109
Hodonín. Věřím, že všechno bude probíhat
podle harmonogramu a za rok se naše děti
vrátí do nového. 

Održeli jsme také dotaci od Ministerstva
průmyslu a obchodu na „Revitalizaci ve-
řejného osvětlení“ v rámci státního pro-
gramu na podporu úspor energie a využití
obnovitelných zdrojů energie pro rok 2017
– Program EFEKT. Celkové náklady na vý-
měnu 159 svítidel za ledkové činily
1.185.588 Kč, z toho bylo 50 % dotace. Při
této příležitosti jsme nechali natřít kovové
sloupy kolem hlavní silnice. Myslím, že to
prohlídlo, co říkáte? 

Po krátké pauze jsme se přihlásili do sou-
těže Vesnice roku 2017 v Jihomoravském
kraji v Programu obnovy venkova. Porotě se
nejvíce líbil náš nově opravený Obecní úřad.
Obdrželi jsme „Mimořádné ocenění za pří-
kladné využití bývalé školní budovy v obci
Násedlovice“. Překvapil nás i mimořádný
finanční dar 25.000 Kč, který jsme mohli po-
užít na nové osvětlení vánočního stromu
před Obecním úřadem a pořízení kuchyně
v prvním patře budovy Zemasu, kde se �

Stavba roku JmK 2016

Vrácení hodového práva

Revitalizace osvětlení
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schází naše národopisné soubory Násedlo-
váček a Šohajíček. Mají zde schůzky mladí
hasiči a divadelní kroužek. V tomto patře
máme k dispozici ubytování pro 42 osob se
sociálním zařízením a sprchou, které je
k dispozici na chodbě. Své zázemí zde mají
i řidiči autobusů ČSAD Kyjov k odpočinku
v době čekání na další spoj. 

Ještě jsme obdrželi dotaci od Jihomo-
ravského kraje na pořízení změny č. 1
Územního plánu obce v částce 27.000 Kč. 

Slavnostní předání nového požárního vo-
zidla jednotce Sboru dobrovolných hasičů,
se konalo v sobotu 30. 9. 2017 před kultur-
ním domem. Tento den byl slavnostní
nejen pro hasiče, ale i pro všechny obyva-
tele naší obce. Nová velkokapacitní, cister-
nová, automobilová stříkačka byla poří-
zena za přispění Ministerstva pro místní
rozvoj v celkové výši 7.582.112 Kč. Smys-
lem tohoto projektu je posílit vybavení jed-

notky SDH pořízením potřebné a nezbytné
techniky, která umožní generační obměnu
techniky a zásadně zvýší akceschopnost
a připravenost k řešení a řízení rizik a ka-
tastrof. Ráda bych poděkovala všem čle-
nům SDH Násedlovice, zásahové jednotce
a všem funkcionářům, kteří se podíleli
a podílí na činnosti a vzorně si plní své po-
vinnosti. Zcela určitě patří poděkovat
i všem ženám, které mají pro náročnou
práci pochopení. Mám radost, když vidím,
že ženy při společných akcích pomáhají.
Hasičům je profesionální čest vrozená – to
samo už je důvod k oslavám. Předala jsem
hasičům klíče od nového požárního vozidla
a přeji jim, ať se jim s jeho pomocí co nej-
lépe daří vykonávat své povinnosti, při zá-
chraně majetku a životů našich spoluob-
čanů. Naši hasiči obdrželi dotaci
z Jihomoravského kraje na „Dovybavení
a obměnu JSDH Násedlovice věcnými pro-
středky požární ochrany“ v částce 84.000
Kč. Také k novému autu ode mne dostali ta-
blet, na který jsme obdrželi dotaci 20.000
Kč. A jako poslední v letošním roce jsme
obdrželi dotaci ve výši 15.089 Kč na pro-
školení, pohonné hmoty a dovybavení zá-
sahové jednotky. 

Další náš záměr je zpevnění břehů ryb-
níka. Obec nechala zpracovat „Studii revi-
talizace obecního rybníka“ a Manipulační
řád, který musí být přiložen k žádosti o do-
taci. Nyní jsme žádost podali na OPŽP
(operační program životní prostředí), kde je
výše dotace 85 % z celkových uznatelných
nákladů a budeme čekat, jak to dopadne. 

Na administrativní budovu Zemasu,
která je majetkem obce od ledna letošního
roku, jsem nechala zpracovat studii „Byty

pro seniory“ a to vychází jako jeden z po-
žadavků v Programu rozvoje obce. Tento
dokument je k nahlédnutí na OÚ, každý
den od 8 do 17 hodin. Myslím, že diskuze
a projednávání tohoto záměru bude záležet
na vhodném dotačním titulu, protože bez
dotace bychom se do tak náročné akce ur-
čitě nemohli pustit.

Abychom vyhověli dalšímu požadavku,
který vyplývá z Programu rozvoje obce a to
je nové bydlení pro mladé rodiny, nechali
jsme zpracovat „Zastavovací studii pro vý-
stavbu rodinných domků v lokalitě „Chme-
línek“. V době, kdy píšu tyto řádky, není
studie hotová a hydrogeologický průzkum
bude dodán do konce tohoto roku.

Sami dobře vidíte, že plánů je mnoho
a financí málo. Ještě bych ráda upozornila,
že naše obec není zadlužená, jak se dozví-
dám od některých z vás. Máme úvěr 7 mi-
lionů na výstavbu ČOV a kanalizace, takže

ještě 7 let budeme splácet 1 milion
ročně. Žádná obec není schopna vy-
budovat čističku bez úvěru a buďme
rádi, že se dílo povedlo, protože
v dnešní době je to stále složitější zí-
skat dotace a některé obce již platí po-
kuty životnímu prostředí za vypouš-
tění odpadních vod do potoků.

Vážení spoluobčané, rok 2018 je ro-
kem volebním, takže bych Vás ráda
touto cestou chtěla vyzvat, aby jste se
více zajímali o dění v obci, chodili na

zasedání zastupitelstva, abyste si udělali ob-
rázek, postoj, myšlenku, prostě aby jste byli
v obraze a ne, že jedna paní povídala a ve
skutečnosti je pravda úplně někde jinde.
Všichni máte možnost se zapojit, dveře na
obecní úřad máte otevřeny dokořán, pojďte
se domluvit, udělejte si kandidátky, no pro-
stě si to můžete všichni zkusit. 

Být starostou malé obce, i když se to ne-
zdá, dá docela dost práce. V první řadě mu-

síte nastudovat zákony. Nestačí jen zákon
O obcích. Musíte se orientovat v zákoně
občanském, stavebním, zákonu o komuni-
kacích, Správním řádu, zákonu o veřejných
zakázkách, pracovním právu. Musíte rozu-
mět účetnictví, pozemkům, matrice, sta-
vebnictví, orientovat se v projektových do-
kumentacích, a tak bych mohla dlouze psát
co všechno, je toho zkrátka a dobře
spousta. Pak je tu starosta hlavně pro ob-
čany, musí umět naslouchat. Pomoci ra-
dou, přispět doporučením, důležitým kon-
taktem, službou. A v neposlední řadě je
jeho povinnost starat se o obecní majetek
a zvelebovat obec. Starosta musí umět udě-
lat i nepopulární rozhodnutí, any nedošlo
k porušení zákona. U nás v Násedlovicích
se během svého působení na úřadě sna-
žím o opravy veřejných budov a veřejně
prospěšných staveb. Podařilo se nám usku-
tečnit spousta projektů, máme se čím poch-
lubit i návštěvám z jiný krajů, ale pořád
mám dojem, že ze strany vás občanů, je
malý zájem o dění v obci, že je pohodl-
nější nic nedělat a jenom nadávat. Proto
vás již nyní vyzývám, pojďte do toho, ne-
bojte se. 

Na závěr bych chtěla poděkovat všem
spolkům a zájmovým organizacím, bez kte-
rých by se život na vesnici neobešel. Děkuji
všem pracovníkům obecního úřadu a za-
stupitelům, aby hledali společnou řeč,
vždyť by nám mělo jít o blaho a rozvoj
obce. Také děkuji Vám, všem občanům za
podporu a pomoc, kterou obci věnujete.
Chtěla bych Vás pozvat v sobotu 23. 12.
2017 v 17 hodin k obecnímu úřadu na „Živý
Betlém a zpívání u vánočního stromu“.
Přeji Vám příjemné prožití svátků vánoč-
ních, mnoho štěstí, zdraví a spokojenosti
v novém roce 2018.

Vlasta Mokrá,
starostka obce Násedlovice

Slovo starostky

Výsledky voleb konané dne 20. a 21. 10. 2017
do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Počet osob zapsaných do voličského seznamu 705
Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky 445
Počet odevzdaných úředních obálek 445
Počet platných hlasů 440
Účast 63,12 %

Č. Název pol. strany, politické hnutí nebo koalice hlasy pořadí
21 ANO 2011 126 1
29 SPD – svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura 65 2
4 ČSSD – Česká strana sociálně demokratická 63 3
24 KDU – ČSL Křesťan. a demokrat. unie – Českosl. strana lidová 61 4
15 Piráti – Česká pirátská strana 27 5
1 ODS – Občanská demokratická strana 24 6
8 KSČM – Komunistická strana Čech a Moravy 24 6
7 STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ 17 7
20 TOP 09 9 8
9 Zelení – Strana zelených 7 9
28 DSSS – Dělnická strana sociální spravedlnosti 6 10
30 SPO – Strana Práv Občanů 3 11
10 ROZUMNÍ – stop migraci a diktátu EU – peníze občanům 2 12
27 SPORTOVCI 2 12
2 ŘN – VU Řád národa – Vlastenecká unie 1 13
12 SSO – Strana svobodných občanů 1 13
26 REALISTÉ 1 13
31 Národ Sobě 1 13
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Opravy kostela sv. Martina a Cyrila
a Metoděje v roce 2017

Na konci roku 2016 jsme ve zpravodaji
obce čtenáře informovali o tom, jak po-
stupně v období posledních deseti let pro-
bíhají opravy kostela svatého Martina
a Cyrila a Metoděje v Násedlovicích. Od
výměny střešní krytiny se po jednotlivých
částech provádí sanace a odstranění vlh-
kosti z obvodového zdiva kostela, práce
pokračují podle finančních možností far-
nosti a získaných dotací. V letošním roce
s příslibem finanční podpory Jihomorav-
ského kraje a Ministerstva kultury jsme
se pustili do realizace odvlhčení poslední
východní části zdiva. Provedením tohoto
úseku se podařilo dokončit sanační práce
na hlavní budově kostela. Obdobně jako
u ostatních úseků byl podél zdiva vykopán
odvodňovací kanál, na dno osazeno dre-

nážní potrubí s výustí do kanalizace, pro-
veden obsyp kamenivem s aplikací geo-
textilie a zásyp zeminou. Byl vytvořen
okapový chodník ze zámkové dlažby
a provedeny terénní úpravy. Cca do výšky
1,5m došlo k opravě venkovní poškozené
omítky a proveden fasádní nátěr. Celkové
náklady na stavební práce činily
273 225 Kč, z toho nám přispěl Jihomo-
ravský kraj částkou 101 000 Kč a z pro-
gramu Ministerstva kultury prostřednic-
tvím obce s rozšířenou působností Kyjov
nám byl poskytnut finanční příspěvek ve
výši 148 000 Kč. Poskytovatelům dotací
patří dík za jejich štědrost, bez jejich fi-
nanční podpory bychom nebyly schopni
stavební práce na kulturní památce zre-
alizovat. 

Tím ale stavební činnost farnosti ne-
končí. V dalším období bude nutné pokra-
čovat s odvlhčením zdiva věže kostela,
opravou fasády, oplocení, zpevněných
ploch a podobně. Vše ale záleží na množ-
ství získaných finančních prostředků, které
bude možné do těchto prací investovat. Vě-
říme, že i v dalších letech budou opravy
kulturních památek podporovány a bu-
deme moci naše plány za pomocí dotací
a štědrosti farníků realizovat.

Pokorná Marie

Beseda pro důchodce
Je neděle 22. října. Po pěkných dnech ba-

bího léta přišlo podzimní uplakané počasí,
deštivá neděle. To však neodradilo dů-
chodce, kteří přišli na besedu pro důchodce.
Je 15 hodin a sál kulturního domu je za-
plněn do posledního místa. Starostka Vlasta
Mokrá přivítala důchodce a popřála ještě ke
Dni důchodců pevné zdraví a dobrou ná-
ladu. Pak přišlo ke slovu mládí. S pěkným,

vtipným vystoupením potěšili chlapci a děv-
čata z Násedlováčku se svými vedoucími. Že
jsou v Násedlovicích dobří zpěváčci a ta-
nečníci, o tom nás přesvědčily děti ze Šoha-
jíčku. O další příjemnou zábavu se postarali
manželé Šprtovi ze Ždánic. Důchodci si
s nimi mohli zazpívat při známých písnič-
kách. Našli se i tanečníci, které svižná hudba
a známé melodie zvedly ze židle. V klido-

vém čase byly promítány vzpomínkové
filmy: kulturní události v roce 2004 a zá-
znam ze soutěže Já písnička. V dobré náladě
a s pocitem pěkného odpoledne se důchodci
rozešli. Závěrem patří poděkování všem pra-
covnicím Obecního úřadu, které věnovaly
svůj volný čas násedlovským důchodcům,
při obsluze malého pohoštění.

Marie Hromková
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DFS Násedlováček za rok 2017
Dětský folklórní soubor Násedlováček

vznikl 1. 2. 2015 jako amatérské dětské folk-
lórní těleso, které zpracovává folklór a jeho
tradice nejen z domácího regionu Hanác-
kého Slovácka, ale i z dalších regionů Mo-
ravy a Slovenska. Takto soubor může na-
bídnout divákům pestrou paletu krojů,
tanců a písní v podání dětských členů sou-
boru a zároveň je učí rozpoznávat rozma-
nitost folklóru v různých regionech Mo-
ravy a Slovenska. V souboru děti vedeme
k lásce, porozumnění a hrdosti na kulturní
dědictví jejich předků. Vedoucími souboru
jsou Mgr. Stela Poláčková a Kateřina Čer-
vinková.

Náš soubor v současnosti patří pod Spo-
lek Násedlováček, který vznikl na konci
roku 2017, jako samostatný právní sub-
jekt, jehož základním poslaním je podpora,
šíření a udržování folklórních tradic našich
předků a to všestrannou podporou DFS Ná-
sedlováček. V roce 2017 nás velkou mírou
finančně podporoval Obecní úřad Náse-
dlovice, za což mu patří naše velké podě-
kování.

Soubor spolupracoval v roce 2016 s lido-
vou hudbou rodiny Santlerových ze Ždánic,
která jej hudebně doprovázela na vystou-
peních a patří ji také velké poděkování. 

V souboru tančí děti od 4 roků a nacvi-
čujeme dvakrát týdně (pondělí a čtvrtek)
v prostorách bývalého Zemasu. Nové tance
a písně děti nacvičují také jednou ročně na
víkendovém soustředění. Na podzim pro-
běhlo na Myslivně (za což velmi děkujeme
místnímu mysliveckému sdružení v Náse-
dlovicích), kde se děti nejen naučily nové
písničky a pracovaly na zlepšení tanečního
projevu, ale zároveň si spolu i zahrály hry,
oslavily narozeniny s dortem a večer si
opekly špekáčky. 

V souboru sa snažíme „vrátit“ k zapo-
menutým tradicím našich předků z 18. sto-
letí a to hlavně rekonstruovanými kroji.
K veškerým choreografiím aktivně využí-
vame staré písemné podklady z archívu
VUS Ondráš z Brna a publikovaných děl
o tradicích, zvycích a krojích.

V současnosti může soubor vystupovat
s programem v délce až 45 min., který je

tvořen následujícími tanci a zpěvy: Luční
hry, Vynášení Moreny (vítání jara), Hra na
řemesla, tanečně-pěvecký blok z Hanác-
kého Slovácka pod názvem Hody, hody...,
a Skočné z Kyjovska. V roce 2018 plánu-
jeme do programu znovu zařadit tance
a zpěvy z regionu Myjava (Záhorie). Záro-
veň program obohatíme nacvičením no-
vého tance z regionu Hanáckého Slovácka,
kam patří i naše obec. 

V roce 2017 se DFS Násedlováček zúčast-
nil i Mezinárodního dětského folklórního
festivalu „Kolovrátok“ v Heľpe na středním
Slovensku a Mezinárodního folklórního fes-
tivalu „Kraj beze stínu“ v Krumvíři, kde
sme obdrželi velkou pochvalu. Tancovali
jsme na regionální soutěžní přehlídce dět-
ských folklórních souborů v Kyjově a na
„Májove veselici“ ve Ždánicích. Byli jsme se
podívat na vystoupení VUS Ondráš v Leto-
nicích (viz foto). Zároveň jsme vystupovali
na různých akcích pořádaných obcí Náse-
dlovice: Kytička pro maminku, Dětské
hody, tancovali jsme důchodcům k jejich
svátku, a ve spolupráci se stárkami a stárky
jsme zpěvem a vrtěným tancem obohatili
nedělní program Martinských hodů a konec
roku 2017 jsme uzavřeli vánočními kole-
dami, které jsme odzpívali s místním sbo-
rem před Obecním úřadem v Násedlovi-
cích. 

V roce 2018 plánujeme účast na více fes-
tivalech na Moravě (Tvrdonice, Dambořice,
Veselí nad Moravou, Bystřice pod Hostý-
nem, Klobouky u Brna, Milotice, Starovice)
i na MFF Myjava na západním Slovensku. 

I tento rok rádi přivítáme nové členy
v našem souboru. Přijdte se podívat na naši
zkoušku.

Stela Poláčková, vedoucí souboru
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Mateřská škola Násedlovice
Letošní školní rok jsme zahájili zcela ne-

tradičně mimo naši budovu mateřské školy.
Od 1. září jsme se přestěhovali do náhrad-
ních prostor, které máme v bývalé admini-
strativní budově společnosti Zemas, která je
v současnosti majetkem obce. Důvod pře-
stěhování je asi všem znám. Po třech letech
pokusů o získání dotací na rekonstrukci
a rozšíření kapacity mateřské školy se na
nás usmálo štěstí a tyto peníze jsme ob-
drželi z operačního programu IROP. Takže
nyní jsme s dětmi v rekonstruovaných pro-
storách, ve kterých jsme si rychle zvykli
a bourání naší školky sledujeme při poby-
tech venku.

Předcházející školní rok jsme měli za-
psáno 36 dětí. Dvě děti se na jaře odstěho-
vali a do základní školy odešlo 11 dětí.
Stejný počet dětí jsme také zapsali pro nový
školní rok. Náš vzdělávací program rádi
obohacujeme o různé výlety za poznáním
a návštěvy kulturních programů. Za
zmínku jistě stojí návštěva Slovanského
hradiště v Mikulčicích, ze které vzešly
krásné výtvarné práce dětí velmi vysoce
ohodnocené pracovníky této kulturní pa-

mátky. Také jsme se mohli podívat do Vy-
škova k profesionálnímu hasičskému zá-
chrannému sboru, kde se děti seznámily
s moderní hasičskou technikou a se vším,
co k tomu patří. Ale také děti dovedou „za-
brat“, což předvedly na velmi úspěšném
vystoupení ke Dni matek, které bylo ukáz-
kou průřezu vývoje hudby od charletonu
přes swing až po rock. A jistě stojí i za
zmínku jejich podíl na další úspěšné akci
Dětských hodů, kde předvedly své pěvecké
i taneční schopnosti.

Závěr školního roku patřil netradičnímu
výletu na program Kukuřičáci, kde si děti
procvičily svoji rychlou orientaci v kuku-
řičném labyrintu a také své všeobecné zna-
losti při řešení úkolů na jednotlivých sta-
novištích. A úplně poslední akci ve staré
budově mateřské školy bylo tradiční lou-
čení se s předškoláky s přenocováním.

Mezi významné novinky patří od 1. září
povinná docházka dětí v posledním roce
před zahájením nástupu do základní školy.
Tyto děti musí povinně chodit do MŠ na
souvislé 4 hodiny denně a svoji nepřítom-
nost musí mít řádně omluvenu. Další čas

v mateřské škole mohou využívat bez ome-
zení. Tento školní rok jsme tedy zahájili se
34 dětmi ve dvou třídách a hned jak jsme si
zvykli na nové prostory a na nová pravidla
společného soužití, vydali jsme se do Ar-
cheoparku v Pavlově na poutavý eduka-
tivní program Šamanova loutka, kde se děti
dověděli spoustu nových historických in-
formací a měli příležitost také k tvořivým
hrám související s danou tematikou. 

Mezi tradiční akce patří Rej světlušek,
do kterého se zapojili také rodiče. A určitě
nás navštíví i Mikuláš se svojí družinou,
i když nejdříve se s ním přivítáme na diva-
delním představení Popletené vánoce. Vá-
noce patří k těm nejkouzelnějším svátkům
v roce a to se vždy setkáme se všemi rodiči
na vánočním hraním v mateřské škole
a ochutnáme něco málo dobrot připrave-
ných dětmi i paní kuchařkou.

A jsme na konci tohoto roku, kdy si
všichni přejeme všechno dobré do dalšího
období a věřím, že pro nás to bude rok, ve
kterém úspěšně zahájíme výuky v nových
prostorách mateřské školy.

Marcela Hanáková, ředitelka MŠ

Knihovna
Blíží se konec roku a tak bych vás chtěla

také informovat o dění v naší knihovně.
Knihovnu jsem převzala v polovině letoš-
ního roku po Sabině Damborské, která se
o ni vzorně starala. Počet čtenářů se nijak
výrazně nezměnil oproti minulému roku.
Jsou čtenáři, kteří chodí pravidelně a vždy
si nějaké knihy vyberou a vypůjčí. Ale bo-
hužel musím říci, že dětských čtenářů ne-
přibývá. Stále více dávají děti přednost mo-
derním technologiím před knihou.

I nadále funguje výměnný fond, takže
každý měsíc přijdou nové knihy z Hodo-
nína k vypůjčení. A když si mezi těmito
knihami nevyberete titul, který vás zajímá,

je možné ho dodatečně objednat. Nově
máme k vypůjčení i audioknihy. Také jsme
prodloužili otevírací dobu knihovny od 14
do 17 hodin a byly zakoupené nové knihy.
Máme i nové webové stránky, na které se
můžete podívat, posoudit je a sdělit nám
váš názor na ně.

Na jaře se konala velikonoční dílna v bý-
valé administrativní budově Zemasu. Vy-
ráběli jsme dřevěné zajíčky, lepili vajíčka
slámou, quilling a různé výrobky z papíru.
K ochutnání bylo i několik druhů pomazá-
nek. Na podzim byla tvořivá dílnička v naší
knihovně, kde si nejen děti při teplém čaji
přišly vytvořit podzimní aranžmá a ptáčka

z listí. Je škoda, že o tyto akce je mezi
lidmi malý zájem, protože někdo akci musí
nachystat a zorganizovat. Když přijde málo
občanů, tak již není chuť něco dalšího vy-
mýšlet, což platí i o akcích pořádaných
obcí. Tímto bych vás chtěla pozvat do naší
knihovny na další dílničky, které budeme
pořádat a nejen na ně. Přijďte si vypůjčit
knihu na dlouhé zimní večery.

Ještě bych chtěla zmínit čtenářský krou-
žek, který bývá každou středu. Vede ho
paní Sovová, za což ji patří velký dík.

Na závěr bych vám všem chtěla popřát
vánoční svátky plné lásky, rodinné pohody
a klidu v kruhu vašich nejbližších a šťastné
vykročení do nového roku s přáním pev-
ného zdraví. 

Vaše knihovnice Magdaléna Damborská
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Možná vás bude zajímat i něco z minu-
losti a tak jen krátce. Dvůr Karlov založil
roku 1792 majitel tehdejšího ždánického
panství Alois z Liechtensteina po jeho man-
želce Karolině (Charlotte), jako Charlot-
tenfeld. Jako důvod se uvádí velká vzdále-
nost panských polí od Násedlovic a tím
také dlouhé ztrátové časy a obtížné obdě-
lávání polností. Později byly jižně od dvora
postaveny selské i chalupnické domy, které
byly osídleny obyvateli většinou z obcí
jižně od Karlína. Svědčí o tom do dnešní
doby zachovalý kroj i nářečí, i mnohá pří-

jmení, která patří k slováckému regionu.
Statek prosperoval až do pozemkové re-
formy  po I. světové válce, kdy českoslo-
venský stát zabavil většinu šlechtických
velkostatků a vytvořil tzv. zbytkové statky
s maximální výměrou 150 ha orné půdy.
Statek tehdy získal dr. Mach, který však
byl velmi špatný hospodář a během něko-
lika let statek silně zadlužil. Počátkem tři-
cátých let statek získala rodina Pochylých,
původem z Podivína. Ačkoli jim hned na
počátku jejich hospodaření vyhořel celý
obytný dům a navíc v tu dobu probíhala
velká hospodářská krize, správným a po-
krokovým hospodařením, se během krátké
doby rodina zbavila milionových dluhů.
Stačila dokonce zbudovat další potřebné
objekty a vybavit statek moderní mechani-
zací a technikou. Statek dával práci mnoha
rodinám i s ubytováním. Alfons Pochylý
podporoval spolky a sdružení v obci. Zalo-
žil v roce 1933 myslivecký spolek, který si
pronajal obecní honitbu. Byl iniciátorem
založení Selské jízdy na Ždánicku. Zlom
nastal po roce 1948, kdy v době násilného
združstevňování byl statek začleněn nej-
prve do JZD Karlín, poté spojen s JZD Ná-
sedlovice a následně spadal pod JZD Čejč.
Po roce 1989 byl statek i se 120 ha polností

navrácen dědicům rodiny Pochylých. Za
zbouraný rodinný dům jim byly postaveny
dva rodinné domky. Po několikaletém hos-
podaření dcer a zeťů Alfonse Pochylého
došlo k několika změnám v držení nemo-
vitosti. V současné době polnosti vlastní
a obdělává ing. Petr Chaloupka a opravo-
vaný statek je ve vlastnictví firmy Fides
Agro se sídlem v Šardicích.

MVDr. Ivo Paulíka, který zastupuje firmu,
znají mnozí pracovníci v živočišné výrobě
z dob jeho působení jako veterináře v JZD
Násedlovice ve velkokapacitním kravíně. 

Zeptali jsme se ho na provedené změny
a plánovanou budoucnost statku. Zde jsou
jeho odpovědi na naše otázky.

Můžete nás seznámit s firmou Fides
Agro?

Firma Fides Agro vznikla před 24 lety
s cílem zajišťovat krmiva a další potřeby pro
zvířata v zemědělských podnicích, včetně
poradenství. Působíme nejen v naší repub-
lice, ale ve většině okolních států na jih a vý-
chod od republiky. Sídlo podniku je Šardi-
cích v areálu zaniklého lignitového dolu

Zeptali jsme se…
…zástupce firmy Fides Agro, MVDr. Ivo Paulíka.

Něco z historie i současnosti karlovského statku: pokud jste v posled-
ních dvou letech cestovali kolem karlovského statku, jistě vám neušla sta-
vební činnost, která zde po letech chátrání celého objektu panuje. Důvo-
dem je změna majitele a jeho nové využití.

Dukla. Areál prodělal a prodělává celkovou
rekonstrukci tak, aby splňoval nároky na
moderní výrobní provoz, ale také na to, aby
areál společnosti vypadal úhledně. 

Jakou úlohu má mít ve vašem podni-
kání statek Karlov?

Statek Karlov jsme získali před šestnácti
měsíci v poměrně špatném stavu, bez okol-
ních polností, s cílem provozovat zde živo-
čišnou výrobu. V celkovém obratu společ-
nosti má jen okrajový význam, to se ale
dnes už nedá říci o objemu investic. Víte,
generace lidí před námi prožily dvě hrozné
války a nezůstalo po nich tolik ruin, jako po
generaci naší. Můj vztah k tomuto kousku
Moravy je velmi osobní a mám to tady rád,
no a tak jedním z hlavních motivů koupě
a rekonstrukce bylo to, že se už na chátra-
jící statek nedalo dívat a jeho historie nás
přece k něčemu zavazuje. Jestli se ptáte na
návratnost celé investice, a vezměte to tak,
že je to skoro jako stavět všechno znovu,
tak za našeho života se to nevrátí určitě, za
života našich dědiců možná. Paradoxem
je, že vzhledem k systému dotací nedosta-
neme od státu ani korunu a to i přesto, že
například každé tři dny důkladně vyhno-
jíme jeden hektar půdy, která nám sice ne-
patří, ale máme tady velmi dobrou spolu-
práci s okolními zemědělskými podniky.
Hovězí maso sice z Argentiny dovézt mů-
žeme, mizející organickou hmotu a tím i ži-
vot v naší půdě asi sotva. Není to tak dávno,
kdy na několika místech v okolí byla poušť.
Trvalo to desetiletí nebo staletí, než se po-
dařilo půdu zkultivovat. Zplundrovat ji mů-
žete mnohem rychleji.

Co jste již na původním uspořádání
a vzhledu změnili a co hodláte ještě vy-
budovat?

Zbudovali jsme nové oplocení areálu,
nová hnojiště a jímky, silážní žlab, opravili
všechny střechy a kompletně opravili vý-
krmnu skotu. Starý kravín jsme nedokázali
konstrukčně upravit, takže je to jediná bu-
dova, kterou jsme museli nahradit. Nevy-
hovující vozovky jsme opatřili novým as-
faltovým povrchem, budovu, původně
určenou pro zaměstnance statku jsme cel-
kově opravili a použijeme na chov drůbeže.
Jelikož je statek starý, tak jsme vysadili
82 ovocných stromů, převážně starých,
v dnešní době již méně známých odrůd. 

Děkujeme za odpovědi, přejeme mnoho
zdaru v podnikání. 

Ptal se Josef Puk
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Muzeum a galerie
I v tomto roce bylo rušno. Rodáci i ob-

čané nám darovali několik exponátů (má-
selnici, kopii listiny o směně obce Náse-
dlovice za obec Stanoviště, fotografie,
dřevěnou valchu, nádhernou porcelánovou
petrolejku a spoustu dalších exponátů).
Když už jsem se zmínila o směně obce Ná-
sedlovice, tak musím podotknout, že se
jedná o první písemnou zmínku o obci.
Tato listina byla sepsána 13. 8. 1327 a v le-
tošním roce jsme oslavili 690 let od jejího
podepsání.

Dovolte mi ocitovat její překlad z latiny:
„Já, Černín z Popic, chci zněním této listiny
uvést ve všeobecnou známost jak součas-
ným, tak budoucím generacím, že v ne-
ustálé snaze zlepšovat stav a poměry svého
majetku jsem s důstojnými a Bohu odda-
nými abatyší Kateřinou, převorkou Alžbětou
a s celým cisterciáckým konventem jeptišek
kláštera Aula Sanctae Mariae na Starém
Brně, spadajícího pod správu Olomoucké
diecéze, směnil, směňuji a z titulu směny
předávám svoji dědičnou ves Stanoviště za
jejich vesnici Násedlovice, a to se všemi
právy, užitky a se vším, co oběma vsím při-
náleží, ať už je to cokoli vyjma podvodu,
zločinu či jakékoli jiné špatnosti. Činím tak
jednak ze zákonné nutnosti po zralé úvaze,
které předcházela porada s mými přáteli,
jednak sám o sobě, svobodně a z dobré vůle.

Chci, aby řečená abatyše, převorka a celý
konvent, rovněž tak i jejich nástupci drželi,
vlastnili a užívali řečenou vesnici Stano-
viště s dědickým i vlastnickým právem
i v časech budoucích. Za sebe, svoji choť,
děti i své nástupce v dobré víře slibuji, že
tuto směnu budeme držet provždy za plat-
nou a pevnou, a že ji v souladu s morav-
ským zvykovým právem osvobozujeme po
dobu tří let ode všech nároků třetích osob.

Na svědectví této věci a jejího věčného
stvrzení opatřil jsem tuto listinu svou
vlastní pečetí a pečetěmi urozených pánů,
nejvyššího maršálka Království českého
a moravského zemského hejtmana Jindři-
cha z Lipé, komořího Gerharda z Kunštátu,
brněnského cúdaře Přibyslava, Jana z Me-
ziříčí, Vznaty z Lomnice, Půty z Widen-
berku a Hartleba z Boskovic.

Provedeno a dáno v klášteře Aula Sanctae
Mariae o srpnových Ídách (tj. 13. 8.) léta
Páně 1327.“

Další hodnotným exponátem je mapa
katastru Násedlovic z roku 1827. Císař-
ským patentem z 23. prosince 1817 bylo
ustanoveno vyhotovení nového katastru,
který do historie vstoupil pod názvem „Sta-
bilní katastr“. Kvůli přesné pozemkové
dani, která se vyměřovala podle čistého vý-
nosu z půdy, vzniklo v letech 1824–1830
a 1833–1835 na Moravě jedinečné mapové
dílo, které je svou precizností a vynikající
právní úrovní stále vzorem pro moderní
katastry. První soustavné zmapovaní obcí
celé země prováděly tzv. mapovací komise,
složené z vědecky vzdělaných a prakticky
zacvičených zeměměřičů vojenského a ci-
vilního stavu. 

Indikační skicy měly ve své době napo-
moct k vyhotovení definitivního parcelního

protokolu a později sloužit jako pomůcka
při odhalování výnosů jednotlivých po-
zemků. Výška výnosu sloužila k vyměření
pozemkové daně. Mapy byly zpracovány
tak, aby se mohla podle nich provést ko-
nečná očitá prohlídka všech parcel v obci
a aby se dalo porovnat, zda vskutku za-
chycují skutečný stav katastru i jednotli-
vých parcel. 

U každé parcely byla uváděna: 
• Číslo domu červeně (umístěné na ob-

jektu nebo poblíž)
• Číslo stavební parcely černě
• Číslo pozemkové parcely červeně (na par-

cele většinou uvedeno i jméno držitele)
Zděné budovy jsou v mapových listech vy-
barveny červeně (hlavní vstup a průčelí
zvýrazněné zesílenou čarou), dřevěné
stavby žlutě, vody modře, zahrady, louky,
pastviny v odstínech zelené, vinohrady rů-
žově, lesy tmavošedě atd.
Kromě barevného značení obsahovaly in-
dikační skicy i černobílé symboly, např.: 
• Oede (něm.) = neplodná půda
• G. Oede = Gemeinde Oede = neplodná

půda patřící obci
• W (něm.) = Wiese = louky
• GW = Gemeindewiese = obecní louky
• A (něm.) = Acker = pole.

Mapa katastrálního území Násedlovice
z roku 1827 je umístěna v galerii na stěně
a stojí za to se na ni přijít podívat.

V letošním roce nás potěšilo i několik
vzácných návštěv, jak z řad rodáků, tak
i úplně cizích. Všichni obdivovali naše malé
muzeum s galerií. Za připomenutí stojí náv-

štěva z domu seniorů z Kyjova s paní Ja-
kubcovou, návštěva pana premiéra Bohu-
slava Sobotky, také zástupci obcí
mikroregionu Bystřička byli okouzleni
atmosférou dávných časů. V letošním roce
jsme měli i mnoho návštěvníků ze zahra-
ničí a to v rámci projektu Evropa pro ob-
čany, kdy do naší obce zavítali obyvatelé
obce Uhrovec ze Slovenska a obce Gilo-
wice z Polska. V rámci tohoto projektu při-
cestovala i komisařka z Bruselu paní Cha-
iara Sorge, která si rovněž naše malé
muzeum prohlédla.

Vánoční doba v muzeu bude jako každý
rok spojena s výstavou betlémů.

Závěrem bych ráda poděkovala všem
ochotným lidem, kteří se zapojují do sbír-
kové činnosti a pomáhají shromažďovat
historické předměty, knihy a jiné doku-
menty, aby se o jejich kráse dozvěděly
i mladší generace.

Hana Bravencová, správce muzea a galerie

Divné místo v obci
Místo v obci, které je obestřené urči-

tým tajemstvím. V okolí rybníka a přile-
hlého seníku se v posledních dvou de-
setiletích děly podivné věci. Nejprve zde
za neznámých okolností zahynul mladík
z Uhřic, kdy v kukuřičném lánu uhořel
ve vlastním autě. O několik let později
místní žhář podpálil seno uložené v se-
níku. Když chtěl muž náhodně projíž-

dějící okolo upozornit hasiče na počína-
jící požár, udělalo se mu nevolno a na
místě zahynul. Letos v létě, v době nej-
většího sucha, kdy rybník z velké části
vyschnul, se objevila na dně rybníka lid-
ská kostra, kterou si převzala policie ČR
k bližšímu prozkoumání. Další infor-
mace k tomuto případu nemáme. A aby
toho nebylo málo, ještě zde letos ukon-
čil svůj život občan z Hovoran. 

Na tak malý prostor a na tak krátkou
dobu je to velká shoda tragických okol-
ností. 

Josef Puk, kronikář obce

Úprava stromÛ v aleji
na Chmelínku

V roce 1912 byla v obci při stavbě spo-
jovací silnice vysázena po obou stranách
lipová alej. Za více než 100 let již většina
stromů přesáhla svoji životnost a stromy
postupně zasychají. V únoru letošního
roku bylo zpracováno odborné stanovi-
sko na posouzení zdravotního stavu li-
pového stromořadí Agenturou ochrany
přírody a krajiny České republiky a na
základě jejich doporučení odborná firma
pod vedením Bc. Böhma za pomoci na-
šich hasičů, provedla ořez napadených
stromů a na doporučení odborné firmy,
pokácela nejnebezpečnější stromy.
Stromy byly většinou duté a hrozily pá-
dem do vozovky, jak dokazuje přiložená
fotografie s nevábným pozadím.

Josef Puk, kronikář obce
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Pár slov o legionářích 
a zajatcích I. světové války

Převážně na zpra-
vodajských televiz-
ních kanálech máme

možnost sledovat dokumentární záběry vá-
lečných filmových zpravodajů, jak z první
tak i z druhé světové války. S odstupem
mnoha desetiletí můžeme sledovat hrůzu
těch dob. O legionářích, což byli většinou
zajatci, méně již přeběhlíci z rakousko-
uherské armády jsme toho po roce 1948
mnoho neslyšeli. Sestavení národních ar-
mádních korpusů ve Francii, v Itálii
a hlavně v Rusku bylo velkou pomocí při
snaze získat souhlas spojeneckých moc-
ností pro rozpad Rakouska-Uherska a ke
vzniku samostatného československého
státu. Návrat legionářů z italské a fran-
couzské fronty nebyl problém. Kompliko-
vaný osud měli legionáři, kteří bojovali na
ruské frontě mnohdy i proti svým příbu-
zným i rodákům v rakouských uniformách.
Po bolševické revoluci v říjnu 1917 a bre-
stlitevském ujednání bolševiků s němec-
kou armádou, se mohly jednotky Rudé ar-
mády plně věnovat občanské válce proti
svým odpůrcům. Jednotky českých legi-
onářů se rozhodly probojovat po železnici
přes celou Sibiř až k pobřeží Tichého
oceánu, s následnou přepravou do Evropy.
To trvalo téměř tři roky.

Málo se ví i o zajatcích, kterých bylo za
celou válku statisíce. Podmínky pro zajatce
obou stran byly nesrovnatelné s tím, co se
dělo s německými či sovětskými zajatci za
II. svět války. V zajateckých táborech v car-
ském Rusku měli rakouští zajatci poměrně
velkou volnost, dostávali žold, měli i do-
statek stravy. Později byli zajatci posíláni do
odlehlých částí Ruska, kde byli ve vesnicích
nabízení jako výpomoc při pracích na poli,
v domácnostech i v chlévech. Mnohdy na-
hrazovali i manžele, kteří bojovali za báťu-
šku cara a tak se mnozí navrátilci po frontě

doma nemohli dopočítat. Jen velmi málo
zajatců na ruské frontě se přidalo k bolše-
vickým rotám. Je znám případ našeho spi-
sovatele Jaroslava Haška. V publikaci Ná-
sedlovice z roku 1965 je zmínka o tom, že
snad náš občan Jan Kozumplík (1873–1957)
se zapletl krátce s Rudou armádou, což
však není nijak potvrzeno. Jiný osud měl
další ruský zajatec, kterým byl Armin Weis-
skopf (1888–1973), syn místního obchod-
níka, který po únorové revoluci pracoval
jako poradce vojenského bolševického ve-
litele Lva Trockého. Před hrozbou represá-
lií ze strany diktátora Stalina oba odjeli do
Ameriky. Trockij byl zavražděn v Mexiku
agentem sovětské tajné služby. Armin
Weisskopf ještě v šedesátých letech navští-
vil naši obec. Zemřel v USA.

I. světová válka
Od sedmdesátých let devatenáctého sto-

letí se v Evropě nevedla žádná větší vo-
jenská střetnutí. Ve světě nastal mohutný
technický rozvoj, značně se zlepšila soci-
ální úroveň zaměstnanců, nastal vše-
obecný pokrok spojený s nárustem lid-
ských práv a svobod. Asi právem byla tato
doba nazývána „bella epoqe“ (pěkná
doba). Nikdo nepomyslil, že atentátem na
nástupnický pár rakouského mocnářství
v Sarajevu, by se mělo něco změnit. Nikdo
také neví, co se honilo hlavou stařičkého
mocnáře Františka Josefa I. a co ho do-
hnalo k tomu, že vyhlášením války Srbsku
v r. 1914, rozpoutal do té doby nejstraš-
nější katastrofu snad v celých lidských dě-
jinách. Nic na všeobecném vraždění ne-
změnila ani jeho smrt v roce 1916, kdy

nový císař Karel kromě dobrých úmyslů
a amnestií, rovněž neučinil nic pro zasta-
vení války. A tak kromě toho, že zaniklo
rakousko-uherské mocnářství, dále ně-
mecké císařství, carské samoděržaví i os-
manská říše, svým životem zaplatilo na
obou stranách více než deset milionů
obětí, nespočet raněných a rozvrácených
rodin. Nešťastný konec války a podivný
mír ve Francouzském Versajském paláci
jen sliboval to, že toto běsnění bude mít
vbrzku další pokračování, což se také za
21 let splnilo.

A tak když si budeme příští rok 11. 11.
2018 v 11 hodin připomínat ukončení Velké
války, později nazývané I. světová, připo-
meňme si oběti z naší vesnice. Nebylo jich
málo. Většinou odpočívají ve vojenských

hrobech daleko od své vlasti, mnozí ani
hrob nemají.

Neúplnou připomínkou nesmyslné války
a jejich obětí je v naší obci pamětní deska,
umístěná v katolickém kostele ve vchodu
do kostela. Jsou na ní uvedena jména ně-
kterých obětí, převážně katolického vy-
znání. Na kompletní seznam si počkáme až
do příštího roku, kdy si budeme připomí-
nat 100. výročí ukončení války i vzniku sa-
mostatného československého státu. To už
by měly být na prostranství u stávajícího
pomníku obětí II. světové války, postaveny
i pamětní desky se jmény všech obětí běs-
nění z let 1914–1918, včetně jmen legionářů
z naší obce, kteří na třech frontách (ruské,
francouzské a italské) pomáhali vybojovat
samostatnost československého státu.

Padlí

Pfiíjmení a jméno Dat. narození Dat. úmrtí

Babáãek Antonín 27. 11. 1878

Baják Jan 5. 6. 1892 20. 8. 1914

Baják Jan 20. 8. 1917

Dobe‰ Bohuslav 1889 13. 1. 1916

Bene‰ Franti‰ek 11. 7. 1892 4. 9. 1914

Bene‰ Tomá‰ 11. 9. 1891 31. 12. 1919

Buchlovsk˘ Franti‰ek 1883 19. 11. 1914

Dobe‰ Albert 1891 17. 7. 1918

Dobe‰ Bohuslav 9. 11. 1889 19. 2. 1916

Dobe‰ Franti‰ek 25. 2. 1892 17. 9. 1914

Dobe‰ Karel 22. 4. 1876 29. 12. 1915

Dobe‰ Tomá‰ 25. 1. 1886 5. 1. 1915

Herold Josef 15. 1. 1873 25. 4. 1917

Hanák ·tefan 19. 12. 1880 1. 8. 1915

Hlaviãka August˘n 1882 7. 5. 1915

Hovûzák Josef 2. 2. 1874

Jakoubek Jifií 19. 11. 1873 15. 6. 1917

Janou‰ek Václav 5. 6. 1887 21. 12. 1916

Pfiíjmení a jméno Dat. narození Dat. úmrtí

Koneãn˘ Bartolomûj 24. 8. 1878 27. 6. 1915

Kumer Jan 30. 10. 1879 20. 8. 1915

Laigot Havel 8. 8. 1893 20. 5. 1915

Loubal Josef 11. 2. 1891

Malinsk˘ Franti‰ek 26. 5. 1892 10. 6. 1916

Mar‰álek Josef 26. 5. 1895 19. 6. 1915

Nûmec Josef 27. 10. 1871 5. 9. 1918

Petrá‰ Rudolf 17. 4. 1888 19. 11. 1914

Poláãek Franti‰ek 9. 2. 1898

Poláãek Josef 13. 4. 1876

Polák Jakub 18. 6. 1918

SopÛch Josef 13. 5. 1892 15. 11. 1914

Stfie‰tík Martin 4. 5. 1896

·vaÀhal Franti‰ek 13. 7. 1897 24. 9. 1917

·vaÀhal Jan 15. 5. 1897 6. 7. 1918

Troubil Václav 9. 9. 1897 1. 1. 1918

Troubil Vavfiinec 16. 4. 1897 15. 7. 1917

Legionáři

Pfiíjmení a jméno Datum narození

Bene‰ Tomá‰ 14. 8. 1890

Dobe‰ Franti‰ek 17. 6. 1893

Fronûk Rudolf 22. 5. 1893

Lojka Franti‰ek 24. 11. 1891

Loubal Josef 11. 2. 1891

Ouda Franti‰ek 28. 12. 1897

Poláãek ·tûpán 24. 12. 1897

Puk Franti‰ek 20. 3. 1881

Stfie‰tík Josef 6. 9. 1879

Svûtniãka Franti‰ek 30. 11. 1896

Svûtniãka Rudolf 12. 1. 1887

·vaÀhal Josef 22. 6. 1893

Trumpe‰ Josef 19. 10. 1880
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Šohajíček, z. s.
Jak to všechno začalo
Folklorní kroužek byl založen několika

přáteli, kteří se rozhodli, že by bylo zapo-
třebí, aby se v obcích Hanáckého Slovácka
udržovaly naše krásné lidové tradice. Po-
žehnání pro tento čin a také velká podpora se
nám dostala z obce a od paní starostky Ná-
sedlovic Vlasty Mokré. První schůze pro-
běhla na začátku září, kde se vymýšlela ná-
plň kroužku a velice náročný úkol –
shodnout se na názvu našeho folklorního
a divadelního kroužku. Na založení a vedení
kroužku se podílí Marek Hojač z Dražůvek,
Jana Svatoňová z Násedlovic, Hana Braven-
cová z Násedlovic a Eliška Lisalová ze Žaro-
šic. Každý z nás má zkušenosti nebo vzdě-
lání, které je při vedení takového kroužku
třeba. Ať už jde o kousek talentu v hudební,
tančení, divadelní, ekonomické, výtvarné či
kreativní sféře. Všichni se zajímáme o náro-
dopis (lidové zvyky, kroje, hudba) naší ob-
lasti. A tak jsme si řekli, že jsme ideální parta
na založení takového kroužku. 

Založení kroužku Šohajíček
Chtěli jsme, aby byl název kroužku spojen

s něčím typickým pro obec Násedlovice. Zá-
roveň by to mělo být snadno zapamatova-
telné, zvučné a prostě pěkné jméno. Vy-
mýšlení názvu nebylo vůbec jednoduché,
zvláště pro ty z nás, kdo nejsme místní a ne-
známe tak názvy jednotlivých části obce Ná-
sedlovice (což nás ale v žádném případě ne-
omlouvá). V knihovně jsme si zapůjčili
několik knih, které se zabývají historií obce,
a pak nás to teprve napadlo. Každý, kdo zná
obec Násedlovice, vybaví si jistě šicí dílnu Šo-
haj, která zde fungovala a poskytovala za-
městnání spoustě občanů nejen z Násedlo-
vic, ale i širokého okolí. Jméno pro kroužek
bylo tedy jasné – Šohajíček. Šohaj, šohajíček
se navíc u nás říká i švarnému chlapci, tak
i z hlediska národopisného má toto slovo
svůj význam. Vymýšlení názvu však nako-
nec nebylo až tak složité v porovnání s ji-
nými úkony, které se musí vyřídit. Je po-
třeba být alespoň trochu právně znalý, nebo
mít někoho, kdo vám s těmito právními
úkony doprovázejícími založení kroužku po-
může. Tolik podpisů kolik je potřeba při za-
ložení spolku a tím i kroužku pro děti byste
nerozdali ani na autogramiádě, pokud byste
byli hvězdy velkého formátu! Vše nakonec
proběhlo podle zákonů a Krajský soud
v Brně nám schválil spolek Šohajíček, z.s. 

Náplň kroužku
V Šohajíčku se snažíme děti zábavnou

formou naučit lidové tance. Učíme se nejen
tančit a zpívat, ale také se věnujeme diva-
delní činnosti. Nejdůležitější je pro nás zá-
bava, utužování kolektivu a osamostatňo-
vání se. Snažíme se, aby se děti nebály
vystupovat před svými kamarády. Cílem
kroužku je také udržování folklorních tra-
dic v obci a poznávání naší oblasti Hanácké
Slovácko. Marek je verbířem Hanáckého
Slovácka, proto mají kluci zkušené vedení
při učení verbuňku. 

Co jsme stihli a co máme před sebou
Také bychom se rádi sdružovali a spolu-

pracovali s ostatními folklorními kroužky
a soubory z okolních vesnic. Šohajíček pů-
sobí v obci Násedlovice necelé tři měsíce
a za tuto dobu jsme již stihli nacvičit vy-
stoupení pro babičky a dědečky z Náse-

dlovic. Za odměnu jsme si s dětmi uspořá-
dali drakiádu s opékáním špekáčků,
promítáním a zpíváním u táboráku. Nyní
nacvičujeme živý Betlém a Českou besedu,
s kterou bychom chtěli obec reprezentovat
na Krojovaném plese v Násedlovicích.
Scházíme se každý čtvrtek od 17 hodin do
18.30 v bývalé administrativní budově Ze-
mas v Násedlovicích. Kroužek navštěvuje
zatím 16 dětí různých věkových kategorií,
od nejmenších tříletých až po třináctileté.
Náplň kroužku se snažíme volit tak, aby se

u nás dětem líbilo a rády se k nám vracely.
I během roku uvítáme nové členy a můžete
se na nás přijít i nezávazně podívat! V pří-
padě zájmu nás můžete kontaktovat na
emailové adrese: sohajiceknasedlovice@se-
znam.cz nebo na facebooku.

Divadelní kroužek Šohaj
V zápalu nadšení jsme se také rozhodli

založit divadelní kroužek pod záštitou Šo-
hajíčku. Kroužek je pro dospělé herce, a tak
nese název Šohaj. S ochotníky se scházíme
každý pátek v 19 hodin v budově Zemas,
kde nacvičujeme pohádku pro děti i do-
spělé a chystáme se na nacvičování kome-
die, která pobaví především „dospěláky“.
V kroužku jsme veselá parta lidí, která mezi
sebe stále přijímá ochotníky, kteří se rádi
baví a nemají strach z vystupování (jelikož
bez toho by to prostě nešlo). Ale uvítáme
mezi sebe i lidi, kteří mají divadlo rádi,

chtějí se zapojit, ale jaksi nemají tu náturu
stát na jevišti a radši by to sledovali zpoza
opony – například na roli nápovědy, inspi-
cienty, kulisáře, oponáře, techniky aj. V pří-
padě zájmu nás také kontaktuje na emailu:
sohajiceknasedlovice@seznam.cz nebo na
facebooku.

Za celý spolek Šohajíček, z.s. Vám přeji
příjemné prožití svátků vánočních a poho-
dový nový rok 2018. Budeme potěšeni, po-
kud se k nám přidáte!

Eliška Lisalová
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Evropa pro občany

Zachování tradic v obci Násedlovice
690 let od první písemné zmínky.

Projekt byl realizován v červnu 2017. Do-
tace byla získána z Programu Evropa pro
občany. Tento program je komunitární a je
administrován přímo Evropskou komisí,
respektive výkonnou agenturou EACEA
z Bruselu a je vhodný pro partnerské spo-
lupráce měst a obcí v Evropské unii.

Obec Násedlovice z okresu Hodonín si
přizvala k realizaci projektu partnery ze
slovenského Uhrovce z Trenčínského kraje
a polských Gilowic z Žywieckého kraje ne-
daleko Bielsko-Biale (jižně od Osvětimi).
Předmětem projektu bylo prohloubení spo-
lupráce mezi partnery a tím prosazování
Evropského občanství a to nejen ve formě
informací, ale i praktickým způsobem. Bě-
hem tří dnů se prezentovali jednotlivé ná-
rody nejen v kulturních, ale i evropských
tematikách. Jedním z hlavních cílů bylo
Zachování tradic v obci Násedlovice 690
let od první písemné zmínky.

K zajištění realizace celého programu se
scházel organizační tým již půl roku před
realizací projektu. Do organizačního týmu
k zastupitelům obce byly přizvány spolky,
dobrovolníci a školy. Byl připraven pro-
gram pro Základní školy, kdy se vhodnou
hravou formou děti od 19. do 22. června se-
známily s tématy EU očima dětí, Pozná-
vání zemí EU, Debaty o budoucnosti EU
a vědomostní soutěže o tom co se všechno
naučily o EU. Celkově se jednalo o 8 hodin
hravých aktivit s výstupy výtvarných prací,
kvízů a slohových prací. Podobně pracovali
děti i ve škole v Uhrovci a Gilowicích.

V pátek 23. června byly slavnostně za-
hájeny výstavy (které byly otevřeny po celé

tři dny) v místním muzeu (náhled do života
předků a výstava kronik obce), výstavy
v Mateřské škole (výstava výtvarných prací
s vystoupením dětí), výstava fotografií SDH
a hasičské techniky a výstava ve včelař-
ském spolku. Slovenská delegace přijela
pod vedením zástupce starostky Dušanem
Čabrákem a zastupitelem Jánem Luptákem
a polská delegace z Gilowic přijela pod ve-
dením zastupitele obce Mariana Oromani-
ece. Ve 14 hodin pak začala Beseda part-
nerů projektu se vzácným hostem
z Bruselu Chaiarou Sorge o aktivitách pro-
jektu, budoucí spolupráci a využívání ev-
ropských dotací pro rozvoj partnerství. Be-
seda se uskutečnila v budově OÚ. Poté byl
slavnostně otevřen Evropský stan v budově
Kulturního domu. Před budovou KD bylo
předáno starostkou obce Vlastou Mokrou
„hodové právo“ dětským stárkům. Poté se
stavěl vyzdobený máj u KD a domů stárků.
V podvečer se pak hosté z Polska, Sloven-
ska, místní obyvatelé a zvláště děti setkali
v tradiční tančírně s cimbálovou muzikou
Dukát z Kyjova. Tančírnu odborně vedl Ma-
rek Hojač a Eliška Lisalová.

V sobotu 24. června byl v 10 hodin ote-
vřen Evropský stan na KD a zahájil dvou-
hodinovou besedu partnerů projektu, za-
stupitelů a vzácných hostů. Besedu
profesionálně vedli pracovníci MSA Kyjov-
ského Slovácka v pohybu Hana Horňáková
a Tomáš Kolařík. Tlumočení v anglickém
jazyce zajišťovala Klára Mokrá a v polském
jazyce Marian Breš. Beseda byla k posílení
vzájemné spolupráce, aktuálním dění v EU
a odbourání euroskepticismu. Zvláště té-
mata Migrační krize v Evropě, zda je příle-
žitostí nebo hrozbou, o solidaritě v době

krize a výhodách a nevýhodách EU zají-
mala všechny přítomné a o daných téma-
tech se vyjadřovali v diskuzi. Závěrem byla
podepsána partnerská dohoda o spolupráci.

Ve 14 hodin pak vyšel od KD česko-pol-
sko-slovensko krojovaný průvod obcí ke
stárkům, kde bylo podáváno tradiční ob-
čerstvení. Poté se do průvodu zapojily i jed-
notlivé spolky obce hasiči, sportovci, mys-
livci, zahrádkáři a vinaři, občané a vzácní
hosté jako poslanec Josef Uhlík a senátorka
Anna Hubáčková, poslanci Parlamentu Če-
ské republiky. Za zvuků hymny byl polo-
žen věnec u Pomníku padlých. Zastavení
celého průvodu bylo u Obecního úřadu,
kde bylo slavnostně vráceno „hodové
právo“ paní starostce a odtančeny sóla
stárků. Poté průvod přešel do venkovního
areálu za KD, kde návštěvníky chránila
před sluncem nově zbudovaná velká per-
gola. Slavnostní program byl zahájen hym-
nami zúčastněných států. Poté byly pře-
dány plakety významným osobnostem
obce Marcele Hanákové, Zdence Maláčové
a Josefu Pukovi.

Kulturní program pak zahájila moravská
beseda v podání souboru Pantlička
z Krumvíře, dále Gilowianka z Gilowic
z Polska, Dětský folklorní soubor Uhrov-
čan z Uhrovce ze Slovenska. Násedlová-
ček předvedl tradiční hody. Doprovod za-
jistila dechová hudba Vlkošáci. Představila
se tradiční řemesla a tradiční produkty
všech partnerů. Odpoledne a večer se
uskutečnila ochutnávka tradičního pro-
duktu vína od místních vinařů za dopro-
vodu cimbálové muziky Hradisko. Večer
pak pokračoval lidovou veselicí s Vlkošáky.
Kulturní část programu přinesla novou di-
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menzi do vzájemných vztahů mezi mí-
stními obyvateli a hosty. 

V neděli 25. června byly bohoslužby
v evangelické modlitebně. Slavnostní mše
proběhla v katolickém kostele sv. Martina
za účasti krojovaných dětí a dospělých. Mši
celebroval p. Josef Pohanka.

Aktivní účast Scholy z Násedlovic, Žaro-
šic a hostů z Polska a Slovenska umocnil
celkový důstojný, slavnostní a emotivní
průběh vícejazyčné mše.

Odpoledne pak pokračovaly všechny vý-
stavy a byl pro veřejnost přístupný Evrop-
ský stan. Hosté ze Slovenska a Polska pak
odjeli do svých domovů. Ukončení a zhod-
nocení projektu proběhlo v Evropském
stanu v KD.

Realizace projektu prověřila organizační
a koordinační schopnosti zastupitelstva
pod vedením starostky Vlasty Mokré, za-
městnanců obce, všech spolků obce a dob-
rovolníků z řad občanů. Díky projektu byla
pořízena pergola za KD, propagační mate-
riál, DVD, zviditelnění obce v celém regi-
onu přes různá media. Projekt přispěl k po-
sílení mezikultuního dialogu mezi
zúčastněnými národy, posílil toleranci a za-
chování tradičních hodnot a vztahů ke spo-
lečnství Evroské unie.

Stárci: Patrik Kučera a Denisa Nováková,
Lukáš Lojan a Tereza Obluková, Teodor
Dupyn a Karolína Jetelinová, Samuel Čer-
vínek a Alžběta Urbánková, Daniel Dobeš
a Gabriela Matušů, Dominik Dobeš a Edita
Nováková. Sklepníci: Lukáš Blahutka, To-
máš Jetelina.

Jaroslava Kundratová
organizátorka a koordinátorka 

realizace projektu

Násedlovská starostka
(nápěv hudského tance: Ej, ta hudská
hospoda)

Násedlovská starostka, násedlovská sta-
rostka, 
aj to sú hodná paní, aj to sú hodná paní. 
A ona nám na hody a ona nám na hody, 
dá vína dva džbány, dá vína dva džbány.

Jak nám je ona nedá, jak nám je ona
nedá, 
my ji uděláme, my ji uděláme, 
ze sukní ju vyzujem, ze sukní ju vyzujem, 
šenkýřovi dáme, šenkýřovi dáme.

Hody nám povolila, hody nám povolila, 
za což ji děkujem, za což ji děkujem, 
veselit se budeme, veselit se bude, 
od rána do noci, od rána do noci.

Na drby ona nedá, na drby ona nedá, 
dotace sežene, dotace sežene. 
I z Evropské unie, i z Evropské unie, 
penízky dostane, penízky dostane.

Kroj si rádi oblečem, kroj si rádi oblečem, 
na hody stárkujem, na hody stárkujem. 
Rodičům i starostce, rodičům i starostce, 
od srdce děkujem, od srdce děkujem.

Že hody připravili, že hody připravili,
všichni si zpívejme, všichni si zpívejme. 
Pití, jídla je tu dost, pití, jídla je tu dost, 
sólo jim zahrejme, sólo jim zahrejme.

Hody 2017
Letošní tradiční Martinské hody v Náse-

dlovicích se konaly ve dnech od 10. do 13.
listopadu 2017. Stárkovalo sedm párů stárků
a jeden sklepník a to: Michaela Přikrylová
a Dominik Skalický, Barbora Stávková a Do-
minik Jankůj, Pavlína Kramářová a Daniel
Novosad, Adéla Dobešová a Michal No-
votný, Aneta Svatošová a Petr Jankůj, Alice
Sovová a Martin Blaha, Alexandra Dobe-
šová a Marek Blahutka a sklepník Michal
Bárta. K tanci i poslechu hrála dechová
hudba Galánka. 

Hodové přípravy byly započaty 14 dnů
po Zlaté sobotě v Žarošicích, a to schůzkou
stárků s hasiči. Ti se letos ujali pořádání.
Stárci se scházeli v budově bývalého Ze-
masu. Vyráběli fáborky s růžičkami na
májky a hodová sóla na zábavu. Na zkou-
škách také trénovali zpívání hodových pís-
niček a tancování.

Víkend před hody se stárci jako každo-
ročně vypravili pro velkou máju a májky
stárkám. V pátek za pomoci Františka Bla-
hutky a místních dobrovolníků se podařilo
postavit máju. Stárky přichystaly svařák
s čajem na zahřátí. Stárci taky nezapomněli
na slivovici, i když… „Slivovica to je špina,
kdo ju pije, ten je sviňa!“ Ale počasí nám
moc na výběr nedalo. V sobotu ráno se
před kulturním domem konalo předání ho-
dového práva za účasti paní starostky,
stárků a stárek a hasičů. 

Obě večerní hodové zábavy si stárci, ale
určitě i ostatní užili. O víno, pěkné pís-
ničky, dobrou náladu a ještě lepší atmo-
sféru nebylo nouzi, protože jsme se řídili
příslovím „Po pivě se blbne, po gořalce spí,
jenom po víně se zpívá“. Proto jsme tady
prozpívali celé hody, že nám ani hlasivky
nestačily. Na nedělní hodové zábavě byli
zvoleni noví stárci, a to: Ilona a Petr Poláč-
kovi, Marta a Michal Klimkovi, Jana a Petr
Trávníčkovi, Petr a Magda Dobešovi, Pa-
vlína a Michal Valentovi, Markéta a Radim
Drmelovi, Kristina Dobešová a Radim Heča
a Kateřina a Roman Červinkovi.

Dne 25. listopadu se konala Kateřinská
zábava za doprovodu již zmiňované DH
Galánky. Jak na hody, tak i teď panovala po
celý večer dobrá nálada. Zábava vyvrcholila
půlnočním taháním máje ze sálu, při kte-
rém se všichni bavili.

Letošní hody se vydařily a my jsme si je
užili. Tímto bychom chtěli poděkovat SDH
Násedlovice za skvělý průběh hodů a jejich
uspořádání. Taky všem, co se podíleli na or-
ganizaci hodů, přišli nás podpořit na obě
hodové zábavy a taky během dne, kdy se
i za špatného počasí k nám přidali. A v ne-
poslední řadě děkujeme našim rodičům,
kteří nás vypravili, nervově se nezhroutili
a bez kterých by hody samozřejmě nebyly
hody! Hody byly, hody budú! Juch

Stárci a stárky

V˘daje:
Hudební produkce 62.000 Kã
Obãerstvení pro hudbu 12.000 Kã
Materiál na rÛÏiãky 3.000 Kã
Vûnec 500 Kã
Mája 3.500 Kã
Plyn + elektfiina 6.000 Kã
Pfiíspûvek na kameru 10.000 Kã
Zaplaceno OÚ (za vstupenky) 2.500 Kã
OSA 5.000 Kã
Ostatní v˘daje 65.500 Kã
V˘zdoba kostela 2.000 Kã
Celkem 172.000 Kã

Pfiíjmy:
Vstupné 48.500 Kã
Vybráno po obci 24.000 Kã
Dar od obce 50.000 Kã
Sólo 11.000 Kã
Kaãa + mája 3.500 Kã
Ostatní pfiíjmy 62.000 Kã
Celkem 199.000 Kã

Vyúčtování nákladů na hody 
a Kateřinskou zábavu:
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Kulturní akce několika větami
Jako každý rok i letos jsme začali Tří-

královou sbírkou, která proběhla v sobotu
7. ledna. V naší obci se vybralo 25 336 Kč.
Děkujeme vám všem, kteří jste přispěli.

•
Obecní krojovaný ples se konal 4. února.

Moravskou besedu předvedli společně ta-
nečníci z Násedlovic, Želetic a Hodonína.
O skvělou zábavu se postarala dechová
hudba Vlkošáci.

•
Komunitní plánování – společné zamyš-

lení občanů a zastupitelů nad tím, jakým
směrem se má vývoj obce ubírat, se konalo
23. února v kulturním domě. Občané zde
mohli vyjádřit svůj názor na to, do čeho by
měla obec investovat, co je prioritou pro
obec. Na základě poznatků z tohoto spo-
lečného setkání byl zpracován Strategický
plán rozvoje obce Násedlovice.

•
Paní starostka poděkovala kytičkou všem

pracovnicím v mateřské škole u příležitosti
dne učitelů 28. března. 

S floristou panem Kokešem jste se mohli
setkat na jarní dílně 31. března. Společně
jsme v příjemné atmosféře vyrobili krásné
jarní dekorace.

•
Nezapomnělo se ani na šikovné děti,

které si vyrobily velikonoční dekoraci
s Magdalenou Damborskou, Šárkou Nová-
kovou, Janou Svatoňovou, Renátou Bra-
vencovou a zdobit kraslice slámou děti
učila Eliška Valentová ze Ždánic. Lukáš Ku-
čera všem ukázal, jak se plete velikonoční
pomlázka. 

•
Čarodějnice a čarodějové se slétli za kul-

turní dům 30. dubna a společně si zasou-
těžili, zatančili a opekli špekáčky na kou-
zelném ohni.

•
K oslavě Dne matek připravily děti

z místní mateřské školy, ZŠ Žarošice a dět-
ského folklorního souboru Násedlováček
odpolední představení.

•
Naše obec se zapojila do soutěže Ves-

nice roku 2017. Hodnotící komise k nám za-
vítala 29. května. U obecního úřadu je při-
vítaly svými tanci děti z mateřské školy
a zpěvem a tancem děti, které se připravo-
valy na dětské hody.

•
V letošním roce si dětský den připravili

zástupci místních spolků za podpory obec-
ního úřadu. K vidění byla i letecká akroba-
cie s modelem vrtulníku a letadla, kterou
pro děti nachystal pan Ladislav Prošek
z Brna.

Slet čarodějnic
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Velmi slavnostní dny nás čekaly 23.–25.
6. 2017, kdy do naší obce přijeli příznivci
tradic z polských Gilowic a slovenského
Uhrovce. Toto setkání se uskutečnilo
v rámci projektu Evropa pro občany. Naše
děti si připravily ukázku toho, jak v obci
probíhají tradiční hody.

•
Předškoláků, kteří se v červnu rozloučili

s mateřskou školou, bylo jedenáct: Jakub
Houdek, Dominika Poláčková, Tobiáš Ur-
ban, Erika Urbánková, Jan Stratinský, Anna
Poláčková, Tereza Valentová, Štěpán Baják,
Adam Urbančok, Adriana Hanáková a Kryš-
tof Studýnka. 

•
Ze základní školy naopak odešli o stupí-

nek výš ve vzdělání Filip Jankůj, Vojtěch
Michálek, Štěpán Střeštík, Anna Jankůjová
a Lenka Vintrlíková.

•
13. srpna navštívil Násedlovice premiér

poslanecké sněmovny Bohuslav Sobotka.
Prohlédl si budovu obecního úřadu, kni-
hovnu, muzeum a galerii. Se zastupiteli

obce si popovídal o jejich práci a problé-
mech v obci. Přednesl i několik poznatků
ze své práce. Prohlédl si i hasičskou zbroj-
nici a Martin Horák jej seznámil s prací
místní organizace SDH.

•
Ani letos nechyběl košt piva, který po-

řádá kavárna Iberka. Letošní se konal
19. srpna. Návštěvníci měli možnost ochut-
nat pivo z různých pivovarů a večer si pak
zatančit na diskotéce.

•
30. srpna SDH Násedlovice převzal no-

vou velkokapacitní cisternovou stříkačku. 

•
Na ukončení prázdnin byla pro děti

1. září připravena výtvarná dílnička s tábo-
rákem a promítáním záznamu z dětských
hodů. Výtvarná dílnička byla zaměřena na
malování triček a vedla ji Renáta Braven-
cová. Děti si na trička malovaly nejen folk-
lorní ornamenty, ale i motivy z pohádek
nebo různé obrázky podle šablon. Promí-
tání zajistil Petr Poláček. Všem za spolu-
práci děkujeme a nebráníme se dalším ná-
padům na výtvarné dílničky pro děti z řad
šikovných občanů.

•
Školní rok byl zahájen 4. září a zúčastnila

se ho v Žarošicích i naše paní starostka.

13. září byla naše obec poctěna návštěvou
starostů a zastupitelů mikroregionu Bys-
třička. Zástupci obcí tohoto mikroregionu si
se zájmem prohlédli obecní úřad, hasičskou
zbrojnici a kulturní dům. Po rozloučení na-
sedli na svá kola a vydali se po cyklostezce
Ždánicko směr Bukovanský mlýn.

•
Senioři se sešli 22. října v kulturním

domě, aby společně poseděli, pobavili se
a zavzpomínali. K tomu jim zahráli a za-
zpívali manželé Šprtovi. Děti ze souboru
Násedlováček a Šohajíček si pro naše seni-
ory připravily krátké vystoupení.

•
V pátek 27. října se konal Rej světlušek za

spolupráce s místní mateřskou školou.
Přestože letos počasí moc nepřálo (pršelo
a foukal vítr), přišlo hodně dětí s lampiony
a lucerničkami. Nechyběl ani pěkný ohňo-
stroj a táborák. Děkujeme všem, kteří vy-
zdobili obec rozsvícenými dýněmi a při-
pravili a roznášeli svařák a čaj.

•
Předvánoční dobu nám zpříjemní kon-

cert komorního souboru MUSICA ANIMAE
a žesťové kvinteto v sobotu 9. prosince
v kulturním domě a v sobotu 23. prosince
si společně zazpíváme u vánočního stromu
u obecního úřadu.

Hana Bravencová

Zastupitelé obcí mikroregionu Bystřička
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Marie Špidlová-Dobešová
Lidská paměť je velmi krátká, a proto

jsem se pokusila zapsat vzpomínky něko-
lika násedlovických tetiček na doby dávno
minulé. Zároveň jsou jejich vzpomínky pří-
kladem velkého porozumění, tolerance
a lidské vzájemnosti, i když doba, ke které
se vztahují, byla k osudům lidí velmi krutá. 

Na počátku 20. století, v roce 1902, se do
rodiny Špidlových v domě č. 167 narodilo
děvčátko, Marie. Jejím otcem byl František
Špidla (nar. 1862), matka Josefa (nar. 1866)
byla rodem Krupičková z Klobouk. Man-
želství rodičů podle vzpomínek pamětníků
zřejmě příliš idylické nebylo, chyběla láska
mezi manželi, kterou nedokázali předat ani
dítěti. Mariini rodiče zemřeli poměrně
v mladém věku, Josefa v roce v roce 1915,
František asi o dva roky později.

Tu noc, když zemřel Mariin otec, se v do-
mku svítilo dlouho do noci a děvčátko naří-
kalo nad mrtvým tělem. Tento výjev spatřili
oknem manželé Adolf a Matilda Schlesin-
gerovi, kteří se vraceli pěšky od vlaku v Čejči
z cesty do Vídně. Oba byli židovského pů-
vodu, v Násedlovicích žili v domku č. 122
(dnes zbořeném, parcela spojena s domem
č. 141), měli zde malý obchod a do Vídně je
vedly obchodní cesty. Nakupovali zde zboží,
snad zde vlastnili i obchodní dům s látkami
a měli zde příbuzné. 

Adolf a Matilda neměli děti, a tak se osi-
řelé Marie Špidlové ujali. Přestěhovala se
k nim do domku, pomáhala v domácnosti,
jezdila s nimi za obchodem do Vídně. Do-
konce ji tam někdy vypravili samotnou, prý
do Vídně vezla vykrmenou husu, asi pro
některé příbuzné. Naučila se své nové ro-
diče oslovovat „panímáma“ a „pantáta“,
měla je velmi ráda a oni ji také. 

V roce 1921 se Marie Špidlová vdala, je-
jím manželem se stal František Dobeš
z domu č. 32, Fráňa, jak mu říkala. V tom-
též roce se Adolf a Matilda Schlesingerovi
odhlašují z naší obce a stěhují se do Vídně.
Marie s Františkem si na konci dvacátých
let postavili dům č. 237 na Záhumenicích,
kde společně žili. V roce 1932 se pan Schle-
singer vrací už jako vdovec zpět do Náse-
dlovic. Žil u své „dcery“ Marie a jejího
muže Františka. V rodině navzájem re-
spektovali odlišnost židovských a křesťan-
ských tradic, např. jako den odpočinku do-
držoval pan Schlesinger sobotu. „Pantáta“
se držel spíše v ústraní, nestýkal se s ji-
nými židovskými rodinami v Násedlovi-
cích. Pomáhal při práci v hospodářství a se
sousedy v ulici vycházel v dobrém.

Manželství Marie a Františka bylo bez-
dětné, snad i proto Fráňa mohl věnovat
volný čas svému milovanému sportu, ko-
pané. František byl od deset let starší než

jeho žena Marie, narodil se v roce 1892.
Vyučil se ve Vídni kovářem a během uč-
ňovských let býval aktivním hráčem Slo-
vanu Vídeň. Své zkušenosti později před-
ával mladým fotbalistům, kteří na podzim
roku 1934 ustavili v Násedlovicích spor-
tovní klub Moravia. „Strýc Dobeš“, jak mu
všichni říkali, seznamoval hráče i fanoušky
s pravidly kopané, nacvičoval techniku, ří-
dil zápasy. Z jeho manželky Marie se časem
stala zkušená ošetřovatelka, léčila vy-
mknuté kotníky i jiná zranění hráčů. V poz-
dějších letech dokonce absolvovala masér-
ský kurs a lidé k ní docházeli na bahenní
koupele, do kterých dávala léčivé přísady.
Byla také zručná pedikérka a jako masérka
mnohým lidem pomohla od bolestí zad. 

Každodenní vcelku klidný život, který
Adolf Schlesinger prožíval u své „dcery“
Marie a jejího manžela Fráni, přerušily udá-
losti spojené s vyhlášením Protektorátu Če-
chy a Morava. Již od června 1939 začaly na
území Protektorátu platit Norimberské zá-
kony, na základě kterých byla vydána celá
řada zákazů a nařízení proti Židům. 

V září 1941 vešlo v platnost nařízení o ozna-
čování Židů žlutou šesticípou hvězdou a od
listopadu 1941 začalo fungovat ghetto v Tere-
zíně, kam byli hromadně transportováni Židé
z celého Protektorátu, ale i z okolních zemí.
Odtud pak v letech 1942–1944 odjelo 63 trans-
portů směrem do východních oblastí, jež ne-
přežilo 83–84 tisíce osob. 

V Databázi obětí holocaustu, kterou
zpracoval Institut Terezínské iniciativy, mů-
žeme najít údaj, že pan Adolf Schlesinger
byl označen číslem 181 a do Terezína přijel

transportem Co vypraveným 27. ledna 1943
z Uherského Brodu. Tímto transportem
bylo celkem deportováno 1001 osob,
z nichž 955 zahynulo, přežilo jen 46 osob.
Transportem Co odjížděli např. také židov-
ští obyvatelé Dambořic. 

Ze vzpomínek rodiny Dobešovy vím, že
Marie Špidlová se snažila tehdy již čtyři-
asedmdesátiletého pantátu Schlesingera za-
chránit. Nedostavil se v určenou dobu k od-
jezdu do sběrného tábora v Uherském
Brodě, který byl vymezen jako shromaždiště
židovského obyvatelstva politických okresů
Uherský Brod, Uherské Hradiště, Kyjov, Ho-
donín, Vsetín, Zlín, Veselí nad Moravou. 

Adolf Schlesinger se nějakou dobu skrýval
doma, v domku na Záhumenicích. Že se
u Dobešů schovává Žid, věděli zřejmě mnozí
násedlovičtí občané včetně tehdejšího sta-
rosty Josefa Panáčka, který bydlel ve stejné
ulici jako Dobešovi. Jak on, tak další sousedé
se spíše snažili rodině pomoci. Vypátrat
místo úkrytu ale zřejmě pro gestapo nebylo
příliš velkým problémem. Když pana Schle-
singera gestapo odvádělo, Marie jej bránila,
křičela, že svého otce nedá. A když šlo i jí
o život, zasáhl starosta Panáček a německy
vysvětlil, že se žena pomátla, že neví, co
mluví, aby ji nechali být. Marie se pak ještě
pěšky vydala do Nenkovic, kde zbylé Židy
shromáždili, a pak prý až do Uherského
Brodu, aby pantátu ještě viděla, aby mu po-
mohla. Vše bylo marné. Nevím, jestli se
někdy dozvěděla, kdy a kde zemřel. V Data-
bázi obětí je datum 10. prosince 1943, zemřel
v Terezíně. Hrob nemá. Mrtvé v terezínském
ghettu spalovali v krematoriu. Část popela ze-
mřelých byla zakopána do země blízko Lito-
měřic, většinu nacisté vysypali v listopadu
1944 do Ohře. Tento čin měl zastřít, kolik lidí
ve skutečnosti v Terezíně zemřelo. V mís-
tech, kde byl popel 22 000 obětí rozprášen do
řeky, dnes stojí kamenný památník. 

Tetička Špidlová-Dobešová zemřela
v roce 1972. V Násedlovicích ještě žije ge-
nerace, která si na ni pamatuje. Ona i její
muž Fráňa, který zemřel v roce 1954, byli
pracovití a hodní lidé. Vzpomínky na ně se
vytrácejí, a proto jsem se pokusila zazna-
menat, co mi o nich vyprávěli jejich blízcí
a tetičky – pamětnice. 

Napsala: Věra Dobešová na základě 
vzpomínek paní Boženy Dobešové, 

Libuše Dobešové a Zdeny Valentové

Marie 
Špidlová-DobešováFrantišek Dobeš

Svatební foto Dobešových, rok 1921

Dobešovi a Adolf Schlesinger

František Dobeš, hloubení studny u školy
v Žarošicích
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SDH Násedlovice

Blíží se konec roku a já bych vás rád pro-
střednictvím tohoto zpravodaje seznámil
s činností Sboru dobrovolných hasičů v Ná-
sedlovicích. 

Také tento rok jsme zahájili Výroční val-
nou hromadou, kde jsme zhodnotili uply-
nulé období a nastínili jsme si plán na rok
další. Čekalo nás mnoho práce vykonávané
ve volném čase náš všech. První z větších
akcí byl sběr starého železa.

V Dambořicích jsme slavili 130 let zalo-
žení jejich sboru a předvedli jsme ukázku
zásahu v dobových uniformách se starým
ručním nářadím. Zavítali jsme také do Bo-
šovic při příležitosti oslavy zařazení no-
vého dopravního automobilu do výjezdu. 

A soutěžili jsme. Tentokrát byla pro nás
okrsková soutěž náročnější na přípravu, pro-
tože se konala v naší obci a tudíž jsme měli
na starosti organizaci akce. Dopoledne sou-
těžila družstva mladých hasičů, odpoledne
pak přišla na řadu družstva dospělých. Na
závěr jsme společně poseděli a zhodnotili
dosažené výsledky. Zúčastnili jsme se také
soutěže v nočních útocích v Želeticích.

V měsíci červnu jsme v rámci Dětských
hodů přichystali pro veřejnost na hasičské
zbrojnici výstavku. Byla k nahlédnutí po

celý víkend. Zařadili jsme se také do hodo-
vého průvodu. Na začátku prázdnin
a v půlce srpna jsme se opět podíleli na za-
jištění bezpečného průběhu závodů do
vrchu za naší vesnicí. Během celého roku
se nadále věnujeme různým školením, pro-
cvičujeme teorii i praktický výcvik při po-
užívání dýchací techniky, výcvik pilařů,
práci s čerpadly a agregáty, výcvik první
pomoci. Samozřejmě pracujeme na údržbě
vozidel, techniky a hasičské zbrojnice.

V loňském zpravodaji jsme se s Vámi po-
dělil o radost ze získání dotace na zakou-
pení velkokapacitní cisterny. Letos jsme
s napětím sledovali průběh výběrových ří-
zení. Nakonec byl vybrán podvozek SCA-
NIA s nástavbou od firmy WISS Czech.
Koncem srpna jsme se konečně nové cis-
terny dočkali. Museli jsme se během krátké
doby naučit s vozidlem pracovat, aby
mohlo být zařazeno do výjezdu. 30. Září
jsme tak slavnostně učinili. Počasí nám
přálo, takže se celá akce opravdu vydařila.

Novou techniku jsme tak mohli vyzkou-

šet už v říjnu, kdy jsme vyjeli likvidovat ná-
sledky vichřice Herwart. Už dopoledne jsme
v Karlíně pomáhali odstranit strom, který
spadl a přetrhl elektrické vedení. V odpo-
ledních hodinách jsme pak odklízeli spadlý
strom na hlavní silnici v Janově Dvoře.

Letos na nás připadla organizace Mar-
tinských hodů a Kateřinské zábavy. Na
obou akcích k tanci a poslechu hrála de-
chová hudba Galánka z Klobouk u Brna.

A byli jsme také gratulovat. Šedesáté na-
rozeniny oslavil náš člen Antonín Dobeš.
„Zatahovali“ jsme na svatbě Miloslavy Ján-
ské, která se přistěhovala do naší obce
z Kladu u Litoměřic a nyní pomáhá jako ve-
doucí mladých hasičů.

Závěrem bych rád poděkoval všem, kteří
nám pomáhali se zajištěním zmíněných
akcí, členům sboru za jejich celoroční práci
a také jejich manželkám a přítelkyním za tr-
pělivost.

Vám všem přeji klidné prožití vánočních
svátků a hodně štěstí v novém roce.

Milan Horák, starosta SDH Násedlovice

Mladí Hasiči Násedlovice
Úspěšný, i tak by se dal zhodnotit rok

2017. Náš kroužek se v tomto roce opět roz-
rostl o nové děti, které mají zájem sporto-
vat, učit se novým věcem a při tom se
i skvěle bavit.

Hned na začátku roku jsme si opět udě-
lali sezení vedoucích s rodiči, kde jsme si
jasně stanovili, jak bude kroužek fungovat
a jaká bude činnost děti po celý rok. O tom,
jestli se nám to podařilo se přesvědčte sami.

Už v únoru jsme se v okrsku pustili do
zkoušek o odznaky odbornosti. Tady děti
skládají zkoušky formou otázek a získávají
tak odbornosti různých hasičských profesí.
Musím podotknout, že všichni uspěli. Jako
další nás čekala v dubnu halová soutěž v Ža-
rošicích, kde už jsme si i zasportovali. Jelikož
to byla pro nás první soutěž tohoto druhu,
výsledek nebyl až tak povzbudivy. Chuť jsme
si tak spravili až na cyklostezce, na kterou se
každé jaro moc těšíme. Protože nás koncem
jara čekala spousta přípravy na soutěž, zpří-
jemnili jsme si tréninkovou dřinu výletem do
Brna, kde jsme se projeli lodí na hrad Veveří
a poté zamířili do dětské herny BONGO.

Možná si někteří z vás všimli, že se letos
opět po 4 letech pořádala hasičská soutěž
v Násedlovicích. Tu letošní jsme si užili
opravdu naplno. Starší žáci se umístili
stejně jako družstvo mladších na 2. místě.
Nejvíce nás však těšil úspěch našich nej-
menších, přípravka jasně ovládla soutěž
a vzala si zlato. Že mají děti skvělou formu,
se ukázalo hned na další soutěži železného
hasiče, která se konala v Uhřicích. Bodovali
jsme ve všech kategoriích, nejvíce však
v mladších, kde jsme obsadili všechny tři
první medailové příčky.

O letních prázdninách jsme byli na tý-
denním táboře, který se letos konal v Kně-
žicích na Třebíčsku. Tam nám bylo moc
fajn a odvezli jsme si odsud spoustu super
zážitků, poznali nové kamarády a ukázali
rodičům, že se ničeho nebojíme!

Podzimní část už se naše družstva plně
věnovala požární všestrannosti, ve které
jsme se utkali nejprve na okrskové úrovni
v Dambořicích a o pár týdnů později na
okresním kole v Lipově, kde se více dařilo
především mladším žakům.

V listopadu pak nesměla chybět drakiáda
v Uhřicích, ale to už jsme se skoro všichni
těšili na prosincovou mikulášskou besídku
v Dambořicích, kde se ukázalo, jak jsme za
celý rok byli hodní. Rok jsme pak společně
zakončili na tradiční vánoční besídce, kde
jsme mohli zavzpomínat na vtipné příhody
ze sezony mladých hasičů.

Za vedení mladých hasičů 
Martin Horák

Více informací a fotografií na stránkách
www.mladi-hasici-nasedlovice.hys.cz nebo
facebook – Mladí hasiči Násedlovice
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V letošním roce byla naše organizace po-

řadatelem již tradiční XXI. výstavy vín,
která se uskutečnila na velikonoční neděli
16. 4. 2017 na Kulturním domě v Násedlo-
vicích. Vystaveno bylo 474 soutěžních vín
a 199 prezentačních vín. Šampiony výstavy
se stal pan Jeroným Valenta s Čejče a jeho
Rulandské bílé 2016 a Ondřej Cigánek z Ho-
voran s Zweigeltrebe 2015. V rámci výstavy
paní starostka udělila již tradiční „Cenu
starostky“ pěti nejlépe hodnoceným vínům
místních vinařů. V letošním roce byl nej-
lépe hodnocený Tomáš Mokrý ml., Josef

Střeštík, František Blahutka, Jan Mokrý
a Oldřich Troubil. Vinaři z Násedlovic se
také účastnili výstav vín v našem blízkém
i dalekém okolí. Svými víny jsme se
úspěšně reprezentovali v Žarošicích, Uhři-
cích, Dambořicích, Kloboukách u Brna,
Krumvíři, Borkovanech, Nenkovicích, Bu-
čovicích, Lovčičkách a dalších obcích. 

Dále proběhla již tradiční Ochutnávka
archivních vín, která se uskutečnila na za-
čátku léta. 

Novinkou pro letošní rok byla Ochut-
návka svatomartinských vín, která se usku-

tečnila u pana Františka Blahutky 11. 11.
2017 v 11.11 h. Místní vinaři představili více
jak dvacet vzorků mladých vín. 

Jako poslední tečku za letošním rokem
jsme uspořádali již tradiční XIV. Mikuláš-
skou ochutnávku mladých vín, která se
uskutečnila 9. 12. 2017 v zasedací míst-
nosti KD.

ČZS Násedlovice přeje všem svým čle-
nům, ale i občanům krásné a pohodové
svátky vánoční a v novém roce 2018 hodně
zdraví a bohatou úrodu. 

Petra Kollárová

Myslivecký spolek v roce 2017
Myslivci příští rok oslaví 85 let činnosti.

V roce 1933, brzy po nastěhování na kar-
lovský statek, tehdejší majitel Alfons Po-
chylý, spolu s několika místními zájemci
o myslivost si od obce pronajali honitbu.
Do té doby si obecní honitbu pronajímal ob-
chodník Josef Horáček z Jilemnice v Podkr-
konoší. Měl obchod s živou zvěří a u nás ve
velkém chytal a obchodoval s koroptvemi.

Provozování myslivosti tehdy bylo po-
měrně finančně náročné a tak počet členů
společnosti nebyl nijak vysoký. Změna na-

stala až po roce 1948 s nástupem nového
režimu, kdy byla prosazována „lidová mys-
livost“. Zvýšený zájem o myslivost podpo-
rovalo i zvýšený počet druhů lovné zvěře.
S nástupem mechanizace, chemizace i sní-
žení druhové pestrosti zemědělských plo-
din rapidně klesal i počet a druhy zvěře. Vy-
víjel se i název spolku. Od Myslivecké
společnosti, přes Lidovou mysliveckou jed-
notu. Dále to bylo Myslivecké sdružení a od
roku 2016 je to Myslivecký spolek Obora
Násedlovice.

Činnost i aktivita členů se částečně odvíjí
i od situace v revíru. Pohled na velké lány
stále stejných plodin, kdy se z půdy stává
mrtvá step, oživovaná jen umělými hno-
jivy bez života, láká čím dál méně mladých
zájemců o myslivost. Přesto se současných
22 členů snaží o zachování tradic a spol-
kové činnosti. Snaží se i o zlepšení život-
ních podmínek pro zvěř. Důkazem je už
pěkně vzrostlý remíz osázený stromy i keři

v lokalitě pod Telákem. Další již funkční re-
míz vysadili myslivci před lety ve Valech
u Karlína. I obecní les, který je vysazen na
téměř 5 ha v Pažích se za poslední roky stal
útočištěm pro zvěř z širokého okolí. Pěk-
ným místem v revíru se stal prostor kolem
obecního rybníka, který láká nejen místní
rybáře, ale je cílem procházek a odpočinku.
Stal se domovem pro zvěř, která v přile-
hlém rákosí i lesíku nachází klid i obživu.
Snad se pohled zemědělců na způsob ob-
dělávání půdy v budoucnosti změní a tím
se změní i možnost a schopnost přírody
jako takové přežít a rozvíjet se.

I myslivnu a její okolí se myslivci snaží
v rámci možností zvelebovat. Po mnoha le-
tech jsme opravili budovu bývalé od-
chovny, odstranili zrezavělý plechový
sklad, okolí bylo osazeno stromy. Jelikož
budova stojí mimo obec, byla často nav-
štěvována nezvanými návštěvníky, kteří
vcelku nic nezcizili, zato při vloupání na-
dělali škodu. Nyní je budova opatřena za-
bezpečovacím zařízením i ocelovými oke-
nicemi, včetně vstupních dveří. Myslivna je
vcelku bohatě využívána jak myslivci, tak
dalšími zájemci. Problém je však v tom, že
kromě podzemního rezervoáru, do kterého
jsme museli dovážet užitkovou vodu, zde
není zdroj pitné vody. A tak zajištění do-
statku vody, je hlavním úkolem do blízké
budoucnosti.

Do nového roku 2018 přejí myslivci všem
spoluobčanům vše nejlepší, zdraví a po-
hodu.

Poslední leč letos

Poslední leč v Karlíně 1974

Ochutnávka svatomartinských vín Nejlépe hodnocení vinaři

První lovečtí hajní O. Koutný a J. Mastný
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Český svaz včelařů

Je zde opět konec roku a je čas hodnocení
toho co se povedlo a toho co ne. Můžeme si
dělat různé plány co a jak budeme dělat ji-
nak a co stejně, abychom usnadnili opti-
mální vývoj včelstev. Pak do toho přijde po-
časí s jeho rozmary a všechno je jinak. Jarní
mrazíky včelstva přežila v dobrém stavu

a toto počasí na ně nemělo
výraznější vliv. Horší to
bylo v období květu lip,
kdy nastalo suché a teplé
období a včelstva sbírala
jen pyl, protože nektar vy-
schl a lipový med nebyl
žádný. Díky teplému a su-
chému počasí nebyl ani
medovicový med, neboť
tyto klimatické podmínky
nepřály výskytu mšic, na
kterých včely sbírají tento
med. Uskutečnily se tři
přednášky. Probíhá léčení
včelstev podle aktuálního
stavu včelstev proti parazi-

tům a to jen v takové míře, aby byla včelstva
zbavena parazitů a chemické prostředky se
používaly jen v omezeném a nutném množ-
ství. Toto léčení probíhá jen v době, kdy
není v úlech konzumní med, ale jen zimní
zásoby pro včelstva, které tyto zásoby do
jarních měsíců spotřebují. V tomto roce nás

potkala i smutnější událost zemřel dlouho-
letý člen Leopold Kašuba ve věku 96 let. 

ZO Žarošice má 25 členů, 314 včelstev.
Bylo vytočeno 4347,5 kg medu, zpracováno
152,5 kg vosku a vychováno 49 matek.
 Nikdo nekočuje.

Ve školním roce 2016/2017 měl VKM Ža-
rošice pod vedením Romana Švábíka 8
členů. Členové se scházeli jednou za 14 dní
ve Včelařském domě v Násedlovicích, kde
se děti přes zimu naučily teoretickým zna-
lostem, které poté uplatnily při práci se vče-
lami, která byla součástí výuky. Vrcholem
pro děti bylo vytáčení medu, kdy si děti
odnesly domů část medu od včel, o které se
po celou sezónu společně s vedoucím sta-
raly. VKM se také zúčastnil oblastního kola
soutěže Zlatá včela, které se konalo v Luži-
cích. Zde členka kroužku Martina Teclová
obsadila ve starší kategorii 3. místo a po-
stoupila do celostátního kola Zlaté včely
v Nasavrkách, kde ve velké konkurenci ob-
sadila 26. místo.

Jednatel ZO Žarošice Miroslav Brychta

TJ Moravia Násedlovice
Rok 2017 se chýlí ke konci a již příští rok

to bude 85 let od založení organizované ko-
pané v Násedlovicích. Ale zpět k průběhu
tohoto roku, ve kterém se činnost klubu ni-
jak výrazně nelišila od let minulých.

Výbor jednoty pod vedením Miloše Do-
beše ve složení: Zdenka Dobešová, Božena
Kadidlová,Tonik Svatoš ml., Pepa Lojan ml.,
Richard Dobeš a Michal Valenta se nijak
nezměnil, což potvrdila valná hromada ko-
naná 12. února 2017 v Pohostinství u Vase. 

V průběhu zimní přípravy jsme ne-
opomněli v sobotu 25. února 2017 na tra-
diční ostatkovou pochůzku po obci za do-
provodu harmonikáře Jary Navrátila
a večerní taneční zábavě na kulturním
domě. Ještě jednou dík Jarovi za ochotu
s námi obejít celou obec a všem přispívají-
cím do tomboly večerní zábavy.

Po sérii přátelských zápasů v březnu jsme
zahájili jarní část sezony 2016/2017 1. dubna
porážkou 0:3 v Rohatci a ukončili vítězstvím
2:1 ve Vlkoši 3. června. V konečné tabulce
to znamenalo 4. místo s 38 body a bilancí 12
výher, 2 remízy a 8 proher při skóre 52:39.
Žáci zahájili jarní část prohrou 0:8 ve Ždá-
nicích a ukončili sezonu prohrou na domá-

cím hřišti 3:8 s Dolními Bojanovicemi
11. června. V součtu to znamenalo 11. místo
s 9 body a bilancí: 3 výhry, žádná remíza
a 19 proher při skóre 22:213.

Pro zhoršený zdravotní stav pana Zdeňka
Horáka nedošlo k uspořádání šachového
turnaje zrakově postižených šachistů. Po
skončení jarní části odešel na vlastní žádost
z vedení družstva mužů Milan Horák. Ještě
jednou bych mu chtěl poděkovat za výbor-
nou dlouholetou práci v organizaci a tré-
nování družstva žáků a poté mužů.

Jak asi všichni víte, tak pan Zajíc nabízí
k prodeji areál bývalé firmy Šohaj, ve kte-
rém využíváme vodojem. Z tohoto důvodu
jsme nuceni se z vodojemu vystěhovat. Ve

spolupráci s firmou PS Plast jsme nechali
vyrobit plastovou nádrž, kterou jsme čás-
tečně zakopali v sousedství vrtu. Finální
přestěhování zařízení a vyklizení vodojemu
provedeme před jarním zahájením sezony.

Ještě než jsme odstartovali podzimní část
sezony 2017/2018 jsme uspořádali v areálu
za kulturním domem v sobotu 29. července
tradiční Letní noc.

Ale zpět k zápasům, které ještě máme
v čerstvé paměti. Muži začali výhrou 1:0 ve
Vacenovicích 5. srpna a zakončili podzimní
část domácí remízou 1:1 s Nesytem Hodo-
nín. V dílčí tabulce je to 4. místo s 18 body
a bilancí 5 výher, 3 remízy a 3 prohry při
skóre 23:17. Žáci zahájili sezonu 27. srpna
domácí výhrou 3:0 nad Miloticemi a ukon-
čili podzim porážkou 3:6 v Hroznové Lhotě.
v polovině soutěže to znamená 6. místo
s 12 body a bilancí 4 výhry, 5 proher
a žádná remíza při skóre 21:41. 

Výbor TJ Moravia Násedlovice děkuje
všem, kteří se zapojili do práce v klubu
a pomáhali v zajištění sportovních a kul-
turních akcí. Dále všem spoluobčanům pře-
jeme příjemné prožití vánočních svátků
a hodně zdraví a štěstí v novém roce!
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Sňatky
Michaela Hájková a Petr Zeman
Michaela Šenkyříková a Petr Štěpánek
Gabriela Moravčíková a Michal Plaček
Miloslava Jánská a Ondřej Vařeka
Radka Tumová a Ladislav Prošek

Zlatá svatba
Jarmila a Štěpán Valentovi č. 304
Marta a Josef Pukovi č. 334

Diamantová svatba
Zdenka a Josef Maláčovi č. 94

Narození
Martin Ventrča (říjen 2016), syn Ľubomíry
Ventrčové Longauerové a Martina Ventrče,

Eliška Klimková (prosinec 2016), dcera
Marty a Michala Klimkových

Valentina Hečová, dcera Kristiny Dobešové
a Radima Heče

Ema Jevická, dcera Romany Svozilové a Lu-
káše Jevického

Julie Bajáková, dcera Moniky a Karla Bajákových

Kryštof Křůmal, syn Lenky a Romana Křů-
malových

Václav Dobeš, syn Magdalény a Petra Dobešových

Erika Dobešová, dcera Marie a Zdeňka Do-
bešových

Pavel Ondráček, syn Evy Krátké a Pavla On-
dráčka

Jakub Dobeš, syn Ivany a Petra Dobešových

Tereza Vrbovská, dcera Zuzany a Lukáše Vr-
bovských

Frederick Kubánek, syn Silvie a Jiřího Ku-
bánkových

Karolína Bršlicová, dcera Hany Bršlicové

Vítání občánků

26. 3. 2017 byli slavnostně přivítáni do ži-
vota: Martin Ventrča, Eliška Klimková, Va-
lentina Hečová, Ema Jevická a Julie Bajáková

19. 11. 2017 v 15 hodin byli slavnostně
přivítáni do života: Kryštof Křůmal, Václav

Dobeš, Erika Dobešová a Pavel Ondráček
19. 11. 2017 v 16 hodin byli slavnostně

přivítáni do života: Jakub Dobeš, Tereza
Vrbovská, Frederick Kubánek a Karolína
Bršlicová

Rozloučili jsme se
Josef Horáček č. 291
Drahomíra Maršálková č. 290
Josef Baják č. 20
Růžena Šaňková č. 297
Josefa Fronková č. 298
František Mareček č. 165

Vítání obãánkÛ – 26. bfiezna 2017 Vítání obãánkÛ – 19. listopadu 2016, 1. skupina

Michaela a Petr ·tûpánkovi

Michaela a Petr Zemanovi

Miloslava a Ondfiej Vafiekovi Radka a Ladislav Pro‰kovi

Gabriela a Michal Plaãkovi
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Jubilanti
50
Vratislav Brhel č. 16
Dagmar Sovová č. 307
Roman Hujík č. 162

60
Miroslav Fronek č. 253
Marie Buchlovská č. 15
Božena Kadidlová č. 352
Marie Čumbová č. 313
Jiřina Poláčková č. 303
Miloslav Dobeš č. 359
Alena Valentová č. 336
Antonín Dobeš č. 284
Josef Zelinka č. 197
Jitka Kamenská č. 142
Zdeněk Dobeš č. 356
Marie Večeřová č. 347
Božena Boháčková č. 300
Radoslav Dobeš č. 225
Věra Živělová č. 343
Josef Sedlák č. 156
Zdenka Ševelová č. 329

70
František Urbančok č. 190
Hana Dobešová č. 311
Marie Drápalová č. 333
Emilie Kvíčalová č. 315
Marta Puková č. 334
Petr Ševela č. 335
Karel Horák č. 106
Ladislav Hanák č. 318
Eliška Pokludová č. 276
Jan Bezrouk č. 46
Marie Svatošová č. 185

75
Marie Hanáková č. 155
Jan Jankůj č. 302
Ludmila Jankůjová č. 302
Zdenka Mokrá č. 301
Anna Blažková č. 319
Antonín Blahutka č. 193
František Zelinka č. 280
Antonín Svatoš č. 185
Mária Fronková č. 176
Zdeněk Horák č. 317

80
Božena Poláčková č. 113
Anežka Sladká č. 223
Miloslav Hrdlička č. 181
Žofia Horáčková č. 291

85
Božena Dobešová č. 237
Miloslava Laštůvková č. 104
Marie Bajáková č. 313

90
Růžena Valentová č. 7
Jana Gálová č. 64

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

Vítání obãánkÛ – 19. listopadu 2016, 2. skupina

Jubilant Miloslav Hrdliãka

Jubilantka RÛÏena Valentová Jubilantka AneÏka Sladká

Jubilantka BoÏena Poláãková
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Něco z minulosti obce
Jen málo obcí či měst se může pochlubit

zakládací listinou, která by osvědčovala
místo, datum, jméno a hodnost osoby, která
se stala zakladatelem. I velká města nejsou
sto určit tuto dobu. A tak se povětšinou
uvádí při určení stáří jen údaj o první
zmínce o obci, nejčastěji při změnách ma-
jitele. Je to i případ naší obce, kdy v roce
1327 tehdejší majitel obce, kterým byl kláš-
ter na Starém Brně, směnil ves za osadu
Stanoviště u Tišnova v majetku Černína
z Popic. Hlavním důvodem změny zřejmě
bylo bezlesé okolí naší obce a na dostavbu
kláštera bylo potřeba dřevo, což v té době
byl hlavní stavební materiál. Vzdálenost
obou obcí od Brna je přibližně stejná (něco
málo přes 40 km). Listina o této směně se
zachovala v latině do dnešních dob a její
kopii i s českým překladem můžeme shléd-
nout v obecním muzeu. Tento zápis se stal
podnětem k letošní obecní oslavě spojené
s uspořádáním dětských hodů v obci.

Co se týká názvu obce, dosud převládal
názor Jakuba Vrbase, že pochází ze jména
Sedlata. Novější zkoumání však s tímto vy-
světlením zásadně nesouhlasí s tím, že ta-
kové vysvětlení odporuje způsobu tvoření
slov v češtině. Základ názvu obce je třeba
hledat v původním slově „sedlo“ (rus. selo)
novočesky „sídlo“, t.j. hospodářství. Majitel
hospodářství (u-sedlosti) pak sedlák popř.
podsed(l)ník. 

Co se týká okolních obcí a jejich stáří
jsou na tom vcelku podobně. Snad jen
obce, které byly v majetku olomouckého
biskupství (Želetice, Dambořice) byly lépe
písemně zajištěny a tak první zmínky jsou
až o dvě století starší.

Možná vás bude zajímat i počet okolních
obcí, které již neexistují. Mnohé z nich za-
nikly, ať to bylo za uherských válek, či poz-
ději. Názvy polních tratí Šenstraz a Šanof
napovídají, že na katastru naší obce tyto
osady existovaly. Směrem na Archlebov se
nacházela další zaniklá osada Bohutice, při
silnici do Žarošic se nacházela ves Lhota,
směrem na Klobouky ležely již neexistující
Nesklovice. I Násedlovice měly v minulosti
namále – v roce 1611 dle záznamu bratr-
ského sboru ve Ždánicích tu žily jen matka
a dcera Venerovi.

Co se kdy stalo
Tvrdí se, že významné dějinné události

se koncentrují do několika let a v letech
končící lichým číslem se toho nic moc ne-
děje. Asi je to jen nezdůvodněná do-
mněnka. Nabízím jenom krátce seznam dě-
jinných událostí tak, jak mně přišly na mysl
a jak si je možná pamatujeme ze školy,
nebo jak jsme některým byli svědky.

rok 532 – tehdy se poprvé začal počítat
náš letopočet jako připomenutí výročí od
narození Ježíše Krista. Vědeckým bádáním
bylo zjištěno, že se tak nejspíše stalo o 7 let
dříve, takže bychom měli nyní rok 2024.

rok 1327 – první zmínka o naší obci
rok 1517 – augustiniánský mnich Martin

Luther v Německu veřejně vystoupil se
svými požadavky na reformu církve.

rok 1617 – císař Ferdinand II. Habsburský
začal boj s odbojnými českými stavy

rok1717 – narodila se Marie Terezie, cí-
sařovna a generalissimus Ernst Laudon

rok 1817 – první muzeum v Brně, první
parní loď v Praze, první velociped

„nález rukopisů“ ve Dvoře Králové, –
podvrh slovanských písemností.

rok 1867 – po porážce s Pruskem vznik
Rakouska-Uherska, vznik parlamentní mo-
narchie, zavedení povinné školní docházky,
zrušení dohledu církve nad školami. V Me-
xiku byl popraven bratr císaře Františka Jo-
sefa, Maxmilian.

rok 1917 – únorová a říjnová revoluce Ru-
sku, bitva u Zborova. Narodil se prezident J.
F. Kennedy, na Slovensku Vasil Biľak, vy-
učený krejčí (v jeho tovaryšské knížce bylo
uvedeno: nepouštět k samostatné práci).

rok 1927 – posvěcení základního kamene
kostela v Násedlovicích, přelet pilota Lind-
berga letadlem z Ameriky do Evropy.

rok 1937 – zemřel 1. prezident republiky
T. G. Masaryk. Diktátor v SSSR Josef Stalin
vydal rozkaz č. 447, který určoval přesně,
kolik lidí má být denně zastřeleno nebo
dopraveno do koncentračních táborů (gu-
lagů) na Sibiři. Samozřejmě bez soudů. Za-
hájení Velkého teroru.

rok 1947 – objevila se první mikrovlnka,
odmítnutí Marschalova plánu, tím se naše
republika dostala definitivně do područí
SSSR. Velké sucho.

rok 1957 – do vesmíru byl v SSSR poprvé
vypuštěn Sputnik a následně se do vesmíru
podíval první živý tvor, moskevská toulavá
fenka Lajka.

rok 1967 – zřízení pošty v obci. Stát Izrael
v šesti dnech porazil spojené arabské ar-
mády. Pomalu začínalo „Pražské jaro“.

rok 1977 – založena Charta 77, opoziční
iniciativa za dodržování lidských práv, ná-
sledně státem zřízena Anticharta z umělců.
Dosud největší letecké neštěstí na ostrově
Tenerife – 583 obětí. Poslední výskyt pra-
vých neštovic na světě.

rok 1987 – amatérský pilot Mathias Rust,
přistál se svým malým letadlem na den po-
hraničních vojsk SSSR na Rudém náměstí
a zesměšnil celou brannou moc, které se
bál celý svět. Na mistrovství světa juniorů
v Piešťanech propukla největší a nejdelší
bitka v historii hokeje mezi hráči mužstev
ČSSR a SSSR.

rok 1997 – historicky největší povodeň na
Moravě, zaplavena třetina území. Při auto-
nehodě zahynula princezna Diana, bývalá
manželka následníka anglického trůnu.

rok 2007 – řádil orkán Kyrill, s 4 lidskými
oběťmi a velkými škodami. Začala světová
hospodářská krize krachem amerických
bank. V Praze došlo k největší loupeži pe-
něz ve výši půl miliardy Kč. Pachatel a ani
peníze se dosud nenašly. 

A co se z letošních událostí zachytí v pa-
měti lidstva, je otázkou budoucnosti.

Náv‰tûvy v obci
Do menších obcí, tak jak je naše, ne-

směřují často kolony aut politiků, či zná-
mých osobností. Přesto je zaznamenáno
několik návštěv významných lidí. 

Jako první uvádím návštěvu prezidenta
republiky T. G. Masaryka v roce 1927, kdy
navštívil svůj rodný kraj jako prezident po-
prvé a i naposledy. Převážnou část návštěvy
věnoval Hodonínu, na zpáteční cestě se zdr-
žel v Čejči, kde se učil kovářem. U nás ho ví-
tala celá vesnice, spolky a legionáři v uni-
formách. Další zastávkou byla Silničná.

12. května 1945 celá obec vítala tehdy
ještě exilového prezidenta dr. Edvarda Be-
neše s manželkou Hanou, který se vracel do
Prahy. Kolona aut přijížděla od Čejče a pre-
zident krátce obyvatele pozdravil.

V letošním roce naši obec navštívil dva-
krát předseda vlády Bohuslav Sobotka.
První jeho návštěva proběhla v polovině
srpna. Se zájmem si prohlédl opravenou
budovu Obecního úřadu, hasičskou zbroj-
nici a vyslechl si plány na rozvoj obce. Kon-
cem září se zúčastnil předání a posvěcení
nové hasičské cisterny.

Josef Puk, kronikář obce

Místo narození 
Dlouhá desetiletí se v rodných listech

dětí objevovalo místo narození Kyjov. Jed-
nalo se o sídlo nejbližší nemocnice. V le-
tošním roce máme v obci dvě děti s místem
narození Násedlovice. V poslední době je
část rodiček velmi nespokojena s chováním
personálu a neosobním prostředím v po-
rodnicích. Tvrdí, že těhotenství není ne-
moc, ale normální biologický stav s tím, že
porod doma za pomoci kvalifikované
a známé asistentky je pro ně mnohem při-
jatelnější, než v cizím prostředí. Setkávají
se se silným odporem lékařů. Novoroze-
necká úmrtnost je u nás dlouhodobě nej-
nižší z civilizovaných zemí. 

Snad je na místě i připomenout porodní
báby z naší obce, které v minulosti po-
máhaly na svět dětem nejen v naší obci,
ale i v okolí. Nejstarší známou je Rozálie
Petrášová, č. 241, po ní nastoupila paní
Novotná s deputátním bydlištěm v bu-
dově místního statku. Poslední stálou po-
mocnicí při porodech byla paní Růžena
Panáčková č. 240. Později rodičkám po
návratu z porodnice pomáhala paní Marie
Hanáková z č. 318. V budově nynějšího
Obecního úřadu fungovala řadu let po-
radna pro matky a děti. Nyní nejbližší dět-
ský lékař ordinuje v Archlebově.
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PrÛãelí ze dvora

Vstupní prÛãelí

Byty pro seniory – studie



Nemůžete zároveň závidět 
a být šťastní.

Frank Tyger


