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Vážení spoluob-
čané, blíží se kou-
zelný čas Vánoc,
čas, kdy lidé use-
dají ke společ-
nému stolu, aby si
projevili vzájem-
nou úctu a lásku.
Společně prožité
chvíle pohody, ra-
dosti a odpuštění

jsou tím nejkrásnějším dárkem, který si
můžeme přát. Ale než se tak stane, dovolte,
abych se trošku poohlédla a podělila se
s vámi o radosti, ale též o starosti.

V roce 2012 naše obec získala dotaci od
Ministerstva pro místní rozvoj na obnovu
tří křížů v katastru obce Násedlovice. Cel-
kové náklady byly 215 tisíc korun, z toho
uznaná dotace činila 115 tisíc. Jednalo se
o kříž u domu pana Antonína Beneše, kříž
u mateřské školy a poslední opravený kříž
si můžete prohlédnout u cesty směrem
k lesíku. Tady pracovníci obce zabetono-
vali i ochranné sloupky propojené řetězem
a možná by nebylo na škodu zde pořídit la-
vičku k odpočinku, pro zastavení a kochání
se krásnou přírodou.

O tom, že chystáme realizaci projektu
ČOV a kanalizace v obci Násedlovice, jsem
vás informovala již v loňském roce. Psala
jsem, že vše potřebné se včas dozvíte pro-
střednictvím zastupitelů, místního roz-
hlasu, úřední desky nebo webových strá-
nek obce. Všichni dobře víte, že situace
v naší zemi není růžová a že prostředky na
tak velké dílo se jen těžce získávají. Proto
musíme být trpěliví a začít s realizací, až
bude vše připraveno v souladu se záko-
nem. Nyní je termín realizace posunutý na
rok 2013 a ukončení s vyhodnocením akce
se plánuje na červen 2014. Ještě jednou
bych vás chtěla poprosit o spolupráci
a součinnost při přípravě a hlavně pak při
realizaci celé akce. Plánujeme uskutečnit
schůzku v kulturním domě s firmou Javor-
ník z Veselí nad Moravou, která vyhrála vý-
běrové řízení a která seznámí občany s plá-
novanou stavbou ČOV a kanalizace. Zde
také budete mít možnost klást otázky
k dané tématice.

Další dobré zprávy se týkají dvou dotač-
ních titulů, které by nám měly pomoci
opravit budovu obecního úřadu. O pro-
středky na výměnu oken, zateplení a fa-
sády jsme požádali Státní fond životního
prostředí v rámci Operačního programu Ži-
votní prostředí. Akce nese název „Snížení
energetické náročnosti Obecního úřadu
v Násedlovicích“. Celkové náklady jsou
1 700 000 korun, z toho dotace činí
1 440 000.

S tímto projektem úzce souvisí další
z připravených projektů, který se jmenuje
„Tajemství naší půdy“. Jedná se o přebu-
dování nevyužité půdy obecního úřadu na
muzeum a galerii. Na tuto akci jsme získali
dotaci ve výši 547 499 korun ze Státního
zemědělského intervenčního fondu pro-
střednictvím Místní akční skupiny Kyjov-
ské Slovácko v pohybu. Jak vidíte, ještě nás
čeká hodně práce, ale už nyní bych vás

chtěla požádat o spolupráci při zajištění
různých předmětů do naší muzejní sbírky.

Mám velkou radost, že i naše spolky byly
úspěšné v žádostech o dotace z rozpočtu
Jihomoravského kraje. Podrobnosti nale-
znete v tabulce získaných dotací.

V letošním roce náš obecní úřad zaměst-
nával 10 uchazečů z úřadu práce na výkon
„veřejné služby“, jednalo se o 20 hodin mě-
síčně. Také jsme měli jednoho uchazeče na
veřejně prospěšné práce a jednoho koordi-
nátora veřejné služby. Všichni tito pracov-
níci se podíleli na úklidu a údržbě veřej-
ných budov i veřejných prostranství a jsem
přesvědčena, že to bylo poznat. Bohužel
smlouvy byly uzavřeny jen na půl roku, ale
jaké podmínky budou v roce 2013, nikdo
neví.

Také mám radost, že náš kulturní dům
je skoro každý víkend obsazen, tedy, že
slouží vám občanům domácím i přespol-
ním. Letos bylo také hodně sňatků v naší
nové obřadní síni, fotografie si můžete pro-
hlédnout ve společenské kronice.

Chtěla bych touto cestou poděkovat
všem, kteří jakýmkoli způsobem pomáhali
při letošních hodech, zvláště pak stárkám,
stárkům, sklepníkům i jejich rodičům.
Věřím, že to naši mládež aspoň trošku
chytlo u srdíčka a budou pokračovat i na
plese, na dožínkách a jiných akcích. Také
děkuji pěveckému sboru, který doprovází
akce v obci, pod vedením paní Marcely Ha-
nákové.

Naše obec podporuje všechny zájmové
organizace a očekává i zpětnou vazbu.

Slovo starostky
A když se snad někdy stane, že se vám

nedaří podle vašich představ, nevadí, ne-
vzdávejte to a bojujte.

Starostí mám také dost, jedna z nich je
opět vandalismus, sousedské a mezilidské
vztahy, lhostejnost, chování některých dětí
a mládeže, podvodné jednání různých pro-
dejců a následné komplikace finanční až
existenční.

Vážení spoluobčané, děkuji vám všem,
kteří jste svým podpisem podpořili moji
účast v soutěži Era Starosta roku, kterou
realizuje Nadace VIA a Era ČSOB. Je to ur-
čitá forma poděkování občanů své sta-
rostce. Byla jsem vybrána mezi pět starostů
a starostek z celé České republiky. Ve čtvr-
tek 22. 11. 2012 byli všichni finalisté po-
zváni ke slavnostnímu vyhlášení do Prahy
do kavárny Era Svět. Moje radost byla velká
a slzy se mi hrnuly do očí, když jsem usly-
šela svoje jméno. Ano, neuvěřitelné se
stalo skutečností, získala jsem pro obec
čtvrt milionu korun a stala jsem se vítěz-
kou letošního čtvrtého ročníku. Nesmírně
si tohoto ocenění vážím a budu se snažit
nastavenou laťku udržet i do budoucna.

Myslím, že rok 2012 byl pro náš obecní
úřad úspěšný, za to patří poděkování všem
pracovníkům obce, všem zastupitelům, ale
i vám všem ostatním občanům, kteří se ne-
bojíte přiložit ruku k dílu. Když se nám po-
daří všechno to, o čem tu píšu, potom mů-
žeme být spokojeni sami se sebou. A jen
v tomto duchu dospějeme k tomu, aby-
chom mohli být hrdí na naši občanskou
sounáležitost, která je zárukou zdravého,
kulturního, společenského, duchovního
a ekonomického rozvoje naší společnosti.

Vážení spoluobčané, vánoční svátky jsou
především příležitostí znovu si uvědomit,
jak se navzájem velmi potřebujeme, že lid-
ské dobro je tou největší hodnotou života.
Vánoce jsou symbolem lásky, dobroty a pře-
jícnosti. Přeji vám šťastné a veselé prožití vá-
nočních svátků a hodně zdraví v roce 2013.

Vlasta Mokrá, vaše starostka

Setkání starostek a místostarostek okresu Hodonín na hájence v Haluzicích

Udělej si čas

Na myšlení – je to zdroj síly

Na hru – je v ní tajemství věčného mládí

Na smích – je hudbou duše

Na přátele – je potěšíš, ale i sebe

Na začátek i konec všeho



Informace o odpadech
Vážení spoluobčané, předkládáme vám vyúčtování odpadového hospodářství od října
2011 do září 2012.

Oznamujeme, že novou známku na komunální odpad si můžete zakoupit od 2. ledna
2013 v kanceláři obecního úřadu, nebo převodem na účet 10825671/0100, variabilním
symbolem je číslo popisné. Cena zůstává stejná – 500 Kč za osobu na rok. Částku lze
uhradit ve dvou splátkách. To, že tato částka může zůstat stejná, je také díky tomu, že
se zapojujete do třídění odpadu. Jak vyplývá z tabulky, za vývoz odpadu platíme firmě
Ekor. Na druhé straně z firmy Ekonom nám za tříděný odpad platí dle množství. Tento
nemalý příjem tedy snižuje celkové náklady vydané na občana. Třídění odpadů tedy
má smysl. Oznamujeme, že od jara 2013 dostanete proti podpisu za odpovědnost do
každé domácnosti zdarma hnědou popelnici na bioodpad. Vývoz bude probíhat tak, že
jeden týden se bude vyvážet komunální odpad a další týden bioodpad. Vše se dozvíte
z letáčků, které dostanete do svých domovů. 

Sběrný dvůr nebezpečného odpadu přijede do naší obce 18. května 2013 ke kultur-
nímu domu v době od 9–11 hod. V průběhu celého roku je možnost odevzdat nebez-
pečný odpad bezplatně do firmy Ekor v Kyjově.

Kontejnery na železný a objemný odpad nejsou přes zimní měsíce otevřeny. V pří-
padě potřeby si můžete vyzvednout klíč na OÚ.

Za občany 430 456 Kč
VÝDAJE Komunální odpad 507 173 Kč Velkoobjemové kontejnery 40 837 Kč
na odpad celkem 594 464 Kč Doprava 35 880 Kč

Tříděný odpad 71 938 Kč
Nebezpečný odpad 15 353 Kč

PŘÍJMY Za prodej známek 420 085 Kč 

za odpad celkem 555 757 Kč Za odpad z velkoobjemových kontejnerů 6 440 Kč
Za tříděný odpad 129 232 Kč

DOPLATEK OBCE 38 707 Kč
Skutečné náklady na 1 občana 712 Kč
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Jak se volilo
v naší obci
Volby ve dnech 12. a 13. října 2012
do zastupitelstva kraje
Počet osob zapsaných do výpisu 
ze seznamu voličů celkem 696
Počet voličů 301 – tj. 43,25 %
Počet platných hlasů 292

Ve volbách do Poslanecké sněmovny Par-
lamentu ČR v obci získal nejvíce hlasů:
Pořadí Str. č. Strana název Poč. hl.
1 3 Sdružení nestraníků 138
2 84 KDU-ČSL 46
3 60 ČSSD 45
4 43 KSČM 31
5 70 ODS 8
6 48 TOP 09 7
7 8 Zemanovci 6
8 93 Česká pirátská 4
9 20 Moravané 2

16 Strana soukromníků ČR 2
10 26 Nezávislí 1

51 Strana zelených 1
80 Dělnická strana 1

V letošním roce se v naší obci stala jedna
významná událost, kterou bylo vyhlášení
výsledků celostátní soutěže o nejlepšího
starostu roku. Vítězkou se mezi 166 při-
hlášenými stala starostka naší obce paní
Vlasta Mokrá, která tak vešla do povědomí
v celém státě a zviditelnila nemálo i naši
obec. Předání diplomu, finančního ocenění
ve výši 250 tisíc korun, rychtářského práva
a možnosti značit obecní písemnosti spe-
ciálním značkovačem obecního znaku pro-
běhlo 22. listopadu v prostorách kavárny
ERA v Praze za účasti zástupců organizace
VIA a banky ERA, dalších čtyř finalistů
a loňského vítěze této soutěže.

Možná vás bude zajímat něco z historie
této funkce v našich obcích i městech od
středověku až po dnešní časy. 

Původně správu v poddanských obcích
zajišťovali dosazení rychtáři, někde zvaní
fojti, jmenovaní přímo vrchností světskou
či církevní. Z jejich pomocníků z řad míst-
ních obyvatel postupně vznikla funkce
pudmistra, který byl volen obyvateli na
jeden rok, měl jejich důvěru a pocházel
přímo z obce. Postupně dosti neoblíbená
funkce rychtáře zanikla a zbylo z ní jen
všem srozumitelné a neoblíbené slovo
rychtovat.

Pudmistr byl správcem obecní pečeti, sta-
ral se o obecní finance i majetek, o pořádek
v obci a většinou se úspěšně zastával
i svých spoluobčanů ve styku s vrchností
i státem. V roce 1849 se změnou organizace
obecní samosprávy byl změněn i název pro

představitele obce na starostu. Tak tomu
bylo až do roku 1945, kdy začaly fungovat
v obcích Místní národní výbory a to až do
roku 1990, kdy se název vrátil zpět k osvěd-
čenému starostovi, či starostce.

V obecních kronikách jsou naši pudmistři
i starostové mnohokrát zmiňováni, téměř
vždy spolu s letopočtem události se uvádí
i jméno pudmistra. A tak kronika uvádí,
když v roce 1825 seděl pudmistr s dalšími
představiteli v arestě ve Ždánicích, vypili ko-
řalky a vína z obecních peněz za l5 zlatých
a po propuštění při oslavě ještě více. V roce
1839 je popisován spor i s napadením mezi
pudmistrem Bajákem, rychtářem Tomkem,
katolickým farářem z Žarošic a evangelic-
kým vikářem Hronkem z Klobouků, kvůli
jeho údajně nepovolenému působení v obci.
Později je popisován případ starosty
Fronka, který měl manko v obecních finan-
cích, nepořádek v písemnostech, a zbavil se
tak domu i majetku. 

Žádnému ze zástupců obce v minulosti
i přítomnosti však nelze upřít snahu o roz-
květ naší vesnice. Většinu staveb, ať už jde
o oba kostely, hřbitovy, kulturní dům, spor-
tovní hřiště, parkoviště, parky, obecní les,
včelařský dům, obchod, hospodu, kanali-
zaci, dvě školy, hasičskou zbrojnici
a mnoho dalších zařízení, si většinou po-
stavili a zřídili sami lidé bez výrazné po-
moci státu, ale za velké snahy a pomoci
všech představitelů obce i lidí, za všech re-
žimů, a že těch režimů bylo za mých 70 let
života až příliš mnoho.

A tak na ocenění, kterého se dostalo naší
nynější starostce a které jí z celého srdce pře-
jeme, mají částečný podíl i její předchůdci,
spoluobčané, zastupitelstvo i její rodina.

Na závěr ti přejeme, abys to neoblíbené
rychtářské právo ve tvaru hůlky, které jsi
doživotně dostala k užívání a nápravě ne-
pravostí, které bude snad vystaveno ve tvé
kanceláři a kterým rychtář v minulosti tres-
tal provinilce, musela užívat nerada a co
nejméně.

Ba naopak, abys byla velmi spokojená
a my s tebou, když se podaří naplánované
akce na obecním úřadě, když se dobuduje
kanalizace s ČOV a na stavbě cyklostezky
ze Ždánic do nešťastného Jaňáku se věci
pohnou kupředu. Kdyby se ještě podařily
spravit silnice v obci, tak by to bylo SUPER!
(Snad bychom to oslavili více než patnácti
zlatými.)

A na závěr počty představitelů obce Ná-
sedlovice tak, jak jsou uvedeny v kronice
č. II. str. 12–13:

Od roku 1791: 11 pudmistrů, od roku
1849: 20 starostů, od roku 1945: 14 předsedů
MNV, od roku1990 až dosud: 3 starostové.

V kronice za rok 2012 přibude zápis
o této události, která se stala poprvé na Mo-
ravě, u nás se naposled oslavovala v kul-
turním domě, poprvé jsme vyvěsili náš žlu-
točervený prapor s orlicí a zpívala se
moravská hymna.

Josef Puk, kronikář obce

Starosta roku 2012
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Zajímavosti, oznámení
V poslední době se po naší obci často pohy-

bují prodejci, kteří nabízejí levnější energie. Tito
seriózně vypadající lidé jsou často velmi neod-
bytní a jejich nabídky vypadají lákavě. Po tako-
vém „honu na nové dušičky“ vždy další den při-
chází na OÚ řada nešťastníků, kteří litují svého
neuváženého podpisu a chtějí zrušit smlouvu.
Většinou ale rušení těchto smluv nebývá tak jed-
noduché jako jejich podpis. Proto vybízíme ob-
čany k větší obezřetnosti a žádáme, aby takové
prodejce raději vůbec nepouštěli do svých do-
movů. Chtějte po každém takovém prodejci
vidět doklad s razítkem místního úřadu o za-
placení hlášení. Pokud dotyčný nebude doklad
mít, odešlete ho rovnou na OÚ.

•
Obec Násedlovice děkuje panu Věroslavu

Svobodovi a firmě DSP za výrobu a úhradu čtyř
kusů laviček na parkoviště u hřbitova. Dále
panu Petru Soukupovi za výrobu stojanů na
kola a dopravu na hodovou máju. Děkujeme
manželům Boháčkovým, kteří každoročně vě-
nují upo mínkové předměty na vítání občánků.

•
Starostka obce děkuje všem občanům, kteří

se celoročně věnují úklidu okolo svých domů
a květinové výzdobě, a přispívají tak k pěkněj-
šímu vzhledu naší obce. Krom toho také šetří
obci nemalé prostředky, které mohou být po-
užity na jiné účely. Proto dále prosí občany, aby
byli jako doposud nápomocni při úklidu listí
a odklízení sněhu na chodnících a veřejném
prostranství. 

•
Monika Kratochvílová, která v naší obci pro-

vozovala masážní salon, očekává narození po-
tomka, proto bude přijímat objednávky až od
února.

•
V přízemí prodejny Coop byla 2. 12. 2012 ote-

vřena nová prodejna s ochutnávkou Šalvějka.
Připravena byla ochutnávka čajů, kávy a nějaké
dekorace. Prodejna bude otevřena vždy v so-
botu a v neděli 17–21 h. a od pondělí do pátku
8–12 h. a 17–21 h.

•
Upozorňujeme občany, že se očekává druhá

vlna vážných zdravotních postižení vyvolanou
konzumací metylalkoholu v lihovinách. Z to-
hoto důvodu vás vyzýváme, abyste nekonzu-
movali lihoviny a destiláty nejistého původu,
neúměrně levné alkoholické nápoje, lihoviny
s porušenými kolky a bez předepsaných do-
kladů o původu.

Zmûna praktického lékafie pro dospûlé
Od 1. ledna 2013 bude v Dambořicích

a Násedlovicích místo paní doktorky Jiřiny
Hanzlíkové ordinovat MUDr. Petr Macek,
přičemž jako zdravotní sestra o vás bude
i nadále pečovat paní Pavla Bartošová.

Velmi rádi převezmeme od 1. ledna 2013
do péče všechny pacienty dosud registrované
u paní doktorky Hanzlíkové a samozřejmě
i další pacienty z okolí (zejména z obcí Ždá-
nicka a dále obcí na trase Dambořice–Brno,
kde je lékař při svém dojíždění z Brna-Tuřan
schopen zajistit zod po vědně i návštěvní
službu). Budete-li mít o naši péči zájem, vy-
plňte již během listopadu a prosince u se-
střičky v ordinaci registrační lístek, údaje
o registraci budou následně po Novém
roce předány vaší zdravotní pojišťovně. Bu-
deme rádi, když nám současně sdělíte i váš e-
mail, na který vás můžeme v budoucnu in-
formovat o případné změně ordinační doby,
nepřítomnosti apod.

Při odevzdání registračního lísku s vámi
sestřička zároveň může sjednat termín
„vstupní prohlídky“. Cílem tohoto vyše-
tření je naše vzájemné seznámení, do-
plnění vašich důležitých údajů do zdravot-
nické dokumentace a základní vyšetření
v rozsahu preventivní prohlídky.

Další podrobnosti naleznete na interneto-
vých stránkách www.ordinace-zdanicko.cz.

Těším se na setkání s vámi.
MUDr. Petr Macek

Změny na zdravotním středisku

Snahou vedení každé obce je zajištění
zdravotní péče pro své obyvatele. Nebylo
tomu tak vždy v minulosti. V souvislosti
s připravovanými změnami na našem zdra-
votním středisku nabízím k přečtení i něco
z minulosti.

První zdravotní obvod byl zřízen v roce
1886 v Žarošicích, pod který spadala
i naše obec, celkem pro 4453 obyvatel. Po
lékaři Heřmanu Hamlischovi nastoupil
v roce 1935 MUDr. Vsevolod Lobov, který
zde působil až do roku 1958 a na kterého
si jistě mnozí vzpomínají. Od roku 1960

byla v prostoru pod-
niku Šohaj zřízena lé-
kařská stanice, nejprve
pro zaměstnance a po-
sléze i pro ostatní ob-
čany. Ordinovat zde
začínal doktor Petří-
ček. Krátkou dobu zde
působili MUDr. Vla-
chovská, MUDr. Me -
dek i MUDr. Strýček.
Od roku 1974 zde pů-
sobí MUDr. Jiřina
Hanzlíková. V roce
1967 se ordinace pře-
stěhovala do nově zbu-
dovaného kulturního

domu a před pěti lety do nově  zbudované
ordinace v budově mateřské školky. A pro-
tože čas nelze zastavit, od nového roku
odchází naše paní doktorka na zasloužený
pracovní odpočinek. Všichni její pacienti
jí děkují za téměř čtyřicetiletou službu,
přejí hodně zdraví. Poděkování patří
i zdravotní sestře Pavle Bartošové, která
dlouhé roky paní doktorce i nám pacien-
tům pomáhala. 

Ordinace samozřejmě neosiří, nastoupit
jako praktický lékař pro Násedlovice a Dam-
bořice by měl od 1. ledna MUDr. Macek.

MUDr. Macek má
čtyřicet let, je ženatý,
má tři děti a žije v Brně-
Tuřanech. Lékařskou fa-
kultu studoval v Hradci
Králové, odkud také po-
chází. Od roku 1996 až
dosud pracuje na inter-

ním oddělení Vojenské nemocnice v Brně,
v posledních letech jako zástupce primáře
a vedoucí lékař jednotky intenzivní péče.
Od roku 2011 získal i specializovanou způ-
sobilost v oboru všeobecné praktické lé-
kařství pro dospělé, kterému by se dál rád

věnoval. Jako velkou výzvu vnímá i před-
stavu, že dokáže postupně do ordinace
praktického lékaře přenést to, co se naučil
za léta práce v nemocnici, a že bude scho-
pen u nás poskytovat daleko širší péči, než
je u praktických lékařů zvykem. 

Rád by zachoval i do budoucna při-
bližně stejnou ordinační dobu, kterou má
paní doktorka Hanzlíková.

Výjimečně by některý den plánovaně
neordinoval, pokud by na něho vyšla
služba na Záchranné službě ve Slavkově
(nebo Bučovicích), kde na částečný úva-
zek také pracuje.

Volba prezidenta 
České republiky

Volba proběhne ve dnech 11. a 12. ledna
2013, případné druhé kolo 25. a 26. ledna
2013. Půjde o historicky první přímou volbu
prezidenta České republiky. Volební místnost
bude umístěna na OÚ a bude otevřena v pátek
od 14 do 22 hod. a v sobotu od 8 do 14 hod.
Kdo z občanů neobdrží volební lístky do 8. 1.
2013, může požádat členy okrskové volební
komise o jejich vydání přímo ve volební míst-
nosti. Kdo z občanů se nebude moci voleb
zúčastnit ze zdravotních důvodů, ať toto na-
hlásí na tel. 518 631 428 do pátku 11. 1. 2013.
Pravděpodobně se bude konat druhé kolo
voleb 25. a 26. 1. 2013 a volební lístky si mů-
žete vyzvednout přímo ve volební místnosti.

Ordinační doba od 2. 1. 2013
Násedlovice Dambořice

Pondělí 7–10 h. 10.30–13.30 h.
Úterý 7–13 h. –
Středa 7.10 h. 10.30–13.30 h.
Čtvrtek Vojenská 12–18 h.

nemocnice Brno
Pátek 7–10 h. 10.30–13.30 h.

MUDr. Jiřina Hanzlíková a sestra Pavla Bartošová
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Rekonstrukce obchodu
Je tomu již 38 let, kdy

se s velkou slávou oteví-
ral v obci po mnoha le-
tech nový obchod. A jak
bylo zvykem na ven-
kově, obchod si postavili
sami občané. Dnešní
mladí lidé asi už neví, co
znamenala „akce Z“,
kdy za podpory státu si
sami občané zadarmo
stavěli zařízení a bu-
dovy, které měl budovat
stát. A tak v roce 1974
byla prodejna, kterou od
obce odkoupila tehdejší
Jednota, s. d., předána
do provozu. Po letech

provozu již budova
nutně potřebovala
opravu, ke které došlo
v tomto roce.  Výsledek
všichni zná me, milion
korun proinvestova-
ných během prázd nin
je znát a všichni jsme
ho přijali s povděkem.
Zvětšení prodejní plo-
chy by se mělo projevit
i na zkvalitnění na-
bídky zboží, a tím
i zvýšením tržeb
a možná se i jako zá-
kazníci dočkáme rozší-
ření prodejní doby na
všechny dny v týdnu.

Pracovnice místní prodejny COOP L. Dobešová,
M. Hubáčková, R. Valentová, M. Honová,
M. Bednaříková, J. Machalová, I. Formanová

Knihovna
Vážení spoluobčané, vá-

žení návštěvníci knihovny!
V tomto předvánočním

čase mi dovolte popřát vám
všem příjemné prožití vá-
nočních svátků bez hořících stromečků,
bez kostí v krku, bez zoufalého uštvání
a bez spáleného cukroví.

Přeji vám prožití vašich vánočních
svátků v příjemné vlídné atmosféře, ve
zdraví a v pohodě se svými blízkými a s tou
správnou klidnou nostalgickou náladou.

Pokud budete chtít strávit vánoční
svátky nějakou příjemnou četbou, věřte
mi, že mám pro vás nachystané nové ti-
tuly, které jsou natolik čtivé, že vám zaručí
úsměv na rtech a přečtení knihy jedním
dechem.

Zvlášť ženy zajisté uvítají např. knihy
s názvem Silikonové blues, Jak zabít man-
žela, Padesát odstínů šedi nebo třeba Man-
želství na dobu určitou. Pro mládež jsou
připraveny příběhy mladých lidí, kteří pro-
žívají své první lásky, čas strávený ve škol-
ních lavicích a první zaměstnání, rozdílné
názory s rodiči, první samostatné řešení
větších problémů a sílu mládí pro zvlád-
nutí těchto situací. Děti zajisté ocení
spoustu nových knížek, kde jsou pohádky
s nádhernými ilustracemi, různé encyklo-
pedie, příběhy z přírody, o zvířatech,
o vesmíru.

Tento rok jsem si předsevzala, že veš-
kerý knižní fond znovu zhodnotím, veške-
rou dokumentaci v knihovně převedu do
nového počítačového systému nazvaného
„Clavius“, nakoupíme spolu s obecním úřa-
dem spoustu nové literatury a knihy, které
jsou již staré, opotřebované a nečtené, vy-
řadím pro uvolnění místa titulům novým.
Tento můj cíl se mi povedl splnit. Návštěv-
níci knihovny již provádí své výpůjčky přes
počítačový program, staré opotřebované
knihy již v naší knihovně nenajdete a nové
tituly jsou připravené k vypůjčení.

Ještě bych vám chtěla sdělit, že na we-
bových stránkách knihovny najdete veš-
keré tituly, které naše knihovna vlastní,
a všechny nové knihy pro vaše potěšení za-
koupené. Zároveň uvítám vaše názory
a připomínky.

Nadále funguje již zaběhnutý výměnný
fond, v rámci něhož centrální knihovna
Hodonín dodává naší knihovně řadu atrak-
tivních knih na určitou dobu, čímž pestře
rozšíří nabízené tituly.

Moc bych si přála, aby vás, kteří kni-
hovnu navštěvujete, bylo mnohem více než
doposud. Přála bych si, aby vám ná vštěva
knihovny přinášela pohodu. Moc bych si
přála, abyste se na návštěvu knihovny tě-
šili. A vám, se kterými se v knihovně setká-
vám, moc děkuji za návštěvu. Slibuji, že
i nadále budu obecní knihovnu zvelebovat,
a věřte mi, budu se na vás moc těšit i v dal-
ším roce.

Přeji vám do toho nového roku hodně
zdraví, síly a pokud to jen trochu půjde,
spoustu hezkých prožitků.

Online katalog knihovny naleznete na
adrese: www.knihovnanasedlovice.webk.cz

Lenka Poláčková, vaše knihovnice

První příležitostí, kdy se zaplnilo
nové parkoviště u katolického hřbi-
tova, a tedy i jeho neoficiální ko-
laudací, byl pohřeb paní Marie Ma-
cháčkové v prosinci roku 2010.

Protože paní Marie Macháčková
strávila velkou část života ve Spále-
ném mlýně v Janově Dvoře, který je
součástí Uhřic, v záznamech naší
obce tedy nebude nikde figurovat, do-
volím si alespoň několik řádek o ní.

Spálený mlýn je možná v širším
kontextu nejznámější místo
v našem regionu. Sešli se zde po
bitvě u Slavkova v roce 1805 Napoleon a ra-
kouský císař, aby dojednali příměří. Již
tehdy Spálený mlýn stál na svém místě,
fungoval a ještě nyní lze pozorovat zbytky
zařízení v terénu. Je škoda, že obec Uhřice

této lokality více nevyužívá k re-
prezentaci obce i okolí.

Paní Macháčková se sem přivdala
z Krumvíře, s manželem vychovali
syna Mirka, celý život pracovala
v zemědělství. Byla přívětivé po-
vahy. Do naší obce pravidelně cho-
dila nakupovat a docházela i na po-
božnosti až do vysokého věku.

Těžká nemoc v posledních letech
ji však upoutala na lůžko, a tak ani
nevnímala smrt svého syna.

S odchodem paní Macháčkové
odešla i éra nošení našeho kroje.

Byla poslední ženou v okolí, na které jsme
mohli vidět i ve všední den jupku, sukně,
šátek na hlavě a v zimě vlňák. 

A tak snad na rozloučenou a jako podě-
kování alespoň ta fotka u jejího domu.

Jak ten čas utíká

Prosinec 2012

Již třetím rokem se v místní mateřské škole
schází jedenkrát v týdnu malá skupinka žen ke

cvičení s fitbally (velké rehabilitační a gymnas-
tické míče). Jedná se o aerobně-posilovací ho-
dinu, při které se nejen zvýší celková fyzická
kondice, ale zároveň se posílí svaly zad a uvolní
páteř. Cvičení na velkých míčích šetří kloubní
aparát celého těla, zlepšuje rovnováhu a celkové
držení těla. Cvičení začínalo s balóny malými
a postupně se přešlo k velkým míčům. Hodinu vede Bc. Renata Hanáková, která stu-
dovala fyzioterapii na Masarykově univerzitě v Brně a 5 let se této profesi věnuje v Lá-
zeňském domě ve Slavkově u Brna. Prošla řadou odborných kurzů a vědomosti z nich
aplikuje i zde na své skupince.

Realizované projekty 2012
Realizovaný projekt Náklady Spolufinancování Výše příspěvku
Oprava evangelické modlitebny Z rozpočtu obce 40 000 Kč
Oprava věžních hodin Z rozpočtu obce 34 000 Kč
Oprava tří křížů 215 000 Kč MMR 115 000 Kč
Muzeum a galerie na půdě OU 730 000 Kč SZIF 547 499 Kč
Zateplení budovy OÚ a výměna oken 1 700 000 Kč SFŽP 1 400 000 Kč
SDH požární automobil Ford 750 000 Kč JMK 400 000Kč
TJ Moravia – sekačka na trávu 150 000 Kč JMK 88 000 Kč
ČSV – 100. výročí založení 35 000 Kč JMK 20 000 Kč
Příspěvek SDH na tábor Z rozpočtu obce 700 Kč
Příspěvek na rybářské závody Z rozpočtu obce 3 000 Kč
Rapidšach Z rozpočtu obce 15 000 Kč
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Kulturní akce několika větami
Pohádková cesta byla letos 17. června za-

hájena divadelní pohádkou Zlatovláska, kte-
rou nám přijeli zahrát ochotníci ze Ždánic.
Mnoho z nás si krásné písničky z pohádky

pobrukovalo s nimi. Poté se děti s rodiči vy-
daly na cestu k myslivně, kde se hemžily
pohádkové bytosti, s nimiž děti plnily úkoly.
Na myslivně bylo nachystáno občerstvení

a opečené špekáčky. Počasí nám přálo, a tak
se nedělní odpoledne vydařilo. Děkujeme
všem členům SDH za přípravu zázemí
a vám všem, kteří jste jakkoli přiložili ruku
k dílu ať už v roli pohádkových bytostí, nebo
jinak. Žádná pomoc není malá.

•
V letošním roce v naší obci proběhly tři

tvořivé dílny s floristou Jaromírem Koke-
šem. Velikonoční výrobky jsme dělali
2. března, tři krásná podzimní aranžmá
jsme si přinesli domů 5. října a příprava ad-

ventního věnce se konala 28. listopadu.
Tyto dílny mají vždy hezkou atmosféru
a navíc se pak všichni doma mohou těšit
z vlastních výrobků.

•
Ve středu 24. října se konal další Rej svět-

lušek. I když letošní úroda dýní nebyla nej-
lepší a navíc byla jejich životnost velmi

Výlov zlaté rybky na pohádkové cestě

Ochotníci ze Ždánic v kostýmech pohádky Zlatovláska

Podzimní dílna

Společné foto na lampionovém průvodě

�

Plán kulturních akcí na rok 2012 
LEDEN
26. 1. Ples mikroregoinu v Lovči-

cích
19. 1. Myslivecký ples, hrají Žadovjáci 

ÚNOR
2. 2. Obecní krojovaný ples, hraje

Dambořanka
9. 2. Ostatky (průvod maškar po

vesnici a večer zábava)
10. 2. Dětský maškarní karneval 

BŘEZEN
30. 3. Ochutnávka vín 

DUBEN
Automobilové závody 

KVĚTEN
Výlet pro důchodce
Rybářské závody

12. 5. Kytička pro maminku
25. a 26. 5. Rapid šach 

ČERVEN
2. 6. Pohádková cesta
29. 6. Letní noc

SRPEN
3. 8. Letní noc (TJ Moravia)
17. 8. Histopedál 
24. 8. Dožínky

LISTOPAD
9. a 10. 11 Tradiční Martinské hody
23. 11. Kateřinská zábava

PROSINEC
Zpívání u vánočního stromu 

26. 12. Živý betlém a zpívání u vá-
nočního stromu
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Dne 2. srpna jeli násedlovičtí důchodci
do Čejkovic na bylinkové slavnosti.

Při té příležitosti jsme navštívili firmu
Sonnentor. Prošli jsme s výkladem velký
sklad bylin a viděli výrobní linku s plně
automaticky vybavenými stroji na sáčko-
vání a balení různých druhů čajů.

Pak jsme přešli do templářských
sklepů, kde jsme obdivovali velké staré
sudy. Prohlídku sklepů jsme zakončili
ochutnávkou vín s odborným výkladem
a nechyběla ani písnička. Plni dojmů
jsme přešli do restaurace, kde na nás če-
kalo velmi milé překvapení. Přišla nás
přivítat násedlovická rodačka Hana Trou-
bilová rozená Hiclová s pohárkem vína
a vzpomínkou na Násedlovice. Po dobré
večeři jsme se vrátili spokojeni domů. Za
pěkné odpoledne patří poděkování sta-
rostce a řidiči za bezpečnou jízdu.

Marie Hromková

krátká, našlo se hodně ochotných lidí, kteří
svými výrobky osvětlili a zpestřili setmě-
lou ulici. Všem, kteří si dali tu práci, děku-
jeme. U dvora mateřské školy mohli
všichni vidět ohňostroj a opéct si špekáček.
Zázemí nám poskytli hasiči v garážích po-
žárních vozidel. Výborný svařáček a teplý
čaj pro děti vařili tradičně pracovníci
školky a ani tentokrát dobré pití v ničem
neošidili. K pěkné atmosféře nám bylo do-
přáno i teplé počasí, a tak se celá akce vy-
dařila. Všem, kteří se podíleli na jejím zdár-
ném průběhu, patří naše poděkování.

Obec Násedlovice pořádala ve dnech
9.–11. listopadu Martinské hody. Po tyto dny
nám hrála kapela Vacenovjáci. Stárkovali:
Věrka Brhelová a Martin Blaha, Nikola Ma-
chalová a Patrik Blahutka, Lucie Zukalová

a Pavel Konečný, Lenka Poláčková a Tomáš
Horák, Veronika Bucalová a Toník Valihrach
a sklepníci Petr Dobeš a Tomáš Mokrý.

•
Kateřinská zábava se konala 24. listo-

padu a opět hrála dechová hudba Vace-
novjáci. Zábava byla dobrá a i letos se přes
snahu děvčat podařilo odnést máju ze
sálu, aby tím byla ukončena dámská vo-
lenka. Stárkům pomáhaly zkušenější
páry: Jana a Luděk Navrátilovi, Dáša
a Jirka Hrabcovi, Martina a Petr Čumbovi,
Hana a Richard Dobešovi, Romana a Fran-
tišek Blahutkovi, Markéta a Petr Verne-
rovi, Jana a Petr Trávníčkovi.

•
Vítání nových občánků jsme zahájili

hned po uzávěrce loňského zpravodaje

4. prosince 2011 a přivítali jsme děti: Li-
 liánu Urbánkovou, Tobiáše Urbana a Lucii
Svatoňovou. Dne 25. března 2012 byli slav-
nostně uvítáni Erik Čumba, Viktor Láz-
nička, Jakub Kučera a Sofie Anna Chromá.
David Stratinský, Tomáš Kučera a Vojtěch
Navrátil byli uvítáni do života 14. října
2012. Děkujeme ředitelce mateřské školy,
všem účinkujícím dětem i maminkám,
které je vypravují, za jejich čas a ochotu
tuto slavnost připravit.

•
V tomto adventním čase vás opět zveme

na předvánoční zpívání u vánočního
stromu u voňavého svařáčku. Přejeme vám
pohodové prožití adventu a svátků vánoč-
ních. A v novém roce se budeme těšit na vi-
děnou při dalších kulturních akcích.

J. Šaňková

Kulturní akce několika větami

Výlet za poznáním

Nikola Machalová a Patrik Blahutka
Foto: Jiří Kobzinek

Stárci Pavel Konečný a Lucie Zukalová Foto: Jiří Kobzinek
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Mateřská škola
Rok 2012 byl v naší mateřské škole velmi

pestrý, plný různých aktivit a událostí. Te-
maticky jsme se zaměřili na rozvoj v ob-
lasti zdraví, vztahu k přírodě a vlastního
chování. Samozřejmě nechyběla příprava
předškoláků na vstup do základní školy.
Všechny tyto hlavní cíle si v průběhu roku
osvojovalo celkem 28 dětí. To je nadlimitní
počet na jednu třídu, takže letos jsme mu-
seli žádat zřizovatele o udělení výjimky pro
čtyři další místa.

Ve školním roce 2011/2012 jsme zahájili
výuku angličtiny jako součásti vzděláva-
cího programu, takže angličtina již nepro-
bíhá formou kroužku s cizím lektorem, ale
zajišťujeme ji v průběhu celodenního vzdě-
lávání dětí. Výuku vede naše paní učitelka
Mgr. Macková. Především pro předškolní
děti byl v zimních měsících připraven další
grafomotorický kurz a od března jsme
s dětmi opět navštěvovali předplavecký vý-
cvik v plavecké škole v Hustopečích.

Dětem zajišťujeme i další aktivity, které
většinou probíhají mimo školu. Několikrát
jsme navštívili divadlo Radost v Brně, vy-
slechli jsme si hudební koncert v naší ma-
teřské škole a získali jsme nové poznatky
ve vzdělávacím programu k dopravní vý-
chově. Po rekonstrukci planetária M. Ko-
perníka v Brně jsme opět mohli navštívit
i tyto prostory, a získat tak nové vědomosti
o vesmíru a naší planetě. Nejlákavější akce
pro všechny děti je vždy návštěva zábav-
ního parku Bongo, kde si děti vydatně za-
sportují a užijí spousty pohybu a zábavy.
V tomto roce se nám podařilo zajistit ex-
kurzi do firmy Sonnentor v Čejkovicích,
odkud odebíráme suroviny do naší školní
jídelny. Byli jsme zde velmi mile přivítáni
a děti zde mohly vidět, odkud se vlastně
všechny ty dobroty berou.

Další návštěva, na kterou jsme byli po-
zváni, byla v ZŠ Dambořice, kde jsme strá-
vili celé dopoledne s příjemnými učiteli
i žáky školy.

Určitě ale nezapomínáme na spolupráci
s rodiči. Setkáváme se na společných tvoři-
vých dílnách, společně jsme navštívili lední
muzikál Popelka, tradičně se scházíme při

zahradní slavnosti Rozloučení s předško-
láky. Letos jsme také vybudovali bylinko-
vou zahrádku, na které si samy děti budou
pěstovat bylinky pro školní jídelnu. Peněz
není nikde nazbyt, a proto jsme byli velmi
rádi, když nám materiál na stavbu zahrádky
poskytl pan Horký, další tatínci i dědečkové

nám zahrádku pomohli postavit a my jsme
pak společně mohli začít sázet bylinky,
které nám přinesly maminky.

Protože nás zajímají názory rodičů, za-
pojili jsme se všichni do dotazníkového še-
tření Mapa školy, které provádí společnost
SCIO. S výsledky šetření se rodiče mohli
seznámit v písemné i grafické podobě
v mateřské škole.

Na závěr školního roku jsme jeli na školní
výlet, tentokrát do pavilonu Anthropos
v Brně, a pak jsme turistickým výšlapem pře-
šli do lanového centra, kde si děti vyzkou-
šely, co to je překonat sám sebe. Byli jsme
mile překvapeni, jak se děti na překážkách
pohybovaly a dokonce sklidily obdiv od do-
spělých, kteří s údivem na vedlejších pře-
kážkách pozorovali jejich hbitost. Psát o tom,

jak se tento výlet dětem líbil, je asi zbytečné.
Do 1. třídy základních škol nám odešlo 10
dětí a stejný počet nových dětí jsme přivítali
1. září tohoto školního roku.

I když v době, kdy tento článek vzniká,
máme za sebou něco přes dva měsíce
práce, už i nové děti si pomalu zvykají na

nový režim a prostředí mateřské školy. Jeli
jsme se podívat na pohádku do loutkového
muzea při divadle Radost v Brně, přivítali
jsme pracovníky vzdělávacího střediska
Bílé Karpaty s programem Dobré zdraví
a zajistili jsme logopedickou depistáž pro
děti od 4 let.

Na podzimní akci Rej světlušek jsme
si společně s rodiči připravili lampiony.
Všichni jsme se pak sešli u dobrého čaje při-
praveného nejen pro děti, ale v labužnické
formě i pro rodiče a další účastníky akce.

Pro všechny rodiče jsme připravili Kuli-
nářský podvečer, kde jsme besedovali
o způsobu stravování dětí v mateřské
škole, rodiče ochutnali některé pokrmy ze
zdravé výživy a měli možnost si prohléd-
nout suroviny, ze kterých se ve školní ku-
chyni vaří – především biopotraviny a další
produkty zdravé výživy. Podařilo se nám
také rozšířit okruh dodavatelů pro naše
stravování, a to především o dodavatele
čerstvých ryb, které svou kvalitou dosahují
nejvyšších hodnot, a dále dodavatele čis-
tých přírodních moštů bez chemických pří-
sad a sladidel, které děti dostávají v rámci
pitného režimu.

A ještě jedna pozitivní zpráva. Protože
naše děti mohou využívat celou budovu
mateřské školy bez omezení, nainstalovali
jsme na hlavní dveře elektronický zámek,
který je přístupný jen dospělé osobě, niko-
liv dětem. Za toto bezpečnostní opatření
děkujeme opět panu Horkému, který se po-
staral o zprovoznění tohoto zařízení.

Na závěr bych touto cestou chtěla podě-
kovat rodičům za spolupráci a všem popřát
krásné Vánoce a úspěšný vstup do nového
roku.

Marcela Hanáková, ředitelka

Děti v maskách na karnevalu

Rozloučení s předškoláky: Pavel Hasala, David Baják, Marie Rybníkářová, Monika Ševelová, Isabela
Majzlíková, Gábina Matušů, Vašek Skalický, Kuba Poláček, Dominik Večeřa a Josef Šeffer
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Zeptali jsme se…
P. Ing. S. L. D. Pavel Kopeček, Th.D. narodil se 25. 11. 1964 v Kyjově, působí jako
kněz brněnské diecéze. Prvotním vzděláním je stavební inženýr. Po domácím stu-
diu teologie navázal studiem v zahraničí. Doktorát z liturgiky získal na Papežském
liturgickém institutu Sant’Anselmo v Římě.
V současné době působí jako odborný asistent na Katedře liturgické teologie Cyri-
lometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, kde se zaměřuje
na sakrální architekturu a práci s liturgickými texty. Je farářem v Podolí u Brna, před-
sedou Moravsko-slezské křesťanské akademie, přednáší na JAMU a MU Brno, je
sekretářem překladatelské komise České biskupské konference, která připravuje
vydávání liturgických knih.

Jaká byla vaše dosavadní životní cesta? 
Ve svých 48 letech bych mohl začít ma-

povat životní cestu, kterou jsem již urazil,
ale současně si uvědomuji, že to hlavní je
stále přede mnou. Když se však ohlédnu,
tak vidím radostné dětství, které jsem pro-
žil u Panny Marie v Žarošicích, v rodných
Násedlovicích. Po skončení základní školy
jsem absolvoval Gymnázium v Kyjově a ná-
sledně šel studovat stavební fakultu VUT
do Brna. Jak na střední škole, tak i za mého
vysokoškolského studia dozrálo mé povo-
lání a začala má příprava ke kněžství. Po
ukončení VUT mě čekala roční vojenská
služba, práce v podniku Ingstav Brno a ná-
sledně JZD Čejč. Po sametové revoluci
jsem v roce 1990 vstoupil do semináře
v Olomouci, abych dovršil
svou cestu ke kněžství.
V roce 1993 jsem odešel na
studia do Říma a v roce 1996
jsem byl vysvěcen na kněze.
Mým prvním kaplanským
místem byla farnost Šlapa-
nice u Brna a přilehlé obce.
V roce 1998 jsem se vrátil do
Říma, kde jsem pokračoval
v doktorském studiu. Po ná-
vratu z Říma jsem jeden rok
působil ve Křtinách a ná-
sledně se stal farářem v Po-
dolí u Brna, kde působím do-
posud. 

Kolik farností máte na sta-
rosti? Vyhovuje vám Podolí?

Protože mám další povin-
nosti mimo farnost, tak po dohodě s  ge -
nerálním vikářem Mons. Jiřím Mikuláš-
kem mi byla přidělena jen jedna farnost
v blízkosti Brna a také dálnice. Z tohoto
pohledu mi Podolí vyhovuje. Podolí leží
na kraji Mariánského údolí, odkud začí-
nají krásné cyklistické trasy do Morav-
ského krasu a také na Drahanskou vrcho-
vinu, čehož velmi využívám. V poslední
době si uvědomuji, že jsem zde již deset
let a snad by mě i mým farníkům prospěla
změna. 

Co bylo tím nejdůležitějším impulsem
pro rozhodnutí stát se knězem? 

Již od skončení základní školy, jsem si
uvědomoval, že Bůh má právo mluvit mi
do života. Nejen, že jsou zde jeho „normy“,
ale že on zná mou budoucnost a chce pro
mne to nejlepší. Z tohoto vědomí následně
se zrodila otázka: „Co, Pane, ode mne oče-
káváš?“ Z tohoto postoje se rodilo postupně
mé kněžské povolání. Přispělo k tomu
mnoho setkání a rozhovorů, modlitby a du-

chovní cvičení, příklady kněží, které jsem
znal, a jejich živá víra. Definitivní rozhod-
nutí přišlo na VUT a od té doby jsem již
o svém kněžství nějak zásadně nepochy-
boval.

Kdo byl nebo je pro vás kněžským vzo-
rem?

Tím největším kněžským vzorem je
Ježíš Kristus, ale to platí obecně. Pro mne
byli a jsou inspirující tři světci: sv. Pavel
pro jeho horlivost ve službě Kristu; sv.
František pro jeho důslednost života podle
evangelia a optimismus; sv. Benedikt pro
jeho propojenost aktivního a kontempla-
tivního života. Ovlivnilo mne mnoho
kněží, se kterými jsem se setkal, ale jme-

noval bych alespoň dlouholetého žarošic-
kého děkana P. Tomáše Ždánského, který
mne doprovázel od křtu až k primici.

Co považujete na službě kněze za nejdů-
ležitější a nejkrásnější? 

V kněžské službě je nejdůležitější mod-
litba, a to jak osobní, tak i liturgická. Důle-
žité je řádně slavit mši svatou a také vyslu-
hovat ostatní svátosti a svátostiny. Naše
modlitba odráží to, jak jsme hluboce spo-
jeni s Kristem. Asi nejkrásnější je ta sku-
tečnost, že pokračujeme v Kristově díle
spásy, že kněz, skrze svátosti a vlastně
celou svou službu, přivádí lidi k Bohu. Po-
máhat lidem, obětovat se pro ně a poslou-
žit jim, když je třeba, má jeden hluboký
a podstatný důvod, kterým je jejich věčná
blaženost. Kněz není ušlechtilý lidumil
nebo terapeut, jenž řeší osobní problémy
lidí, ale především ten, kdo vede svěřené
duše do božího království. Ale úplně nej-
krásnější je to, že mým „pokrmem je plnit
jeho vůli.“ (Jan 4, 34)

Mládež je diskutované téma. Mnozí ro-
diče často zpytují svědomí a ptají se, co
udělali ve výchově špatně. V čem vidíte
problém dnešní mládeže vy? 

Není mým posláním radit rodičům, jak
mají vychovávat děti a ani popisovat prob-
lémy dnešní mládeže. Přesto bych k této
otázce řekl asi tolik: rodiče by měli být svým
dětem příkladem a vzorem. Jejich autorita
a respekt jsou dány způsobem jejich života
a žitými hodnotami. Většina rodičů by
chtěla, aby jejich děti byly šťastné, spoko-
jené a úspěšné, tak by jim takový příklad
měli dát. Není správné vše svalovat na
druhé, na svět, ve kterém žijeme, protože to,
co nosíme v srdci, je jen naší osobní věcí.
I dnes je možné děti dobře vychovat. Mám
rád obyčejné lidi s jejich tradiční vírou, kte-
rou chápou v horizontu lidských hodnot,
pravidel a návyků, kterými by se měl člověk
řídit. Pro život každého z nás je důležitá na-
děje, optimismus a jisté zasazení do tradice
a rodinných vazeb, což člověku dává pev-
nou půdu pod nohama a osobní jistotu.

Co děláte, když se vám zdá být úděl
kněze těžký? Kde vás nejvíc „tlačí boty“? 

Apoštol Pavel mluví o tom, že pociťuje lid-
ské slabosti (2 Kor 12,5), takže zápasím se
svými osobními slabostmi, ale to platí
obecně. Ve své kněžské službě jsem nikdy

nevnímal kněžství jako něco
těžkého nebo nepřiroze-
ného. Asi nejvíce mne „tlačí
boty“ v tom, že je mnoho
úkolů a povinností, na které
mi nezbývá příliš času,
a tudíž se nějak vlečou, od-
kládají. Pak je to i ta skličující
bolest, když se ve své práci
setkávám s nezájmem, apa-
tií, lidskou uzavřeností a aro-
gancí. Z toho pramení i určitý
pocit smutku tváří tvář lidské
svobodě a odmítnutí.

Kněz pracuje s lidmi a je-
jich problémy, musí být
i dobrý psycholog. Vzdělá-
váte se v této oblasti?

Obecně se říká, že kněz
pracuje s lidmi, ale ono to není tak přesné.
Kněz k lidem promlouvá při různých pří-
ležitostech a potom jim nabízí pomoc jisté
konzultace, povzbuzení, osobní blízkosti
a modlitby. Záleží na lidech, do jaké míry
o to stojí a zda chtějí, aby jim někdo z vněj-
šku zasahoval do jejich života. Znalost psy-
chologie je dobrá, ale kněz by neměl su-
plovat práci psychologa nebo terapeuta.

Studoval jste několik let v Itálii. Jak
dlouho jste se učil italsky?

V Itálii jsem studovat sedm let a mám
tam dost přátel. Italštinu jsem se učil již
před odchodem do Itálie a za svého ital-
ského pobytu jsem se v ní zdokonalil.
V současnosti italštinu používám spíše pa-
sivně, chybí mi konverzace.

Kolik jazyků vlastně umíte?
Za svého pobytu v Římě jsem bydlel

v mezinárodní koleji, kde nebyl žádný
Čech, a tudíž komunikace i program pro-
bíhaly v různých jazykových skupinách.
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Někdo věří, že potkat kominíka může
přinést štěstí, někdo, že kočka přebí-

hající přes cestu přináší smůlu, někdo, že
pátek třináctého přitahuje katastrofy a ne-
štěstí. (Pohotově argumentují letošní ha-
várií výletní lodi Concordia v Italii i dal-
šími neštěstími v tento den.) Možná, že
nevíte, že k tomuto nelichotivému nařčení
toto datum přišlo právě před 705 lety
a vzdáleně se tehdejší události týkaly
i území naší obce. A tak nabízím k pře-
čtení něco z historie.

Do konce jedenáctého století ovládla
 islámská vojska území Svaté země i pří-
stupové cesty, což se hrubě nelíbilo pout-
níkům, obchodníkům, vladařům i samot-
nému papeži. Ten zorganizoval
I. křížovou výpravu, která byla
v r. 1118 kupodivu úspěšná,
hlavně díky německým a lotrinským rytí-
řům. Tito později vzali na sebe povinnost
chránit Svatou zemi, a tak se zrodil Řád
chudých rytířů Krista a Šalamounova
chrámu (templu) a začalo se jim říkat
templáři. Celé Evropě imponovali odva-
hou, soudržností, askezí, pevnou vírou
v Boha, za něhož bojovali a vítězili
opravdu mečem. Zároveň však byli velmi
dobří podnikatelé, finančníci, zemědělci,
vyznali se v navigaci, chovatelství, v ar-
chitektuře a během krátké doby získali
nesmírné bohatství i moc.

Když po vytlačení z Palestiny, které za-
čalo známou porážkou templářů u Jáko-
bovy studny, přesunuli své působiště,
dráždili templáři mocné v Evropě, hlavně
francouzského krále Filipa. Ten přesvěd-
čil papeže Klementa, aby proti templářům
zasáhl. A tak v pátek 13. října 1307 začalo
zatýkání, vyslýchání a soudy s násled-
nými pěti tisíci obětí právě z řad tem-
plářů. Obvinění vznesla obžaloba nako-
nec více než sto. Obvinit někoho ve
středověku z čarodějnictví či z kacířství
nebylo nic složitého. V roce 1312, tedy
před sedmi sty lety, papež Klement bulou
Vox in Excelso definitivně řád templářů
zrušil. V roce 1314 skončili na hranici vel-
mistr Jakub a velkopreceptor Geoffrey.

Velmistr před upálením odmítl všechna ob-
vinění, velkopreceptor prý proklel krále Fi-
lipa, jeho rádce Viléma a papeže Klementa
a tito tři údajně za podivných okolností do
roku zemřeli. Statky a majetek templář-
ského řádu byly následně konfiskovány
a rozkradeny.

K nám se templáři dostali až v roce 1232.
Na Moravě vlastnili kromě jiných i blízké
Čejkovice, kde byl komendátorem v letech
1292–1308 Ekko. Tento v roce 1292 koupil
osadu Schonstrass, kde následně templáři
pod svou patronací založili kostel a cír-
kevní správu. A to je také prvá zmínka o tr-
valém osídlení na území našeho katastru.
Konec obce nastal za uherských válek

kolem roku 1490. Místo to bylo pro bydlení
opravdu pěkné (jak se dá přeložit německý
název), ve válečných dobách však vesnice
otevřená nájezdníkům neměla šanci.
Pokud by obec přečkala zlé doby, jistě by
zde i dnes bylo pěkně. Možná by měla
název Šénstras, jak se polní trať do dneš-
ních dob nazývá.

A tak, až pojedete do Čejče a za novým
mostem ze silnice na levé straně uvidíte
mírné návrší u starých kaštanů, tak tam stá-
val kostel se hřbitovem, jak dodnes prozra-
zuje název polní trati Kosteliska. Na pravé
straně onu rovinku až k Trkmance sedláci
znali pod jménem Vsisko (snad ves). Všude
tam se v minulosti propadala pole po zru-
šených sklepích, dokonce se tam propadl
i „pásák stalinec“ se strýcem Láďou Mast-
ným. Jako kluk si pamatuji, že při honech
na podzim jsme nacházeli na Kosteliskách
na zoraných polích střepy, dlažbu i cihly.
Našel se i klíč od kostela, který byl uložen
v Karlíně ve školních sbírkách, dnes je však
již nenávratně ztracen. Rozbořené sklepy
se nacházely i na mezi porostlé stromy na
levé straně za mostem. Živo je zde jen
o pravidelných automobilových závodech,
kdy se z těchto míst startuje.

A co po templářích zbylo? Množství po-
věstí a legend. Jedna z mnohých tvrdí, že

ti, kteří přežili tažení, přešli do ilegality,
pracovali v různých řádech a dále přená-
šeli svá tajemství a vědomosti do tajných
společenstev, snad až k zednářům.
Údajně se podíleli i na Kolumbově objevi-
telské výpravě, při níž byla objevena Ame-
rika, jak o tom svědčí červený „tlapatý“
kříž na bílém pozadí na plachtách jeho
lodi Santa Maria. Traduje se, že ukryli ne-
smírné bohatství, aby jej uchránili před
konfiskací, a k jeho nalezení stačí poro-
zumět templářským šifrám. Vinařskému
družstvu „Templářské sklepy“ v Čejkovi-
cích každopádně nadále výtečně slouží
jedny z největších vinných sklepů u nás.
Jejich znak i minulost jim značně pomáhá

v komerčním boji s ostatními vý-
robci vína. I původní komenda
v Čejkovicích, přeměněná v hote-

lové zařízení, slouží dobře svému nyněj-
šímu účelu. A červený kříž v bílém poli na
obecním znaku mnoha obcí v Čechách
i na Moravě ukazuje, kde templáři půso-
bili.

Na souvislost pátku třináctého se za-
čátkem konce templářů si snad nikdo ne-
vzpomene, ale toto téma, minulost a mys-
tika v některých lidech stále budí
pozornost, jak o tom svědčí třeba výstava
o templářích na zámku Zbiroh nebo vy-
dávání odborných publikací v souvislosti
s novými nálezy, které potvrdily vykon-
struovanost historických procesů s tem-
pláři. Znovu se tak ozývají hlasy volající
po usmíření, odpuštění a omluvě ze
strany katolické církve. Zatím to v roce
2000 učinil papež Jan Pavel II., i když po-
někud neadresně, když se všem, kterým
bylo v minulosti ublíženo, omluvil a po-
prosil o odpuštění.

A tak buďme rádi, že nežijeme v té
době plné krutostí, násilí a válek. Raději
si připomeňme heslo templářů, které mů-
žeme dodnes nalézat na některých lah-
vích vína z Čejkovic: Non nobis, Domine,
non nobis, sed nomini tuo da gloriam!
(Ne nám, Pane, ne nám, ale ku slávě
Tvého jména!)

Josef Puk, váš kronikář

Nešťastný pátek třináctého

Byla to obrovská příležitost mnohojazyčné
komunikace, kterou jsem využíval. Přesto
jsem spíše technický typ a jazyky nebyly
nikdy mou silnou stránkou.

Jak vám chutnala italská kuchyně?
Italská kuchyně je výtečná, takže chutnala.

Když už jsme narazili na kuchyni –
umíte sám vařit?

Během času jsem opustil všechny stra-
vovací kněžské modely, a tedy nechodím
jíst do žádné jídelny, rodiny, nejsem ani
stálý zákazník vývařoven, restaurací a růz-
ných pohostinských zařízení. Během
týdne si vařím sám spíše dietní stravu. Jen
v neděli chodím na obědy do rodin. 

Jezdíte na dovolenou během léta?
Dovolená je pro mne příležitostí k od-

poutání se od kolotoče úkolů a povinností,
je to čas odpočinku a různých aktivit, na
které během roku není moc času.

Jak často jezdíte domů do Násedlovic?
Do Násedlovic jezdím poměrně často,

mám zde trvalé bydliště a pořád je vnímám
jako svůj domov. Protože Podolí není da-
leko, tak mohu, byť jen na krátko, odjet do
Násedlovic a navštívit zde příbuzné, zajít
na hrob rodičů… Jsem rád, když zde po-
tkám své rodáky a dozvím se co nového se
děje v obci. Chtěl bych vyzdvihnout práci
starostky a celého obecního zastupitelstva,
protože vnímám, že atmosféra v obci je
velmi dobrá, lidská a srdečná, což je nejen
jejich zásluhou, ale i všech občanů.
V dnešní době toto není samozřejmostí.

Co děláte ve volném čase?
Množství mých povinností mi nedává

příliš mnoho volného času, když nějakou
hodinu ušetřím, tak čtu knihy, poslouchám
muziku, pracuji na farské zahradě a kolem
fary, také sportuji. Již osm let mám psa, se
kterým chodím na vycházky. Jezdím na
kole, chodím plavat, hraji tenis, lyžuji, atd. 

Na co se nejvíc těšíte? 
Mám radost z běžných věcí: z nového

dne, z modlitby, ze mše svaté, z lidí, z vy-
konané práce, z odpočinku, z toho, co jsem
prožil, a z toho, co mne čeká. V tomto oka-
mžiku se asi nejvíc těším na Vánoce.

Co Vám udělalo v poslední době radost? 
Je to Podolský chrámový sbor, který při-

pravuje již třetí vánoční koncert ve spolu-
práci s dětmi ze školy a školky. Je krásné,
když před Vánocemi v kostele zpívá asi pa-
desát dětí a kostel je zaplněn jejich rodiči
a prarodiči, kteří by jinak do tohoto pro-
storu nezavítali. 

Závěrem bych chtěl poděkovat za rozho-
vor a popřát občanům Násedlovic hodně
radosti a osobní spokojenosti.

Otázky kladla a rozhovor připravila

J. Šaňková
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Rok 2012 v katolickém společenství
V kalendáři roku 2012 obracíme po-

slední listy, ale zkusme zalistovat zpátky
a v paměti si oživit některé mimořádné
události, které prožilo naše společenství.

V sobotu 4. února se v našem kulturním
domě konal tradiční Krojovaný ples, který
byl zároveň druhým Farním plesem far-
ností Žarošice, Lovčice a Archlebov. A Ná-
sedlovičtí byli milými, pohostinnými a ši-
kovnými pořadateli, což s díkem ocenili
účastníci z okolních obcí. K přátelské ná-
ladě a tanci přispěla dechová hudba Šardi-
čanka, do opravdu bohaté tomboly při-
spěla řada sponzorů, farníků a lidí dobré
vůle. Nechyběly ani výtečné plesové speci-
ality na zub. Příští Farní ples by měl být na
Katolickém domě v Žarošicích v sobotu
2. února 2013.

Ve dnech 9. až 11. března v naší farnosti
pobývalo 21 bohoslovců brněnské diecéze
studujících v Arcibiskupském kněžském
semináři v Olomouci. Vždy jednou za rok
vyjíždějí na některou faru v diecézi, aby
strávili víkend se svým biskupem. Díky na-
šemu bohoslovci Marku Rybnikářovi volba
padla právě na naši farnost. Opravená ža-
rošická fara mohla poskytnout skromné
ubytování budoucím kněžím. Zato štěd-
rost našich farníků neznala mezí, což ob-
divovali jak bohoslovci, tak i představení
semináře. Celý sobotní den s bohoslovci

prožil biskup Vojtěch Cikrle. Bylo to o to
milejší, protože se jednalo o první jeho
akci po téměř čtyřměsíční nemoci. Po
obědě se otec biskup s bohoslovci a míst-
ním duchovním správcem vypravili na
pouť do Násedlovic, aby poznali rodnou
vesnici našeho Marka a jejich profesora li-
turgiky P. Pavla Kopečka. Záměrně píšu
„na pouť“, byť to zní neobvykle. Jsme
přece zvyklí chodit na pouť do Žarošic. Ale
během cesty jsme se modlili růženec, tak
to nebyl jen obyčejný výlet. Vrcholem byla
mše svatá slavená otcem biskupem
v našem kostele sv. Martina a Cyrila a Me-
toděje. Všechny zaujala neobvyklá funkci-
onalistická architektura i velmi vkusná po-
stní výzdoba kostela. Milým překvapením
bylo pozvání paní starostky Vlasty Mokré

na hasičku, kde bylo připravené drobné
pohoštění. Při přátelském posezení byla
příležitost ještě více představit otci bisku-
povi i bohoslovcům život v naší obci. Ne-
dělní hrubá mše svatá ve farním kostele
v Žarošicích, která byla v režii bohoslovců,
jistě zůstala pro všechny účastníky ne za-
pomenutelným zážitkem z krásy a hloub -
ky liturgie.

První májový den patřil společnému pu-
tování na slavné poutní místo Svatou Horu
u Příbrami. Jak je naším zvykem, poznali
jsme i místa méně známá, ale taktéž

krásná a zajímavá: premonstrátský klášter
v Milevsku s impozantní románskou bazi-
likou a půvabné poutní místo Sepekov,
které je od Milevska vzdáleno, co by ka-
menem dohodil. Kromě toho jsme letos
putovali opět na hlavní pouť do severočes-
kého Filipova, na zásvětnou pouť farnosti
do Šaštína a s krojovaným procesím na
Zlatou sobotu do Žarošic a individuálně na
další žarošické poutě. Násedlovickým
ženám patří dík za výborné koláčky, které
připravily pro hosty na Zlatou sobotu. Mi-
nistranti se zúčastnili Diecézní ministrant-
ské pouti do Vranova u Brna a spolu se
svým farářem byli na výletě na jeho rodné
Vysočině. Několik mladých z naší vesnice
prožilo týden prázdnin ve Žďáru nad Sá-
zavou na Celostátním setkání mládeže.

Lidové pořekadlo praví: „Práce jak na
kostele.“ A tak i náš kostel potřebuje stá-
lou pravidelnou údržbu i větší opravy.
Těch letos bylo trochu víc. Náš projekt
Křížová cesta očima dětí získal podporu
hodnotící komise fondu Leader Evropské
unie, a proto jsme mohli přistoupit k re-
staurování křížové cesty v kostele. Aby její
krása ještě více vynikla, kostel byl nově
vymalován. Nad plynovými tělesy byly
zhotoveny parapety, aby stěny tolik netr-
pěly stoupajícím černým kouřem. Taktéž
byly natřeny všechny vstupní dveře do
kostela. Nad plán byla oprava věžních
hodin, neboť hodinový stroj dosloužil
uprostřed výše zmíněných prací. Díky po-
chopení a velko rysosti členů obecního za-
stupitelstva bylo pořízení nového hodino-
vého pohonu na ovládání z družice
uhrazeno z rozpočtu obce. Děkujeme.

Farní ples, na parketě se tančí Slovácká beseda

Farníci
na květnové pouti

Noc kostelů Foto: Jiří Kobzinek Bohoslovci s biskupem v násedlovické klubovně hasičů
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Co nového v Šohaji
V loňském vydání Zpravodaje jsme

uveřejnili rozhovor s majitelem areálu bý-
valého podniku Šohaj panem Petrem Za-
jícem, ve kterém nás seznámil se svými
plány na využití budov i přilehlých po-
zemků. Koncem října tohoto roku jsme se
u něj opět ohlásili a pan Zajíc nás provedl
celým areálem a ukázal výsledek roční
práce.

Po předloňské výměně oken byla celá
budova zateplena a obnovena fasáda. Vni-
třek výrobní haly v přízemí i v patře je při-
praven k využití jak pro potřebu firmy pana
Zajíce, tak i k případnému pronájmu. V bu-
dově u vjezdu do areálu, která sloužila
dříve jako sociální zařízení, byla provedena
vnitřní rekonstrukce a je připravena na
další využití jako startovací byty.

Nejdále pokročily práce na vile bývalých
správců. Tato budova byla postavena v roce
1729, kdy ždánské panství, a tím i velkos-
tatek v Násedlovicích, vlastnil Josef Jan
Adam z Liechtensteina (1721–1732). Pů-
vodní plány jsou uloženy v Liechtenstein-
ském archivu ve Vídni. Budova vily byla ob-

délníkového půdorysu,
v pravé části bydlel
správce, v levé polovině
bydleli adjunkti a služeb-
nictvo. Kolem roku 1860
byl do dvorní části přista-
ven vchod, vznikla půlkru-
hová zimní zahrada a při-
staven byl i boční vchod na
půdu s terasou. Pozdně ba-
rokní styl budovy byl sice
pozměněn, ale kvalita
téměř tři sta let staré bu-
dovy je stále zachována
a je nutno obdivovat pečli-
vost a fortel, s jakým byla
postavena. Pod vilou je
v původní podobě zacho-
ván klenutý sklep o šířce 5 metrů a délce 10
metrů. Vila sloužila jako obytné stavení až
do šedesátých let, jako poslední zde bydlela
rodina ředitele Šohaje p. Gardáše. Poté byla
provedena rekonstrukce a zřízena závodní
kuchyně s jídelnou pro zaměstnance pod-
niku Šohaj.

Současná rekonstrukce, která se již blíží
ke konci, změnila úplně vnitřní uspořá-
dání místností. Postup prací i jejich průběh
narušilo několikeré vloupání a poškození
elektro zařízení. V sou časné době je už bu-
dova pod dohledem a dokonce i pachatel
byl dopaden. V přízemí vz nikly čtyři by-
tové jednotky se sociálním zařízením, ku-
chyňským koutem a jednou místností, kte-
rou si bude moci nájemce uspořádat podle
svého záměru. Do dvou bytů se bude vchá-
zet ze zahrady, do zbývajících ze dvora.
Z bývalé půdy vznikly další tři byty pří-
stupné po schodišti, z nichž jeden bude
mít i terasu nad bočním vchodem. Celá bu-
dova byla důkladně zateplena, vyměněny
jsou okna i dveře, sníženy stropy, vymě-
něna střešní krytina. Zbývá osadit a zapo-
jit sociální zařízení, opravit schodiště do
patra a vnější omítku. Vytápění bytů je plá-
nováno elektrickými přímotopy. Dle infor-
mací pana Zajíce je reálný termín dokon-
čení konec tohoto roku. Snad nebude už
nic bránit tomu, aby již příští rok se do
těchto míst mohli nastěhovat zájemci
o bydlení, zvláště pak, když by se na za-
jištění služeb pro starší lidi podílel obecní
úřad.

Josef Puk, kronikář obce

Svatba na Šenstrasu
O tom, že řád templářských ry-

tířů vlastnil na našem katastru
obec Šenstras, píšeme ve zpravo-
daji na jiném místě. Vesnice měla
duchovní správu i hřbitov, a tak za
dobu její existence se zde konaly
jistě svatby i pohřby. Po zániku
obce se na místo zapomnělo a jistě
by i nějaká připomínka těchto dob
byla na místě.

Prostor dnes slouží zeměděl-
cům a na silnici, v minulosti zvané
císařská, se pravidelně pořádají

automobilové závody do vrchu. A protože závodníci, mechanici i doprovod jsou lidé
nadmíru společenští, tak jeden ze závodníků projevil zájem o sňatek přímo na trati.
Paní starostka s matrikářkou žádosti vyhověly, a tak po sedmi stech letech se v tomto
prostoru udála opět svatba.

Taktéž chci vyjádřit vřelý dík paní sta-
rostce Vlastě Mokré a zaměstnancům
obecního úřadu za veškerou pomoc
během oprav i za celoroční sečení parku
u kostela. A nemenší dík patří všem, kdo

se zapojují do dění kolem
kostela i do života našeho
společenství. Bez řady
nenápadných dobrovol-
níků, kteří nezištně vě-
nují svůj čas a um, by
nikdy Boží království ne-
mohlo růst. Dotace na
opravu křížové cesty byla
podmíněna přípravou
„měkkých akcí“, tedy čin-
ností, které dávají lidi do
pohybu a dohromady. Už
v názvu projektu byla
jedna skryta. Po dobu,
kdy byla zastavení kří-

žové cesty odvezena z kostela do dílny re-
staurátorů, v kostele visely náhradní ob-
razy. Vytvořily je naše děti v hodinách
náboženství. Pokusily se na nich zachytit,
jak ony vnímají křížovou cestu Pána Je-

žíše. Určitě mi dáte za pravdu, že některé
obrazy byly velmi podnětné. 

První červnový večer se náš kostel za-
pojil do mezinárodní Noci kostelů. Kdo-
koliv měl možnost si přijít kostel prohléd-
nout. Kromě dětské křížové cesty
a stabilního mobiliáře byla ještě ke zhléd-
nutí malá výstava z historie kostela i ze ži-
vota kolem něj. Vrcholem večera byl kon-
cert Biblických písní Antonína Dvořáka
v podání pana Ladislava Mlejnka, kterého
na varhany doprovázela slečna Anežka
Krönerová, a krátká adorace zakončená
svátostným požehnáním. 

To je jen pár střípků, které se mně vyba-
vily při listování kalendářem. Vy byste při-
dali třeba i další. Za všechny však buďme
vděčni Pánu dějin. Přeji všem čtenářům
pokojné prožití Vánoc a hojné Boží požeh-
nání do nového roku 2013.

P. Josef Pohanka, farář

Opravená křížová cesta

Opravená vila, ve které se nyní nachází sedm bytů

Svatba na startovní čáře závodů automobilů do vrchu
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Opravy církevních památek v obci
Věžní hodiny

První věc, kterou návštěvníci i domácí
při příjezdu do obce zahlédnou, je věž kos-
tela a v ní umístěné věžní hodiny. Možná
někoho bude zajímat i něco z historie.

Měření času v minulosti probíhalo
mnoha způsoby, žádný však nebyl spoleh-
livý. Až po roce 1400 se začaly v Itálii stavět
ve velkých městech orloje, u nás první orloj
byl postaven v roce 1412 v Praze. Orloje si
pořizovala velká města a bohatí šlechtici.
U nás se jich příliš nezachovalo – obnove-
nému orloji v Olomouci snad schází jen srp

a kladivo, o brněnském se neodvažuji na-
psat ani řádku. Na věžích kostelů se hodiny
začaly objevovat až v době barokní. Jed-
nalo se o složitá zařízení vyžadující stálý
dohled a péči.

Na našem kostele se věžní hodiny obje-
vily v roce 1929, kdy je ze svých prostředků
zaplatila obec. Hodiny sloužily až do roku
1968, kdy firma z Vyškova instalovala nový
stroj a vyměnila i tři ciferníky (na severní
straně věže se s hodinami nepočítalo, jeli-
kož tam nestály žádné domy). Během půl-
století i tento stroj si své odsloužil, a tak
v letošním roce byla vyměněna pohonná
jednotka. Nyní, když se po 80 schodech
a dvou žebřících dostanete až nahoru na
věž, najdete zde zařízení velikosti krabice
od dětských bot, které snímá z družice

přesný čas, pomocí klasického převodu ho
přenáší na ciferníky a nevyžaduje žádnou
další údržbu. Zároveň vysílá signál při ce-
lých a půlkách hodin a nejmenší zvon umí-
ráček pak odbíjí příslušný počet úderů.

A tak tento zvonek z roku 1943 z nekva-
litního materiálu, instalovaný po rekvizici
zvonů za druhé světové války, se s námi
bude nadále nejen loučit, ale i odměřovat
čas našeho života.

Tak jako v případě prvních hodin tuto in-
vestici v částce necelých 35 tisíc korun po-
skytla obec Násedlovice.

Křížová cesta
Pro ty, kteří nejsou častými návštěvníky

katolických kostelů, jen pár řádků úvodem.
Když se koncem prvního tisíciletí našeho
letopočtu v důsledku osmanských výbojů
uzavřela cesta do Palestiny, potažmo do Je-
ruzaléma, a křesťanští poutníci do těchto
míst nemohli cestovat, začaly vznikat při-
pomínky událostí z doby smrti Ježíše
Krista. Postupně bylo určeno 14 zastavení
připomínající události od jeho odsouzení
až po uložení do hrobu. Obvyklé jsou ob-
razy, skulptury či mozaiky. Křížová cesta
je povinným vybavením katolických kos-
telů, většina ostatních křesťanských církví
se bez těchto mnohdy vysoce uměleckých
děl obejde. Jedna z nejnádhernějších je
umístěna kolem baziliky na sv. Hostýně,
převážnou část zastavení vytvořil náš kra-
jan, malíř Jano Koehler ze Strážovic.

První křížová cesta v našem kostele po-
chází z konce dvacátých let z daru Fran-
tiška Tenory, říd. uč. v. v. (1863–1937).
Tato zde vydržela až do r. 1955, kdy byla
od farního úřadu v Kloboukách zakou-
pena křížová cesta za 5600 korun. Tento
reliéfní soubor pochází z roku 1935.
Tehdy za ni zaplatil kloboucký farní úřad
10 094 Kčs, což byly velké peníze. Uve-
dená částka 5600 korun byla použita
v Kloboukách na renovaci olejomalby pů-
vodní křížové cesty, která byla znovu in-
stalována. I když se umělecký styl, ve kte-
rém je naše křížová cesta vyvedena,
zjevně do kostela, který je postaven již

v moderním slohu, nehodí, za téměř 60 let
si na ni všichni zvykli a rozdíl v umělec-
kém slohu nikdo nepociťuje. Zub času
však zapracoval i na tomto řemeslně
dobře provedeném díle, a tak bylo při-
stoupeno k postupné renovaci. Převážná
část nákladů by měla být hrazena z SZIF
prostřednictvím místní akční skupiny Ky-
jovské Slovácko v pohybu. Dík patří P. Jo-
sefu Pohankovi, který uvedenou žádost
administroval a rovněž nechal instalovat
náhradní křížovou cestu složenou z vý-
tvarných prací dětí ze Základní školy v Ža-
rošicích.

Při této příležitosti byl interiér kostela
znovu vymalován. Výmalba, hlavně
stropní část, velmi zdařile doplňuje sta-
vební styl kostela.

Ať už jste pravidelnými účastníky bo-
hoslužeb, či jen náhodnými návštěvníky,
doporučuji vaší pozornosti originál obrazu
sv. Václava od již výše jmenovaného
umělce Jano Koehlera z roku 1932, který se
po delší době vrátil zpět na své místo po
pravé straně hlavního vchodu. Jen bych se
přimlouval, pokud tomu nebrání nějaké
předpisy, za umístění na významnější
místo v interiéru kostela.

Opravy křížů
Stavby křížů u cest i na jiných místech

byly v minulosti častým jevem. Ať už byly
důvody jakékoliv, vždy tyto drobné stavby
byly řádně opravovány a udržovány, a to
nejen v obcích, ale i u cest v polích. Situace
se začala měnit v padesátých letech minu-
lého století, kdy začaly vznikat velké lány,
rušily se cesty a hlavně do polí přestali cho-
dit lidé. A tak se na kříže, které se ocitly
uprostřed lánu, mnohdy zapomnělo. Své
vykonala i zemědělská technika a neopatr-
nost traktoristů. Až v poslední době se si-
tuace lepší, a tak letos na základě přidělení
dotačního titulu byly opraveny tři kříže.

Při státní silnici v obci u č. 29 kamenný
kříž z roku 1858, obnoven v r. 1955 nákla-
dem obce.

U mateřské školy nechala v roce 1907 po-
stavit kamenný kříž Anna Horňáková

Hodiny na věži již řídí družice

Kříž u domu Benešových Kříž u cesty k lesíku

Moderní pojetí křesťanských symbolů
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z č. 53. Panu restaurátorovi se bohužel
vloudila chybička a na obnovenou zadní
část kříže uvedl letopočet 1807.

Na Čtvrtích u Slaného Dolu nechala po-
stavit kříž z bílého mramoru v roce 1904
rodina Trnkova. Kolem tohoto kříže pra-
covníci obce postavili zábradlí a upravili
terén, je naplánována i lavička k posezení
při pěkné procházce. Poděkování patří
Marii Pokorné, která dotaci vyřizovala.

Opravy by si ještě zasloužil i kříž u zvo-
nice sv. Václava pořízený obcí v r. 1909. Ka-
meník, který kříž před lety opravoval, ne-
jenže část kříže otočil, ale změnil i materiál
– místo původního pískovce použil žulu.
Pokud by se upravil i okolní prostor, nyní
zarostlý náletovými křovinami, vzniklo by
zde v historickém středu obce pěkné místo.

Většina těchto malých sakrálních staveb,
ať už pořízených rodinami či obcí, má svou
historii, která je již v mnoha případech za-
pomenuta. Některé události jsou mně
známy, jiné snad již upadly v zapomenutí
času. Snad se ještě naskytne příležitost se
s historií blíže seznámit.

Oprava modlitebny
Rovněž sestry a bratři

z místní komunity Česko-
bratrské církve evange-
lické nezaháleli a snažili
se vylepšit vzhled budovy
modlitebny. Budova po-
chází z roku 1896, kdy na
základech rozbořeného
domku byla postavena
modlitebna. A právě
 původní pískovcové ne-
izolované základy byly
příčinou neustálého opa-
dávání omítky na celé bu-
dově. Stavební firma
Panty se ujala úkolu zamezit vzlínání vlh-
kosti a celou budovu pomocí ocelových ple-
chů zatlačených mezi kamenné kvádry od i-
zolovala. V současné době je již omítka
uvnitř i vně budovy zapravena. Stejně jako
v katolickém kostele, tak i v modlitebně
byla obnovena vnitřní výmalba. Oprava
modlitebny se vyšplhala na částku vyšší jak
80 tisíc korun, z toho 40 tisíci přispěl obecní

úřad, dále přispělo i vedení Českobratrské
církve. Možná někdo bude tvrdit, že důle-
žitější než dobrý nebo špatný stav těchto
budov je morální a lidský stav lidí, jež tato
místa navštěvují. Jistě je tomu tak. Stav ve-
řejných i církevních budov, vzhled a pořá-
dek i mimo soukromí svědčí i o stavu kul-
turnosti a úrovni celé společnosti.

Josef Puk, kronikář obce

Toto a ještě mnoho jiných přísloví
a poukazů na toto datum jsme již mno-
hokrát slyšeli a většinu jsme jich už i za-
pomněli. Vztahovaly se k počasí, k cho-
vání lidí, k přírodním jevům. Pravdivost
byla ověřována staletým
pozorováním. Ale proč
právě 1. leden je přelom
dvou roků, to již není tak
známé. A tak nabízím
k přečtení zkrácenou histo-
rii těchto dvou dní, mezi
31. prosincem a 1. lednem,
kdy jsme všichni o rok
starší, alespoň početně.

V historii lidstva začátek
roku připadal na různé ter-
míny, jiné v Asii, jiný byl
u indiánských Mayů, v is-
lámských zemích, u Židů
i u Slovanů. Dodnes je za-
čátek křesťanského nového
roku stanoven první ad-
ventní nedělí. Staří Římané
slavili začátek roku 1. ledna
jako oslavu boha Januse,
kterého zobrazovali se dvě -
ma tvářemi – jedna se dí-
vala do minulého roku
a druhá do roku nového.
I měsíc má podle něho
název – január. Tyto oslavy
probíhaly velmi bujaře
s mnoha nevázanostmi
a výstřednostmi, mírně ře-
čeno. Způsob slavení se ne-
změnil ani po čtvrtém sto-
letí, kdy v římské říši
převládlo křesťanství, a tak
církevní otcové se snažili
o změnu. Vyhlásili na prvé
tři dny kajícné období a ná-
sledně hrozili prostopášní-

kům i exkomunikací. Mnoho to však nepo-
mohlo. Nynější platný kalendář s Novým
rokem stanoveným na 1. ledna vyhlásil
papež Gregor XIII. i s úpravou kalendáře
v roce 1582. U nás platí od roku 1584.

Datum 31. prosince je v církevním ka-
lendáři připomínkou papeže Silvestra I.,
který církev vedl od roku 314 po dobu 22
let a byl posledním papežem, který zažil
pronásledování křesťanů (údajně se skrý-

val v lesích u Říma, lat.
Silva – les). Silvestr je pat-
ronem dobré úrody a do-
mácích zvířat, i když si ho
spíš připomínají prodejci
rachejtlí, zpěváci, hudeb-
níci a taxikáři, kteří se na
tento svátek těší celý rok
a berou za služby „tupl“.

Prvnímu lednovému dni
byl přiřazen v 5. století
(jako osmý den po naro-
zení Ježíše Krista) svátek
Obřezání Páně. Tento byl
od roku 1960 nahrazen
v katolických kalendářích
svátkem mariánským.
V občanském kalendáři,
kromě začátku roku, si při-
pomínáme pro mnohé ne-
chtěný vznik samostatné
České republiky v roce
1993.

A tak když už jsme pře-
žili letošní plánovaný
konec světa i jeden pra-
covní den navíc 29. února,
tak vám všem přeji, aby ten
1. leden 2013, který bude
určitě delší jen o ten po-
věstný slepičí krok, začal
pro nás všechny dobře
a měl i dobré pokračování.
Věřím, že i my se na tom
nějak, byť málo a třeba jen
o to známé „bleší převa-
lení“, budeme podílet. 

Josef Puk, kronikář obce

Jak na Nový rok, tak po celý rok

Krajina kolem Násedlovic

Pohled od Násedlovic směrem ke Karlínu

Opravená modlitebna
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100 let včelařského svazu
V letošním roce oslavil náš včelařský

spolek 100 let. Ustavující schůze se konala
12. března 1912 v Žarošicích. V současné
době do včelařského svazu patří obce Ža-
rošice, Silničná, Zdravá Voda, Uhřice a Ná-
sedlovice. Dne 27. května bylo uspořádáno
slavnostní odpoledne ke stému výročí, na
kterém vystoupili hosté, děti z mateřské
školy a pěvecký sbor z Násedlovic za do-
provodu cimbálové muziky. Paní Otradov-
cová předváděla zdobení perníků a zájemci
si mohli vyzkoušet svou zručnost. Dále zde
byla ochutnávka medoviny od včelařů,
a tak všichni mohli ochutnávat různé
druhy. Ve včelařském domě si lidé mohli
prohlédnout stálou výstavu včelích úlů.
Byly zde i fotografie z různých období, ze
zájezdů, plesů a akcí, se spoustou včelařů
včetně těch, co již zemřeli, a tak si na ně
mohli mnozí zavzpomínat. Dále zde probí-
halo promítání krátkých filmů o medu a se
včelařskou tematikou spojené s výkladem.
Vedle starého medometu na ruční pohon
byl vystaven i moderní elektrický medo-

met, v němž se ve směru otáčení automa-
ticky obracejí všechny rámečky s medem.
I zde si mohli zájemci zkusit odvíčkovat
plásty a vytočit si med. Před včelařským
domem byly vysazeny různé druhy stromů
a vznikl zde malý parčík. Jako na každé vý-
znamné události ani tady nesměla chybět

bohatá tombola, do které přispěly i okolní
obce, včelařské organizace, včelaři a oby-
vatelé. Ke stému výročí byla vydána vče-
lařským svazem publikace s názvem 100
let organizovaného včelařství na Žarošicku.
Tímto bych chtěl poděkovat všem, kteří se
podíleli na přípravě a organizaci této
oslavy. 

Jako každý rok se i letos konaly včelař-
ské schůze a přednášky o aktuální situaci
a problémech kolem včelařství, včelích ne-
mocech, způsobech léčení a novinkách ve
včelařství. Včelařský svaz letos pořádal dvě
přednášky pro veřejnost. První byla
o medu, jeho účinku na lidský organismus
v kosmetice či přímé spotřebě, i jeho vy-
užití v kuchyni. Druhá přednáška byla
o včelím vosku, jeho využití a výrobě sví-
ček. Přestože přednášky byly ohlášeny ně-
kolikrát místním rozhlasem, z místních
obyvatel nikdo nepřišel.

Letošní rok pro včely nebyl moc pří-
znivý. Začalo to podzimními úhyny včel-
stev a pak se přidaly virové choroby. V roce
2008 se k nám dostala nová nemoc, která
zasáhla už téměř celou Evropu. V zimním
období přišly dlouhotrvající mrazy, některá
včelstva spotřebovala zásoby ve svém do-
sahu a vlivem velkých mrazů se zimní chu-

máč včel nedokázal přesunout a uhynul
hlady, i když v úlu byl zásob dostatek.
Kolem desátého dubna už kvetla řepka.
Před deseti lety to bývalo koncem dubna.
Podle starších záznamů koncem dubna
rozkvétala třešeň ptačí (planá), což bývala
první větší pastva včel. Kvůli tomuto stále
časnějšímu jaru pak chybí téměř jedna celá
generace včel. Přišly jarní mrazy a akáty,
které u nás kvetou, pomrzly. Slunečnice
letos nebyla vyseta, a tak vypadla další plo-
dina. Letošní snůška se skládala hlavně
z řepky a lípy. Vinou suchého a teplého po-
časí rychle všechno odkvetlo a počátkem
srpna se začínalo přikrmovat, což je v naší
oblasti asi o tři týdny dříve než obvykle.
Vlivem úhynů včelstev po celé Evropě do-
chází ve větším rozsahu k falšování medů
různými sirupy vyrobenými z kukuřičných
škrobů, a vznikají tak jen sladidla s ná-
zvem med. 

V letošním roce včelařskou činnost
ukončili dva včelaři – paní Hodesová z Her-
špic a pak Zámoravec z Brna. Přihlásil se
nový člen pan Bořivoj Buchta z Těšan.
V současné době máme 28 členů. Zazimo-
váno bylo 319 včelstev.

Šťastné prožití zimy vám všem i včelám. 
Miroslav Brychta, jednatel

Sázení stromů u včelařského domu

Vystoupení dětí na oslavě 100. výročí založení ČSV

Členové včelařského spolku v roce 2012
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Myslivci v roce 2012
O tom, jak se v posledních letech těžko

žije spolkům a dobrovolným organizacím,
by mohli vyprávět téměř všichni funkci-
onáři i členové. Nabídka jiných aktivit, ne-
dostatek času, mnohdy i finanční náklady,
nezájem mladých, to jsou jen některé dů-
vody, kvůli kterým spolky živoří či zani-
kají. Nejinak je tomu i u myslivců. Vždyť
průměrný celostátní věk myslivců je silně
přes padesát let. K tomu se přidávají
i vnitřní rozbroje mezi celostátním vede-
ním a obyčejnými členy nebo pocit bez-
moci a beznaděje, když myslivci chodí do
svých revírů a vidí postupující devastaci
přírody a z toho plynoucí úbytek zvěře
i zvířat. Na mnoha místech místní myslivci
přišli o honitby, které získali novodobí zbo-
hatlíci jen pro svoji snobskou reprezentaci.

Tyto faktory mají neblahý vliv i na naše
místní sdružení, i když přeci jen v mno-
hem menší míře.

Všech 21 členů, dva stálí hosté i jeden
adept myslivosti stále tvoří dobrou partu,
se vším, co k tomu patří. V revíru se snaží
život zvěři ulehčit a na myslivně, kterou si
budujeme již dvacet let, vylepšit vše, nač
nám stačí peníze. Momentálně budujeme
v přístavbě salonek, kde by mohly probí-
hat schůze výboru, mohl by zde snad
i někdo z hostů přespat. Zkulturnili jsme
i druhou místnost v přístavbě, která slouží
jako chladírna. V revíru jsme postavili tři
nové kazatelny jako náhradu za již zchá-
tralé a více jak dvacet let staré.

To, co bylo velkým přáním myslivců –
zpevnění příjezdové cesty k myslivně, se

nám za pomoci
obecního úřadu
i podniku Zemas po-
dařilo uskutečnit,
a tak z větších akcí
už zbývá jen dobu-
dování umělé nory
pro výcvik norníků.

Jelikož v příštím
roce dle zákona
o myslivosti končí
desetileté smlouvy
o pronájmu honiteb,
je třeba zajistit jejich
prodloužení na další
období. Zástupci Ho-
nebního společen-
stva se snažili získat
od majitelů honeb-
ních pozemků plnou
moc na jednáních

valných hromad, a tím zamezit možnému
dělení honiteb na několik částí, případně
pronájmu cizímu nájemci. Za pochopení
všem majitelům honebních pozemků dě-
kujeme.

Samozřejmě nemohu nepřipomenout
i konání tradičního mysliveckého plesu
v pořadí již 31. Pokud budete mít náladu
a chuť se 19. ledna 2013 pobavit, zatančit
si, případně ochutnat něco z mysliveckých
specialit, případně si přinést domů nějakou
pěknou výhru z myslivecké tomboly, zvu
vás spolu s dechovou kapelou Žadovjáci,
panem kapelníkem Svobodou, na 32. Mys-
livecký ples.

Na závěr připojuji pěkné prožití svátků
vánočních, pokoj a mír vám i vašim rodi-
nám, do nového roku 2013 mnoho zdraví
a štěstí.

Josef Puk, předseda sdružení

Český zahrádkářský svaz
V letošním roce se naše organizace za-

měřila na výstavy vín v našem blízkém
i vzdálenějším okolí. Svými víny jsme se
úspěšně prezentovali v Žarošicích, Uhři-
cích, Dambořicích, Kloboukách u Brna,
Krumvíři, Borkovanech, Nenkovicích,
Bučovicích, Lovčičkách a dalších obcích.
V letošním roce proběhla tradiční vý-
stava vín v obci Uhřice, se kterou se

v pořadatelství pravidelně již několik let
střídáme. V Násedlovicích letos proběhla
jen menší, avšak velmi úspěšná ochut-
návka archivních vín u pana Ing. Hoch-
mana. K ochutnání byly k dispozici
vzorky místních vinařů. Jako poslední
tečku za letošním rokem bychom rádi
uspořádali již tradiční VIII. Mikulášskou
ochutnávku mladých vín, která se us-

Pasování nového člena Tomáše Sladkého

Ochutnávka vín pod pergolou Miroslava Hochmana Ochutnávka mladých vín

Opět jsme byli úspěšní. Hospodář Z. Dobeš bla-
hopřeje úspěšnému střelci Luboši Sladkému st.

kuteční v zasedací místnosti kulturního
domu dne 8. 12. 2012. V následujícím
roce 2013 bychom vás rádi pozvali na již
XIX. Výstavu vín, která se uskuteční
u příležitosti 50. výročí založení ČZS
v Násedlovicích. Výstava se již tradičně
bude konat na Velikonoce 31. 3. 2013
v kulturním domě v Násedlovicích.

Petr Mokrý
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TJ Moravia Násedlovice
Rok 2012 se chýlí ke konci a v příštím

roce oslaví naše tělovýchovná jednota již
osmdesát let od svého založení. Ale vraťme
se zpět k právě končícímu roku. Co se
v jeho průběhu událo? Začali jsme jej
8. ledna v pohostinství Na kopečku, kde
proběhla za hojného počtu členů výroční
členská schůze.

V sobotu 18. února nás čekaly ostatky.
Již tradičně maškary obcházely obec
a zvaly na večerní zábavu za doprovodu
harmonikáře Jaroslava Navrátila. Na ve-
černí zábavě k tanci hrála kapela Duo
Friga. V příštím roce pořádáme ostatky
9. února a již teď si vás dovolujeme
všechny pozvat. 

Jarní část sezony 2011/2012 jsme zahájili
25. března prohrou 0:5 s Kostelcem (hráno
na umělé trávě v Kyjově) a ukončili výhrou
5:0 na domácím hřišti proti Strážovicím.

V tabulce jsme skončili na třetím místě s bi-
lancí 15 výher, 3 remízy a 6 proher při
skóre 66:40. Družstvo žáků skončilo na po-
sledním 8. místě, když nezískalo ani bod
při skóre 11:88. Na jejich omluvu musím
říci, že věkové složení odpovídá více mlad-
ším žákům.

Poslední květnový víkend, přesněji 26.
května jsme pořádali s vy-
datnou pomocí obecního
úřadu také již tradiční tur-
naj v rapid šachu, kterého
se zúčastnilo družstvo ša-
chistů naší TJ a také ša-
chisté z jiných zemí.

V letních dnech jsme se
vrhli do pořádání kultur-
ních akcí. Na začátku
prázdnin v sobotu 30. červ -
na jsme zorganizovali Letní
noc v areálu za kulturním
domem. Počasí nám přálo
a účast byla hojná, ale dru-
hou akci jsme kvůli počasí

museli v sobotu 28. července k nelibosti
hostů a kapely zrušit. Plán na rok 2013 je
stejný: dvě Letní noci, a to 29. června a 27.
července.

Začátek podzimní části soutěže se vyda-
řil, vstoupili jsme do něj výhrou 4:2 na do-
mácím hřišti nad Sokolem Nenkovice, ale
konec byl ostudný. Prohra 1:8 doma se Ze-
masem Hovorany byla kaňkou na výsled-
kově celkem solidní podzimní polovině se-
zony. V polovině soutěže jsme na šestém
místě s bilancí 7 výher, dvě remízy a 5 pro-

her při skóre 40:33. Družstvo žáků trošku
vyrostlo a po roce se jim podařilo třikrát
zvítězit. Jsou zatím na sedmém místě s bi-
lancí 3 výhry, žádná remíza a 10 proher při
skóre 18:102.

V průběhu podzimu došlo k výměně
traktoru na sečení hřiště. Již dosluhující 12
let stará sekačka byla vystřídána zbrusu
novou, výkonnější. Na této výměně má nej-
větší podíl Obecní úřad Násedlovice, který
nám pomohl s vypracováním projektu
a také s finanční pomocí při samotné reali-
zaci. Za to ještě jednou velký dík paní sta-
rostce a zastupitelstvu obce.

Závěrem chceme poděkovat a popřát
mnoho štěstí, rodinné pohody a zdaru
v novém roce všem, kteří se jakýmkoliv
způsobem podíleli na zdárném průběhu
sportovních a kulturních akcí pořádaných
naší TJ a pomáhali na brigádách konaných
na hříšti a jeho okolí, a v neposlední řadě
hráčům, trenérům, funkcionářům, spon-
zorům a divákům, kteří svým fanděním
ženou náš tým za vítězstvím.

R. Dobeš, jednatel

Ostatková pochůzka po obci

Rapid šach zrakově postižených

Co se všechno změnilo
Možná málo z do-

mácích ví, že číslo
popisné 41 má v obci
již mnoho let přidě-
len objekt skleníků.
Celý areál včetně
haly, kotelny i sociál-
ního zařízení byl
zbudován v roce 1967
tehdejším JZD. Ve vy-
tápěných sklenících
byly pěstovány kvě-

tiny – gerbery, karafiáty, chryzantémy,
v provozní hale se připravovaly přísady, na
přilehlých pozemcích o rozloze několika
desítek hektarů se produkovala košťálová,
kořenová a listová zelenina. V provozu
bylo zaměstnáno celoročně na tři desítky
zaměstnanců.

To vše se změnilo po roce 1990. Zahra-
niční konkurence i zaměření nově vznik-
lých zemědělských podniků na jiný způ-
sob hospodaření znamenal postupný zánik
zahradnictví v obci. Opuštěný areál, který
připadl v restituci soukromé osobě, po-
stupně chátral, na své si přišli sběrači kovů
i zub času.

Až loni jste možná zaznamenali urči-
tou změnu ve vzhledu této části obce.

Zahradnictví si pronajal pan Miroslav
Tesař, který se svou přítelkyní začat areál
zvelebovat. Postupně čistí skleníky, kde
byla v minulosti neuváženě vysazena
réva. Proti nezvaným hostům má již na-
instalováno výstražné zařízení. Jeho plá-
nem je pěstovat sazenice okrasných keřů

a stromů a dle zájmu doplňkově i zele-
ninu.

Věřme, že se mu jeho záměr zdaří a za-
hradnictví, které po mnoho let v obci fun-
govalo, bude znovu sloužit místním i zá-
jemcům z okolí.

Josef Puk, kronikář obce

Nový obyvatel skle-
níků Miroslav Tesař

Pracovnice bývalého zahradnictví při sběru rajčat
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Zpráva o činnosti SDH Násedlovice 2012

Ani v letošním roce náš sbor nezahálel.
Nemohli jsme začít jinak, než tradičně
 výroční schůzí. Během celého roku jsme
absolvovali nezbytná školení a cvičení a za-
čali jsme už v prvním měsíci roku nácvi-
kem první pomoci. Po celý rok jsme pro-
cvičovali práci s dýchacími přístroji,
probíhala školení zásahové jednotky a po-
dobně. Jaro jsme opět přivítali sběrem sta-
rého železa.

Velkou radost nám udělala schválená do-
tace na auto. Ihned jsme zahájili jednání
s obecním úřadem a firmou, která nám vo-
zidlo dodá. K dodání tohoto vozidla by
mělo dojít pravděpodobně koncem letoš-
ního roku.

Neustále provádíme údržbu aut a tech-
niky, v květnu jsme opravovali kompresor
a v červnu jsme zakoupili nové kalové čer-
padlo.

Od začátku letošního roku jsme navště-
vovali hasičskou zbrojnici, kde jsme se při-
pravovali na nadcházející soutěžní sezonu.
Především jsme trénovali a procvičovali
znalosti k Závodu požárnické všestran-
nosti. 

V dubnu jsme navštívili kino ve vedlejším
Krumvíři, a zhlédli tak nový film Auta 2,
který nás doslova nadchl. Když se více
 oteplilo, cvičili jsme venku a připravovali se
na blížící se okrskovou soutěž, která se
letos konala v Uhřicích. Tam jsme na štafe-
tách a požárním útoku vybojovali krásné
druhé místo. 

Největší hasičskou akcí je jako vždy letní
hasičské soustředění, kterého jsme se
zúčastnili v srpnu společně s mladými ha-
siči z Dambořic, Uhřic a Žarošic. Celý
týden jsme se pilně připravovali na soupe-
ření proti ostatním. Nakonec jsme vybojo-
vali krásné první místo v Závodě požár-
nické všestrannosti a Štafetě dvojic, druhé
místo v Požárním útoku a třetí místo ve šta-
fetách. Úplně celkové první místo nám
uniklo skutečně „o chloupek“, ale druhé
místo je také moc krásné. Abychom se moc
nepřetrénovali, absolvovali jsme také dva
výlety. Nejdříve jsme se byli podívat na
blízké skály a skalní útvary, na které jsme
nezapomněli vyšplhat a řádně je prozkou-
mat. Na zpáteční cestě jsme se zastavili na
zmrzlině a malém občerstvení v nedale-

kém kempu. Dalším výletem byla exkurze
ve sklárnách v blízkém Karlově. Tady jsme
měli možnost si zkusit, jaké to je „vyfouk-
nout“ opravdové sklo. Milá paní majitelka
nás také provedla celým areálem, takže
jsme viděli, jak se takové zakázkové sklo
vyrábí od samého počátku až do doby, než
je zcela hotové. Nakonec jsme navštívili zá-
bavný dětský park v Polničce, kde jsme
měli neomezený přístup téměř na všechny
atrakce, takže jsme jezdili na čtyřkolkách

a motorkách nebo lodičkách,
povozili se ve vláčku, skákali
v nafukovacím hradě, což jsme
si skutečně užili.

Nakonec bych ještě dodala, že uplynulý
rok byl určitě zdařilý a doufám, že ten
příští, kdy s hasičinou začneme až od po-
čátku nového roku, neboť je nás stále
málo, bude ještě zdařilejší. 

Za družstvo mladších žáků
Lenka Strmisková

Ani v letošním roce jsme nebyli bez zá-
sahů. V únoru jsme čerpali vodu ze sklepa,
v březnu jsme zasahovali u dvou požárů
travního porostu. V dubnu jsme hasili
požár rodinného domku v Násedlovicích,
v červenci nás povolali do Dambořic, kde
po zásahu blesku hořel zásobník plynu.
Tamtéž hořelo také v srpnu, tentokrát str-
niště. Největší zásah proběhl v květnu,
když hořel les u Bzence. 

Samozřejmě se nevyhýbáme ani kultur-
ním akcím. Tak jako každý rok i letos jsme
pomohli při přípravě dětského dne a lam-
pionového průvodu, zúčastnili jsme se
žehnání nových aut v Žarošicích a Uhři-
cích, výročí založení SDH v Dambořicích.
I letos pomůžeme při stavění vánočního
stromu v naší obci.

Přáli jsme také novomanželům. V srpnu
vstoupil do stavu „ženáčů“ náš člen Petr
Trávníček a v září Jirka Dobeš. S blahopřá-
ním jsme navštívili naše oslavence. Patří
mezi ně Antonín Blahutka, Antonín Svatoš
a Jaromír Boháček.

Bohužel i v tomto roce nám ubyl člen.
V červenci jsme doprovodili na poslední
cestě pana Stanislava Kučeru, který mezi
nás patřil mnoho let.

Závěrem bych chtěl všem našim členům
poděkovat za práci, kterou po celý rok ve
sboru odváděli. Vám všem bych rád popřál
klidné prožití vánočních svátků a v novém
roce hodně štěstí a úspěchů.

Milan Horák, starosta SDH

Ocenění za pomoc při hašení požáru lesa u Bzence převzal od hejtmana Michala Haška Petr Poláček

Malí hasiči informují

Malí hasiči na táboře. Zleva L. Vintrlíková,
F. Jankůj, M. Vahala, K. Šaňková, F. a D. Kozlovi,
L. Strmisková, J. Forman



Sňatky
Petra Horáčková a Jiří
Chromý
Jana Molešová a Petr Tráv-
níček
Tereza Vlasáková a Tomasz
Zegota
Lucie Konečná a Zbyněk
Hanák
Pavla Divácká a Jiří Dobeš
Stela Vrábelová a Martin
Poláček
Markéta Honová a Zdeněk
Baják
Petra Svozilová a Simon
Grubr

Smaragdová svatba
Marie a František Panáčkovi,
Násedlovice č. 21

Narození
Erik Čumba
č. 209 syn Martiny a Petra
Čumbových
Sofie Anna Chromá
č. 331, dcera Petry a Jiřího
Chromých
Viktor Láznička
č. 14, syn Ivy a Radka Láz-
ničkových
David Stratinský
č. 51, syn Dany Komárkové
a Jana Stratinského
Tomáš Kučera
č. 32, syn Petry a Ladislava
Kučerových
Vojtěch Navrátil
č. 328, syn Jany a Luďka Na-
vrátilových
Julie Lojanová
č. 342, dcera Silvie a Josefa
Lojanových
Markéta Koňaříková
č. 69 dcera Lucie a Miloše
Koňaříkových

Rozloučili jsme se
Josef Fiala, č. 255
Anděla Kopřivová, č. 261
Drahomír Tyc, č. 207
Stanislav Kučera, č. 340
Anna Jarolímová, č. 251

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Zemřelí rodáci
Vala Josef, Strážovice
Marie Macháčková, Janův
Dvůr (5. 12. 2011)
Růžena Navrátilová, Uhřice
Josef Svatoš, Žarošice

David Stratinský, Tomáš Kučera a Vojtěch Navrátil byli uvítáni do života 14. října 2012 Foto: Jiří Kobzinek
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Markéta Honová a Zdeněk Baják

Zlatá svatba Věry a Miloslava Hrdličkových

Vítání občánků 25. března 2012 Foto: Jiří Kobzinek

Nevěsta Tereza Vlasáková 
a ženich Tomasz Zegota

Svatba Stely Vrábelové a Martina 
Poláčka Foto: Jiří Kobzinek

Vítání nových občánků jsme zahájili hned po uzávěrce loňského
zpravodaje 4 . prosince 2011 Foto: Jiří Kobzinek

Svatba Petry Svozilové
a Simona Grubra

Svatba Jany Molešové
a Petra Trávníčka

Foto: Jiří Kobzinek
Svatba Pavly Divácké
a Jiřího Dobeše

Zlatá svatba
Alena a Miroslav Bajákovi,
Násedlovice č. 310
Věra a Miloslav Hrdličkovi,
Násedlovice č. 181

Diamantová svatba
Zdeňka a Josef Maláčovi,
Násedlovice č. 94
Marie a Václav Poláčkovi,
Násedlovice č. 119
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Jubilanti
50
Tomáš Mokrý č. 360
Josef Baják č. 203
Marcela Dobešová č. 355
Marie Dobešová č. 356
Ladislav Horáček č. 168
Ludmila Svobodová č. 327
Marie Knotková č. 361

60
Karel Dobeš č. 101
Alena Dobešová č. 101
Ladislav Vlasák č. 325
Zdeněk Mléčka č. 32
František Švaňhal č. 70
Josef Šurýn č. 350
Milan Hrabec č. 337
Zdeňka Bajáková č. 328
Danuše Sedlářová č. 281
Oldřich Troubil č. 342
Jarmila Kučerová č. 340
Jaromír Boháček č. 77
Josef Boháček č. 346
Marie Chytilová č. 79
Miloš Doležal č. 28
František Hanák č. 201
Věra Vlasáková č. 325

70
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

75
Božena Poláčková č. 113
Marie Komárková č. 296
Anežka Sladká č. 223
Miloslav Hrdlička č. 181
Žofia Horáčková č. 291

80
Božena Dobešová č. 237
Miroslava Laštůvkováč. 104
Marie Poláčková č. 119
Marie Bajáková č. 313

85
Růžena Valentová č. 7
Anna Hlaváčková č. 123
Jana Gálová č. 64

90
Anna Bajáková č. 175

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

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

Zástupci obce s jubilantkou Marií Bajákovou Diamantová svatba manželů Zdenky a Josefa Maláčových

Naší občance paní Anně Bajákové, která bydlí
u dcery Marie v Hodoníně, přijeli k 90. narozeni-
nám popřát zástupci obce V prosinci 2011 oslavila 80. narozeniny paní Zdena Svobodová

Gratulanti a oslavenkyně paní Růžena Dobešová s manželem Jubilantka Božena Dobešová

Jubilantka Miroslava Laštůvková

Paní Marie Poláčková v letošním roce
oslavila 80. narozeniny a také spolu
s manželem oslavili diamantovou svatbu

Oslava 80. narozenin paní Jarmily
Tycové v prosinci 2011
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PS PLAST
Násedlovice

VÝROBA SPORTOVNÍCH ODĚVŮ A DRESŮ

Výroba z plastu PP
na zakázku

Násedlovice 212
696 36
http://ps.plast.web.tiscali.cz
e-mail: ps.soukup@worldonline.cz

Ing. Petr Soukup
Tel.+fax: 518 631 965

Majitel – mob.: 602 422 372
Dílna – mob.: 602 524 504

JEŘÁBY A ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ
• dodávky, montáž, opravy
• revize a zaměření
• výroba a montáž ocel. konstrukcí
• montáž plošiny MP16, MP13
• autojeřáb AD20

tel./fax 544 227 249
mobil   603 528 904

737 647 629
e-mail: veroslav.svoboda@seznam.cz

www.bohacek-sport.cz

Truhlářství
Michal Večeřa

Násedlovice 347
tel. 604 117 301

okna, dveře, schody,
kuchyně, dětský

 nábytek, nábytek aj.



23Prosinec 2012
NÁSEDLOVICE

letos 2012

Na zdraví vám připíjí Veronika Bucalová Foto: Jiří Kobzinek



Když člověk umí vnímat krásu,
nemůže spáchat nic zlého.

CARRIÉRE


