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Veselo hody… Průvod stárků

Zleva: Tomáš Horák, Pavel Konečný a Martin Blaha Tereza Maradová a Tomáš Horák
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Vážení spoluob-
čané, v době, kdy
píšu tyto řádky, se
těšíme z pěkného
podzimního poča -
sí a pomalu se
blíží konec roku.
Letos jsme se pus-
tili do velmi nároč-
ných akcí, jako je
ČOV a kanalizace

v obci a celková rekonstrukce budovy
obecního úřadu. O prvním projektu se do-
zvíte v dalším článku našeho zpravodaje
a já bych se s vámi chtěla podělit o starosti
spojené s rekonstrukcí obecního úřadu.

Předání staveniště proběhlo v srpnu
a ukončení stavby mělo být v listopadu
2013. Ze začátku práce probíhaly podle
harmonogramu, ovšem začátkem září, po
odkrytí konstrukčních vrstev stropu nad
2. nadzemním podlažím, bylo zjištěno, že
záhlaví nosné konstrukce stropu je napa-
deno dřevomorkou. Trámy byly shnilé a na
mnoha místech již rozpadlé tak, že celá
konstrukce je v havarijním stavu. Po pro-
hlídce odpovědných zástupců stavby, in-
vestora, projektanta a zhotovitele bylo kon-
statováno, že technický stav této
konstrukce je nevyhovující, hrozí její zří-
cení a poškození opravených částí budovy,
či je dokonce bezprostředně ohroženo
zdraví osob zdržujících se v prostorách ob-
řadní síně, knihovny a kanceláří. Proto
bylo na jednání zastupitelstva obce roz-
hodnuto, že je nezbytně nutné okamžitě
provést kompletní demontáž stávajících
dřevěných prvků – nosných trámů, dřevě-
ného podbití podhledů opatřených vápen-
nou štukovou omítkou, a následně na-
montovat nové stropní konstrukce se
sádrokartonovým podhledem a upravit pů-
vodní dispozice prostor 2. a 3. nadzemního
podlaží. Rozpočet na tyto vícepráce byl
spočítán na 2 271 417 korun, a tak jsme byli
nuceni tuto situaci ihned řešit. Obrátili
jsme se proto na kancelář hejtmana Jiho-
moravského kraje se žádostí o mimořád-
nou dotaci na odstranění havarijního stavu
stropu budovy obecního úřadu. Bohužel
do dnešního dne nám nikdo z úředníků
kraje nebyl schopen sdělit, jestli naše žá-
dost vůbec bude zařazena do programu
jednání orgánů krajského úřadu. Nezbývá
nám nic jiného, než čekat a věřit, že naší
žádosti bude vyhověno. Práce pokračují
i nadále a věřte, že uděláme všechno pro
to, aby konečný termín, který byl prodlou-
žen do konce tohoto roku, byl splněn.
Takto náročná akce vyžaduje i určité oběti
a pochopení od vás, kteří navštěvujete pro-

vozovnu pošty v náhradních prostorách,
ale i vás, kteří potřebujete něco vyřídit
v kanceláři obecního úřadu, jež byla čás-
tečně přestěhována na hasičku. Věřím, že
s vaší pomocí a podporou to společně
zvládneme.

V letošním roce náš obecní úřad zaměst-
nával tři uchazeče o veřejně prospěšné
práce (bohužel jenom na půl roku) a jsem
přesvědčena, že to bylo vidět na každém
kroku. 

Ale i tady – při úklidu obce – bude záležet
na každém z vás, jestli pomůžete, nebo se
na to vykašlete a budete pouze kritizovat.

Letos také proběhlo mnoho kulturních,
sportovních a společenských akcí, které
jste mohli navštívit, a na tom mají svůj
podíl naše zájmové organizace. Největší
starost měli asi naši hasiči s pořádáním tra-
dičních Martinských hodů, za což bych jim
chtěla upřímně poděkovat. Udržování tra-
dic a spolkového dění by ve vesnicích mělo
být prioritou. Proto bych chtěla všechny,
komu záleží na dobrém chodu obce, požá-
dat, aby se nebáli přijít s něčím novým.
A kdo ví – třeba se z vašeho nápadu jednou
stane tradice.

Jak všichni dobře víte, v loňském roce
jsem získala v soutěži Era starosta roku
2012 první místo a rychtářské právo. Z to-
hoto důvodu jsem byla letos oslovena Na-
dací VIA, abych zasedla v hodnotící komisi

Slovo starostky

Stará budova bude mít novou střechu

Předávání titulu Starosta roku 2013
Jak se dá provozovat pošta na koleně – paní
Iva Matulová vždy s úsměvem

Starostky okresu Hodonín

této soutěže pro rok 2013. Letos bylo do
této soutěže přihlášeno 77 starostů z celé
České republiky. Po přečtení nominací bylo
komisí vybráno prvních třicet a v užším
kole pak prvních pět starostů. Netušila
jsem, že je to tak těžké. Komise dále nav-
štívila všech pět finalistů, pořídila videona-
hrávku, fotografie a dostala odpovědi na své
zvídavé otázky. Letošním vítězem se stal
pan Antonín Novotný z malé obce Podbřezí
v Královehradeckém kraji. Pan starosta zde
působí již 5. volební období, je mu 70 let,
má osm dětí a dvacet jedna vnuků a věřte
nebo nevěřte, chce v příštím roce kandido-
vat znova. Myslím, že se pořád máme co
učit a mohu jen děkovat za to, že jsem měla
tu možnost, podívat se do jiných krajů a po-
znat i jiné mravy.

V letošním roce se také uskutečnilo se-
tkání starostek okresu Hodonín na hájence
v Haluzicích, kde jsme si předávaly zkuše-
nosti a povídaly si o všedních i nevšedních
starostech. 

Mohu s čistým svědomím říct, že jsme
udělali všechno pro to, aby rok 2013 byl
pro naši vesničku úspěšný. A protože sám
člověk není nic, musím dnes poděkovat
panu místostarostovi Josefu Pukovi a ce-
lému zastupitelstvu, pracovníkům obec-
ního úřadu i vám všem ostatním občanům
naší obce.

Vážení spoluobčané, vánoční svátky jsou
velkou příležitostí si znovu uvědomit, jak
se navzájem potřebujeme, že je potřeba se
setkávat a že lidské dobro je tou největší
hodnotou života.

A právě proto vás zvu na všechny před-
vánoční akce, které jsme pro vás připravili,
pozvánky naleznete v příloze našeho zpra-
vodaje.

Přeji vám šťastné a veselé prožití letoš-
ních svátků vánočních a hodně zdraví
v roce 2014.

Vlasta Mokrá, vaše starostka

Pracovníci VPP
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Rekonstrukce budovy obecního úřadu

Skutečnost, že provoz v budově obec-
ního úřadu je v posledních měsících ome-
zen, vadí mnohým z nás. Stav budovy se
však stával havarijní, a když se naskytla pří-
ležitost získat ze dvou fondů státní dotace
na zateplení budovy a vybudování galerie
v prostoru pod novou střechou, zastupitel-
stvo obce neváhalo a do rekonstrukce jsme
se pustili. O průběhu oprav bude zmíněno
na jiném místě; možná někoho bude zají-
mat historie budovy, která až do osmdesá-
tých let sloužila jako škola.

Historie školství v obci začíná poměrně
pozdě, a to ještě na nátlak úřadů, kdy
v roce 1808 byla v těchto místech posta-
vena jednotřídní škola. Těžko si lze domy-
slet, co se takové množství žáků mohlo
v jedné třídě naučit. Až v roce 1888 byla
zbudována nadstavba a byt učitele. I tak
byl prostor nedostatečný, a tak v roce 1908

byla postavena nová budova, v níž je dnes
umístěna mateřská škola. Koncem sedm-
desátých let minulého století se provedla
další přístavba včetně kotelny a celková
modernizace. Ve škole byla zřízena i tělo-
cvična. Záhy po uvedení do provozu však
škola byla zrušena a žáci od 1. do 5. roč-
níku začali navštěvovat školu v Žarošicích.
S tímto nesmyslným rozhodnutím jsme se
těžko smiřovali, vždyť ve větší škole se žáci
určitě víc nenaučí, navíc škola byla nosite-
lem kultury i pokroku.

Do opuštěné budovy se postupně nastě-
hoval obecní úřad, pošta, byla zde pobočka
spořitelny, je zde nyní obecní knihovna,
kancelář právničky, místnost pro masérku,
klubovnička s kuchyní i velká zasedací míst-
nost. Snad se dobrá věc podaří a v příštím

Obřadní místnost bez stropu

Budova bez střechy

Pohled zepředuŠkola kolem roku 1900

Volební rok 2013
V letošním roce jsme u voličských uren

byli hned třikrát. Historicky první volby če-
ského prezidenta jsme se mohli zúčastnit
v lednu letošního roku. První kolo se ko-
nalo ve dnech 11. a 12. ledna. Volby prv-
ního prezidenta se účastnilo devět kandi-
dátů. Do druhého kola postoupil Karel
Schwarzenberg a Miloš Zeman.

Výsledky voleb prezidenta ČR v naší obci:
1. Zuzana Roithová 58 hlasů
2. Jan Fischer 97 hlasů
3. Jana Bobošíková 10 hlasů
4. Taťana Fischerová 6 hlasů
5. Přemysl Sobotka 10 hlasů
6. Miloš Zeman 123 hlasů
7. Vladimír Franz 24 hlasů
8. Jiří Dienstbier 86 hlasů
9. Karel Schwarzenberg 47 hlasů 

Volební účast 66,38%. Z celkových ode-
vzdaných 462 hlasů byl 1 neplatný.

Druhé kolo prezidentských voleb násle-
dovalo ve dnech 25. a 26. ledna. Ve 2. kole
zvítězil Miloš Zeman, který v ČR získal cel-
kem 54,8% hlasů, a byl tak zvolen prezi-
dentem České republiky na funkční období
do roku 2018.

Karel Schwarzenberg 133 hlasů
Miloš Zeman 289 hlasů

Volební účast 61,42 %. Neplatné hlasy 2.

Ve dnech 25. a 26. 10. 2013 se konaly
předčasné volby do Poslanecké sněmovny.
V rámci celé ČR v těchto volbách dostala
nejvíc hlasů ČSSD. V naší obci byl výsledek
takový: 
1. ČSSD 88 hlasů
2. KDU-ČSL 78 hlasů
3. ANO 2011 53 hlasů
4. KSČM 48 hlasů
5. Úsvit přímé demokracie 

Tomia Okamury 44 hlasů

6. Strana Práv Občanů Zemanovci 30 hlasů
7. TOP 09 24 hlasů
8. ODS 9 hlasů
9. Česká pirátská strana 8 hlasů
10. Dělnická strana sociální 

spravedlnosti 6 hlasů
11. Strana svobodných občanů 4 hlasů
12. Strana zelených 4 hlasů
13. Hlavu vzhůru 2 hlasů
14. Suverenita – Strana zdravého 

rozumu 1 hlasů
15. Koruna Česká 1 hlasů

V příštím roce nás čekají volby do Ev-
ropského parlamentu a zastupitelstev obcí.

Paní Zdenka Maláčová při volbách prezidenta

Pan Antonín Baják při volbách do Poslanecké
sněmovny Parlamentu ČR

roce se společně setkáme při otevření rad-
nice, za kterou se nebudeme muset stydět.

Věřím, že budova, jejíž historie sahá až
k napoleonským válkám, přes změnu
svého poslání bude sloužit nám všem
i našim nástupcům.

J. Puk
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Informace o odpadech
Vážení spoluobčané, předkládáme vám vyúčtování odpadového hospodářství od října
2012 do září 2013.

Oznamujeme, že novou známku na komunální odpad si můžete zakoupit od 2. ledna
2014 v kanceláři obecního úřadu, nebo převodem na účet 10825671/0100, variabilním
symbolem je popisné číslo vašeho domu. Cena zůstává stejná – 500 Kč za osobu na rok.
Částku lze uhradit ve dvou splátkách. S pomocí vás všech, kteří poctivě třídíte odpad na
komunální a bioodpad, se obci nezvednou náklady na ukládání na skládce, a tak se
v příštím roce nebude muset zdražovat poplatek za občana.

Sběrný dvůr nebezpečného odpadu přijede do naší obce na jaře, datum bude zve-
řejněno na webových stránkách obce a hlášením. V průběhu celého roku je možnost
odevzdat nebezpečný 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.

Sběr papíru byl uspořádán ve spolupráci se ZŠ a MŠ Žarošice. Ve středu 5. listopadu
bylo možné papír přivézt do sběrného dvora v Násedlovicích.

Od 3. 4. 2013 se v naší obci sváží bioodpad. Nádobu na bioodpad jste si vyzvedli na
obecním úřadě zdarma. Získala je v dotaci firma Ekor s.r.o., se kterou jste svým podpi-
sem sjednali smlouvu o bezúplatném převzetí nádoby, a potvrdili tím, že jste za tuto ná-
dobu zodpovědní po dobu 5 let. Vývoz bioodpadu probíhá tak, že v sudý týden se vy-
váží bioodpad a lichý týden komunální odpad. Pro zajímavost – za měsíc květen
2013 tvořil bioodpad 45% komunálního odpadu. Za měsíc červen to bylo 51%. Ze 41 obcí
DSO Severovýchod jsou Násedlovice za obcemi Těmice, Čejč a Moravský Písek nej-
zodpovědnější v třídění bioodpadu. Děkujeme všem, kdo se zapojili, a přispívají tak
k ochraně životního prostředí. 

MÁ TO SMYSL, TŘIĎTE ODPAD.

Za občany 311 164 Kč
VÝDAJE Komunální odpad 478 736 Kč Velkoobjemové kontejnery 48 406 Kč

BRKO      18 583 Kč Doprava 30 788 Kč
Tříděný odpad 74 606 Kč
Nebezpečný odpad 13 772 Kč

PŘÍJMY Za prodej známek 435 291 Kč 
Za odpad z velkoobjemových kontejnerů 400 Kč
Za tříděný odpad 122 506 Kč

Skutečné náklady na 1 občana 515 Kč

Starostka obce děkuje všem obča-
nům, kteří se celoročně věnují

úklidu okolo svých domů a květinové
výzdobě, přispívají k pěknějšímu
vzhledu okolí a šetří také obci nemalé
prostředky, které mohou být použity na
jiné účely. Proto dále prosí občany, aby
byli jako doposud nápomocni při
úklidu listí a odklízení sněhu na chod-
nících a veřejných prostranstvích.

Nové kontejnery na textil
Pomáhejte charitě AIDED, pomůžete potřebným, přírodě i sobě

Dne 9. 10. 2013 zajistila Obec Násedlovice
ve spolupráci s charitativní a ekologickou spo-
lečností AIDED-EU čtyři speciální kovové kon-
tejnery určené ke sběru obnošeného šatstva,
lůžkovin, obuvi, bytového textilu, použitých
hadrových, plyšových i jiných hraček.

Prostřednictvím vaší obce chce sdružení
AIDED-EU hlavně poděkovat všem obča-
nům Násedlovic za velmi cenné dary v po-
době odloženého textilu a dalšího materi-
álu, který v průběhu letních měsíců
Násedlovičtí ve velkém množství připravili
po několika písemných výzvách před své
domy ke svozu po letošních povodních.
Díky těmto rychlým a četným darům mohlo
sdružení AIDED-EU zajistit dostatek oděvů
i dalšího např. úklidového materiálu pro
oběti povodní, a to nejen u nás, ale i v Ně-
mecku a Rakousku. Díky těmto darům
může dál zajišťovat materiál pro lidi v nouzi
např. v Pákistánu, Afghánistánu i arabských
zemích. V současné době se rozhořely velké
občanské nepokoje v Egyptě, hrozí válečný
konflikt v Sýrii. Přibývá běženců v Turecku,
Itálii i jiných zemích. Bez oděvů a obuvi je
mnoho potřebných v zemích východní a se-
verní Afriky. Pro mezinárodní humanitární
projekty Charita AIDED dodává 30–50% vý-

těžku celkového objemu své sbírkové čin-
nosti. Použitý textil nachází příjemce také
v regionálních stacionářích pro potřebné,
sociálních zařízeních či útulcích pro zvířata.
Zájemci z regionů na jihu Moravy takto od-
čerpají mezi 10–20% sbírek. Technicky zpra-
covatelného materiálu se po mobilním
sběru, v kontejnerech, individuálních sbír-
kách a jiných formách sběru shromáždí asi
čtvrtina. Jde o pro účely dalšího využití již
nepoužitelný textil, který se průmyslově
zpracovává pro výrobu čisticích pomůcek
nebo izolačních hmot. Zbylých 5–15% je
zatím odpad, který se termicky zhodnocuje,
tedy ekologicky likviduje ve spalovnách
a využívá se na výrobu tepla. Tento model
využití však bere za své v mimořádných si-
tuacích, kdy je charita AIDED-EU plně při-
pravena co nejrychleji zmírnit následky hu-
manitárních katastrof u nás doma i v našem
evropském prostoru, neboť pro tento účel
vlastně vznikla. Řada jiných zájemců o zmí-
něné komodity s dary důvěřivých občanů
totiž obchoduje, a i když se humanitárním
posláním zaštiťuje, zajímají je především
výtěžky po zhodnocení sbírek.

Díky tomu, že se do nového systému
AIDED operativně zapojilo i vedení vaší

obce, může „srdíčková“ charita svým
partnerům garantovat potřebné množství
„suroviny“ pro humanitární využití. Díky
operativnosti vedení obce Násedlovice se
mohou jeho občané prostřednictvím
sdružení AIDED prakticky přímo podílet
na celosvětové humanitární pomoci
pouze tím, že nebudou odkládat již po-
užité šatstvo, lůžkoviny, bytový textil,
prádlo, ručníky, obuv v párech a hračky
do směsného odpadu, ale odloží je do bí-
lých kontejnerů se srdíčkem pro ty, kteří
je ještě mohou používat. Pomáhají tak
navíc své obci snižovat náklady na svoz
a likvidaci směsného odpadu, a tím šetří
i vlastní kapsu. Tímto chováním navíc
budou velmi výrazně chránit své životní
prostředí, neboť textil na skládkách před-
stavuje velké nebezpečí pro kontaminaci
spodních vod. Vedení obce má navíc
záměr organizovat čtvrtletně vlastní mo-
bilní sběr použitého textilu, bot a hraček,
kdy by se mohla v případě velkého vý-
těžku srdíčková charita s obcí podělit tak,
aby iniciativa byla odměněna.

Zapojte se i vy. Kontejnery na textil jsou
béžové s výraznými polepy a u nás v Ná-
sedlovicích se s nimi můžete setkat u kul-
turního domu a u katolického hřbitova.
Tím, že své čisté obnošené šatstvo a jiný
použitý textil, případně páry bot nebo
funkční hračky zabalené do igelitového
pytle odložíte do našich kontejnerů, po-
můžete především přírodě, ale zároveň své
obci šetřit náklady na svoz netříděného od-
padu, lidem v nouzi a také sami sobě. 

Jana Vlková, AIDED-EU
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Kanalizace a čistírna odpadních vod v obci
Každý zásah do podoby obce spojený

s určitým omezením pro občany se
mnohdy setkává s nepochopením. Nejinak
tomu bylo i při zahájení dlouho připravo-
vané akce – vybudování páteřní kanali-
zační stoky s napojením na čistírnu od-
padních vod. V minulosti se problém
odpadních vod příliš neřešil. Po vzoru stát-
ních podniků i zemědělských družstev,
které si s odpady nedělaly starosti, tyto vy-
vážely na skládku, zakopávaly do země, či
přímo vypouštěly do řek, ani v domácnos-
tech se tento problém neřešil. Vody bylo
málo, koupelny, splachovací záchody ne-
byly samozřejmostí, nakonec i voda z umý-
vání nádobí a praní se zužitkovala, a tak
z mnohých domů ani žádný odpad neod-
cházel. Později se budovaly žumpy na vy-
vážení, které byly povětšinou později na-
pojeny na vybudovanou kanalizaci,
a splašková voda tak stejně skončila v po-
toku či řece.

Skutečnost, že kanalizace s ČOV se bu-
duje jako poslední, je pochopitelná. Na ply-
nofikaci, vodovodu i kabelovém vedení vy-
dělávají nekřesťanské peníze firmy, které
měly zájem na připojení obcí. S čištěním
vody je to již horší. Mnohdy vše zůstane na
bedrech obce.

Podle stávajících zákonů jsou obce s více
než dvěma tisíci obyvatel povinny čištění
odpadních vod zajistit. Připravuje se

Stavba kanalizace v roce 1925

Hotový jez z roku 1925Spádová kašna u domu č. 45

Stavba nové čistírny
Při betonova ́ní nádrže pomáhala 
nejmodernější technika
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zákon, který by tuto povinnost přikazoval
i obcím s pěti sty a více obyvateli. Zároveň
je zpřísněn způsob výstavby kanalizace,
která se bude budovat jako oddělená. To,
že se podařilo získat stavební povolení na
jednodušší způsob stavby a zároveň státní
dotaci na stavbu, ušetřilo obci možná de-
sítky milionů. Stavbu by stejně dříve nebo
později obec byla nucena realizovat.

Firma Javorník stavbu započala na jaře
a do podzimu bylo položeno nové plastové
potrubí, v současné době se dobudovávají
odlehčovací komory a pokračuje se ve
stavbě čistírny vod, před zahájením je
stavba přečerpávací stanice v ulici směrem
na Želetice. Stavba měla být dokončena do
konce roku 2013, z důvodů stavební nároč-
nosti a nepříznivého počasí se dokončení
stavby posunuje o půl roku. Rovněž pláno-
vaná oprava místních komunikací bude
provedena až po zimním období. Domy,
kterým bylo dosavadní napojení na starou
kanalizaci stavbou narušeno, jsou již při-

pojeny na nové potrubí. Všechny zbylé ma-
jitele domů čeká ve zkušebním provozu na-
pojení odpadních vod přímo na novou či
stávající kanalizaci buď zrušením septiků,
anebo propojením odpadů mimo septik
tak, aby voda ze septiků či žump nezne-
možňovala biologický provoz ČOV. Toto je
nařízeno zákonem o odpadních vodách
a nebude možno toto nařízení obejít. Na
tyto úpravy bude čas během příštího roku,
kdy bude probíhat zkušební provoz. Do ka-
nalizace bude možno nadále vypouštět deš-
ťovou vodu. Oddělení většího množství deš-
ťové vody od splaškové je možné díky
konstrukci šesti odlehčovacích komor.

Stávající kanalizace je na mnohých úse-
cích nevyhovující, byla budována bez pro-
jektů a z nesprávného materiálu, podle
možností bude v budoucnosti nahrazena
novými úseky.

Pro obec je důležité, aby nově vybudo-
vaný úsek páteřní kanalizace včetně ČOV
byl uveden do provozu a zkolaudován,
ČOV fungovala dle norem, a obec se tak vy-
hnula v blízké budoucnosti pokutám a pe-
nalizaci za vypouštění znečištěných vod.

Vzhledem k tomu, že za posledních 25
let se stočné v naší obci vybíralo za symbo-
lickou cenu 35 Kč na osobu za rok, je po-
třeba se připravit, že od nového roku 2014
bude stočné zvýšeno. V dalších letech bude
částka vypočítána podle provozu ČOV, kte-
rou si chceme provozovat sami. Pro vaši in-
formaci VaK vybírá od 50–70 Kč za 1 m3 od-
padní vody. To, že si naše obec chce
provozovat ČOV sama, bude i pro vás méně
finančně náročné.

Chápeme, že pro mnohé starší obyvatele
bude předepsané připojení problémem,
nezbývá však, než si zajistit výpomoc,
nebo požádat o připojení některou z firem.
V podobné situaci již byly mnohé obce
z okolí a problémy se všude vyřešily, proto
věříme, že tomu tak bude i v naší obci.

J. Puk

Zajímavosti, oznámení
Monika Kratochvílová bude po ukončení re-

konstrukce budovy obecního úřadu opět pro-
vozovat masážní salon.

•
Starostka obce děkuje všem, kteří pochopili,

že třídění odpadu je důležité, a žádá i ostatní,
kteří se do třídění doposud nezapojili, aby tak
učinili a přispěli k ochraně životního prostředí.

•
Starostka obce a zastupitelé děkují všem za

shovívavost při tak velkých akcích jako je vý-
stavba kanalizace s ČOV a rekonstrukce bu-
dovy OÚ. Také díky vašemu pochopení, trpě-
livosti a vstřícnosti se všechny práce blíží bez
větších potíží ke svému závěru.

•
Na obecním úřadě si můžete zakoupit ka-

lendář našeho mikroregionu, i vánoční po-
hlednice nebo dárkovou tašku. 

•
Obec Násedlovice děkuje panu Miroslavu

Brychtovi za med, který zdarma každoročně
poskytuje pro potřeby MŠ.

•
Upozorňujeme vás, že v letošním roce se

rozmohly krádeže křovinořezů, sekaček, vr-
taček apod. Proto nenechávejte tyto věci od-
ložené bez dozoru před svými domy. Dále se
množí krádeže na polích a také v zimních
měsících v neobydlených domech. Žádáme
občany, aby si všímali pohybu neznámých
osob a při jejich podezřelé činnosti  volali po-
licii 158.

•
Upozorňujeme řidiče, že v roce 2013

skončí povinná výměna řidičských průkazů,
které byly vydány do 30. 4. 2004. Od 1. 1.
2014 budou všichni řidiči vlastnit řidičský
průkaz velikosti platební karty s logem Ev-
ropské unie v levém horním rohu. Ti, kterých
se daná změna týká, se musí dostavit na MÚ
Kyjov, Odbor dopravy a vzít si s sebou ob-
čanský průkaz, starý řidičský průkaz a foto-
grafii.

•

V červnu letošního roku začal v kulturním
domě provoz vývařovny Pollo manželů Poláč-
kových. Vaří do jídlonosičů, objednat si je mů-
žete i na svatební, či pohřební hostiny a oslavy.
Kontakt: 774 213 111

•
V letošním roce ukončil svoji činnost v mí-

stním pohostinství pan Rudolf Dvorský. Nyní
Pohostinství Na Kopečku provozuje slečna Ve-
ronika Strmisková z Uhřic. Tel: 605 079 622.
Otevřeno je po–čt 15–21 h., pá 15–23 h., so
14–23 h., ne 14–21 h. <<

Rodina Valentová a Kopečková děkuje místním hasičům za rychlý zásah při požáru
jejich domu. Díky jejich profesionálnímu přístupu a šetrnému zacházení nevznikly

při hašení na domě větší škody, než způsobil samotný požár.

Stavba kanalizace z roku 1975

Stejné místo s rozdílem 38 let
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Rok 2013 v katolickém společenství
Ještě než uzavřeme a odložíme kalendář

s rokem 2013, nebude na škodu, když se
ohlédneme, zavzpomínáme a poděkujeme.
Na prvním místě Bohu, který je Pánem
času, že nám dopřál prožít tyto dny, a za
dobro, které jsme s jeho pomocí mohli vy-
konat. Letošní rok se v naší vlasti nesl
v duchu cyrilometodějského výročí 1150 let
od příchodu slovanských apoštolů na Vel-
kou Moravu. I náš kostel sv. Martina má
jako své druhé patrony právě svatého Cy-
rila a Metoděje. Povšiml si toho jeden kněz
ze západního Slovenska a ještě loňského
listopadu se svými farníky během pouti na
Velehrad učinili zastávku u nás a slavili
v našem kostele mši svatou. Byli jsme touto
zahraniční poutní návštěvou velmi poctěni.
Ostatně to ocenil i slovenský kněz, když
řekl, že se jim při jejich každoroční pouti
po kostelech zasvěcených sv. Martinovi
ještě nestalo, aby na mši svatou přišli
i místní, včetně ministranta. Dlužno dodat,
že místní na příjezd poutníků vytrvali
čekat skoro hodinu.

Některé děti se blíže seznámily s životy
a dílem soluňských bratří během pátečních
bohoslužeb ve farním kostele. Centrem
oslav byl samozřejmě Velehrad. Společně
jsme jej navštívili v rámci květnové farní
pouti a mohli obdivovat očividnou pro-
měnu, kterou prošlo toto poutní místo za
poslední léta. Zároveň se tak dotknout ko-
řenů křesťanské víry v našem národě, což
krásně rezonovalo s tématem všeobecné cír-
kve, která letos prožívala Rok víry vyhlášený
papežem Benediktem XVI. Někteří se v prů-
běhu roku vydali na Velehrad soukromě,
skupinka mladých již tradičně putovala na
toto místo pěšky v předvečer hlavní pouti.

Po loňské pauze jsme opět před začát-
kem postní doby uspořádali odpolední po-
sezení při čaji v kulturním domě. Kromě
přátelského popovídání, zazpívání a poba-
vení zde byl i prostor k malému vzdělávání
se. Přednáškou o slovanských věrozvěs-

Farní čaj

Poutníci ve Filipově

Velikonoční bohoslužba, p. Večeřa
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tech k tomu přispěl náš rodák P. Dr. Pavel
Kopeček, předseda Moravsko-slezské křes-
ťanské akademie. Na počátku roku se po-
dařilo založit její pobočku v našem regi-
onu, a byla to tak zároveň její první akce
pro veřejnost.

Předposlední květnový pátek se náš kos-
tel znovu otevřel všem zvídavým lidem
v rámci Noci kostelů, která už několik let
probíhá v naší vlasti i v několika dalších ze-
mích Evropy. Po mši svaté následoval kon-
cert žesťového kvintetu žáků Základní umě-
lecké školy v Kyjově. Návštěvníci si mohli
prohlédnout opravený interiér kostela i s re-
staurovanou křížovou cestou, která byla
opravena v loňském roce. A také si mohli
připomenout, jak léta běží, u zajímavé vý-
stavy fotografií z historie kostela. Sice 85 let
je v životě člověka věk požehnaný, ale v dě-
jinách kostela spíše věk novosti. 

Kostel jako každá jiná stavba potřebuje
neustálou údržbu a opravy. Letos se dočkal
nové střechy sakristie. Nepříliš vhodné
eternitové tašky, které praskaly pod vahou
padajícího sněhu ze střechy lodi kostela,
byly nahrazeny měděným plechem. Bohu-
žel se záhy naplnily naše obavy a hodnotná
surovina neušla pozornosti nenechavců. Ti
během jedné noci odcizili měděné svody
nejen z našeho kostela, ale také z kostelů
v Lovčicích a Ždánicích. Potvrzuje se, navz-
dory mínění některých našich dřívějších
politiků, že fungující tržní hospodářství
bez morálních hodnot může jen těžko pro-
sperovat.

Jihomoravský kraj nám poskytl dotaci ve
výši 58 tisíc korun na I. etapu odvlhčení kos-
tela. Konkrétně se jednalo o presbytář a část
sakristie, kde nejvíce odpadávala zvětralá
omítka. Sice jsme žádali mnohem vyšší

částku, ale po jednání s firmou se podařilo
náklady snížit a práce zdárně provést. 

Také letos se snažili naši ministranti.
Nejen pravidelnou službou u oltáře, ale
třeba někteří i vedením modlitby růžence
v Žarošicích při pouti první soboty. Poprvé
se mužstvo starších zúčastnilo bohatě ob-
sazeného ministrantského turnaje ve fut-
salu v Náchodě. A k milému překvapení se
domů vrátilo s putovním pohárem pro ví-
těze. Ještě jednou blahopřejeme!

Na podzim byla v naší farnosti zahájena
příprava na biřmování. Na svátost křesťan-
ské dospělosti se začala také připravovat
trojice mladých křesťanů z našeho spole-
čenství.

A vedle toho jsme prožívali každodenní
události, setkávali se s Bohem i navzájem
při bohoslužbách a pobožnostech, spolu
sdíleli okamžiky radostné i bolestné. 

Děkuji všem, kdo vytváříte v kostele
i kolem něho živé společenství, kdo máte
odvahu pomáhat a konat dobro, i když
z toho nic nemáte, jen naději na odplatu
v nebesích. Děkuji také pracovníkům
obecního úřadu za pomoc s údržbou okolí
kostela. 

Všem lidem dobré vůle přeji pokojné
prožití vánočních svátků a do nového roku
všechno dobré. Na prvním místě ať nám
Bůh žehná a je milostiv.

P. Josef Pohanka

Obec pravidelně upozorňuje chovatele psů hlášením v místním rozhlase a výzvami
ve zpravodaji, aby své miláčky nenechali volně pobíhat po obci a znečišťovat ve-

řejná prostranství. Berte prosím především ohled na bezpečnost malých dětí. Nepří-
jemné je také to, že mnozí majitelé po svých psech neuklízí. Jistě si pak umíte předsta-
vit, k jakým situacím dochází například při sečení trávy křovinořezem nebo sekačkou.

Na méně uvědomělé chovatele bychom chtěli apelovat, aby si velmi dobře rozmy-
sleli, jakou zodpovědnost mají také vůči svému psovi, ještě dříve, než si ho pořídí. Pes
není věc, kterou můžete kdykoliv odhodit nebo opustit a zavřít do útulku.

Poděkování naopak patří všem, kteří si tyto věci uvědomují, a přispívají tak k za-
bezpečení pořádku, čistoty a ochrany zdraví lidí i zvířat.

Noc kostelů, žesťový kvintet v podání žáků ZUŠ v Kyjově

Odvlhčení zadní části kostela

Mějte Energie pod kontrolou
Naše obec je zapojena do ojedinělého

projektu Energie pod kontrolou, který re-
alizuje stejnojmenná obecně prospěšná
společnost. Jejím posláním je společný
a efektivní postup v komplexním řešení
energetiky měst a obcí. Kromě nákupů
energií na úrovni evropských energetic-
kých velkoobchodních trhů řeší také sní-
žení spotřeby energií prostřednictvím ob-
novy veřejného osvětlení a kotelen.
V současnosti má ve své správě již přes

čtyři sta měst, obcí a jejich organizací. Sta-
rostům se tak ukázalo, že iniciovat zalo-
žení této neziskové společnosti je krok tím
správným směrem.

Města a obce ve správě obecně prospěšné
společnosti Energie pod kontrolou mají
možnost pomoci řešit otázky energie také
domácnostem a firmám. Cílem je poskyt-
nout jednoduchou optimalizaci nákladů na
energie. Na základě již vybudované důvěry
lze s touto obecně prospěšnou společností

uzavřít smlouvu o ochraně zákazníka na če-
ském energetickém trhu. Součástí smlouvy
je i plná moc k zastupování spotřebitele na
energetickém trhu. Po jejím udělení obecně
prospěšná společnost Energie pod kontro-
lou osloví s poptávkou a poté vybere spo-
lehlivé a důvěryhodné dodavatele, se kte-
rými uzavře smlouvu vaším jménem, vždy
na jeden kalendářní rok.

Zapojením se do tohoto velmi dyna-
micky se rozvíjejícího projektu získají
firmy a domácnosti vysoce konkurenční
cenu za dodávku energií, kompletní servis
a bezpečnou změnu dodavatele prostřed-
nictvím klientského centra, které vyřizuje
veškerou administrativu. Velkou předností
je analýza vašich stávajících smluvních
vztahů a cen za dodávky energií a špičkové
profesionální poradenství v energetice. 

Žádost o Energie pod kontrolou s po-
drobnějšími informacemi o projektu včetně
jednoduchého návodu, jak postupovat, na-
jdete v kanceláři našeho obecního úřadu.
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Kulturní akce několika větami

Velikonoční vajíčko, kytku na stůl a veli-
konoční košík jsme si 17. března vyrobili na
velikonoční dílně s floristou Jaromírem Ko-
kešem. Sešlo se nás téměř dvacet. Přestože
předlohu a základní materiál jsme měli
všichni stejný, každý si nakonec odnesl
svůj originální výrobek. Adventní dílna se
pak konala 28. listopadu, a to už jsme si vy-
bírali materiály různých barev a velikostí,
každý dle své představy. V letošním roce je
celosvětovým trendem tyrkysovo-šedo-bílá
kombinace. Ne všechny z nás ale těší doma
na adventním věnci právě tyto barvy. Ně-
kteří odolali trendům doby a vytvořili si
k hezké rodinné atmosféře věnec v tradič-
ních barvách.

•

Letošní Martinské hody pořádali místní
hasiči. Do kroku, k tanci i poslechu hrála
kapela Zlaťanka. Stárkovali: Veronika Bu-
calová a Martin Blaha, Tereza Maradová
a Tomáš Horák, Lucie Zukalová a Pavel Ko-
nečný, Martin Horák a Jana Plšková
a sklepník Petr Dobeš. V neděli byli zvoleni
staří stárci a to Petr a Ilona Poláčkovi, Petr
a Martina Čumbovi, Petr a Jana Trávníč-
kovi, Luděk a Jana Navrátilovi a Richard
a Hana Dobešovi.

•
I na Kateřinskou zábavu, která se konala

23. listopadu, hrála dechová hudba Zlaťanka. 
•

Slavnost Vítání dětí do života se letos ko-
nala hned dvakrát. V neděli 24. února byli
přivítáni Markéta Koňaříková, Julie Loja-
nová, Elen Horká a Albert Poláček.

Velikonoční nadílka 1. 4. 2013 – a to není apríl

Obecní krojovaný ples se konal 2. února 2013 a začínal hned v 17 hodin, aby si mohli
na parketu zatančit i ti nejmenší krojovaní. Předtančena byla Česká beseda v podání na-
šich dětí. Jejich snažení bylo sice oslabeno právě probíhající chřipkou, ale nakonec se
všechno zvládlo i s náhradníky. O skvělou zábavu se postarala dechová hudba Dambo-
řanka, která skvěle reagovala na přání zpívajících a roztančených dětí, a zahrála všechno,
co si přály. V roce 2014 se bude ples konat 8. února a bude spojen s plesem mikroregi-
onálním. Hrát nám na něm bude Šardičanka. Přijďte se tedy pobavit a zatancovat si.

Letošní Pohádková cesta,
konaná 2. června, byla zahá-
jena divadelní pohádkou O Po-
pelce. Ochotníkům ze Ždánic
k jejich hereckým výkonům
zněly známé písně ze starší te-
levizní verze. Rolí pohádko-
vých bytostí se zhostili mladí
hasiči, knihovnice a paní Du-
pynová. Koně, na kterých se
pak děti mohly projet, přivedl
k myslivně pan Petr Soukup
a za kulturní dům paní Jana
Večeřová. Jedno stanoviště ob-
sadila stanice radioamatérů
pod vedením pana Vladimíra
Švece. Konkurz na nejkrásněj-
šího pohádkového dědečka
opět vyhrál pan Zdeněk
Dobeš. Všem jmenovaným
a také všem členům SDH a čle-
nům mysliveckého sdružení
Obora, kteří připravovali zá-
zemí pro celou akci, patří naše
poděkování. Díky jejich oběta-
vosti si ostatní užili s dětmi
hezké nedělní odpoledne.

Kytičku pro ma-
minku přinesly v so-
botu 11. května děti
z místní mateřské
školy. Vystoupením
a písničkami pak plný
sál potěšily děti prv-
ního stupně Základní
školy v Žarošicích.

Předškoláků, kteří se
v červnu rozloučili, s mate-
řinkou bylo sedm: Lukas
Tomas, Michal Urbančok,
Adam Čumba, Aneta Bo-
háčková, Linda Vodičková,
Daniel Čadílek a Michal Ur-
bánek. Všichni v září na-
stoupili do základní školy.
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V červnu byli slavnostně uvítáni Alex Va-
cula, Veronika Poláčková a Robin Baják.
Děkujeme manželům Boháčkovým, kteří
pravidelně věnují dárky pro nové občánky.
Naše poděkování patří také dětem z ma-
teřské školy, které pod vedením paní ředi-
telky Hanákové na slavnosti zazpívají
a přednesou básničky. Také jejich ma-
minky, které s nimi prožívají nervozitu
i domácí trénování a děti nastrojí do krojů,
mají velký podíl na vydařeném slavno-
stním odpoledni. (Foto na straně 20.)

•
V tomto adventním čase vás opět zveme

na vánoční jarmark, adventní koncert
a zpívání u vánočního stromu (více na
straně 13). Přejeme vám pohodové prožití
adventu a svátků vánočních. A v novém
roce se budeme těšit na viděnou při dalších
kulturních akcích.

J. Šaňková

Výlet za poznáním Plán kulturních akcí na rok 2014
LEDEN 
25. 1. Myslivecký ples, hrají Ištvánci 

ÚNOR
8. 2. Obecní a mikroregionální kro-

jovaný ples, hraje Šardičanka
28. 2. Školní ples

BŘEZEN 
1. 3. Ostatky (průvod maškar po

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

DUBEN 
Automobilové závody 

KVĚTEN
Výlet pro důchodce 

11. 5. Kytička pro maminku 
24. 5. Rybářské závody 
23.–25. 5. Rapid šach 

ČERVEN
1. 6. Pohádková cesta na myslivnu 

ČERVENEC
Letní noc (TJ Moravia) 

SRPEN 
Letní noc (TJ Moravia) KOŠT PIVA

ŘÍJEN 
Lampiónový průvod 

LISTOPAD
15. a 16. 11. Tradiční Martinské hody 
29. 11. Kateřinská zábava 

PROSINEC
21. 12. Zpívání u vánočního stromu

Lednicko-valtický areál. Tam se vypravili
6. října 2013 násedlovští důchodci. První
zastávkou byly Valtice. Dominantou Valtic
je barokní zámek s kaplí a kostel Nanebev-
zetí Panny Marie. Zámek sloužil Liechten-
štejnům jako „rodinný domek“ značných
rozměrů – ze sta místností je zpřístupněno
asi sedmnáct. Jejich barokní a rokokové za-
řízení poskytne skoro stoprocentní před-
stavu o tom, jak si v 17. a 18. století žili bo-

hatí šlechtici. Další zastávkou byl Hraniční
zámeček z let 1826–1827. Katastrální hra-
nice půlí budovu na část jižní, patřící ke
Hlohovci, a severní, patřící k Lednici.
Zámek stojí na pilotech a roštech na břehu
hlohoveckého rybníka a je vybudován
v klasicistním stylu.

Zájezd jsme zakončili večeří v příjem-
ném prostředí zámečku.

Marie Hromková

Pěkné počasí je základem úspěchu každé plánované akce. Navzdory předpovědi
nám letos při lampiónovém průvodu nepršelo a večer bylo i docela teplo. Rej světlu-
šek se konal kvůli posunu podzimních prázdnin v úterý 29. října. Ochotní obyvatelé
domů kolem hlavní ulice vyzdobili cestu rozsvícenými dýněmi, a tak všichni účastníci
průvodu mohli obdivovat nejrůznější dýňové strašáky a tvořivost našich spoluobčanů.
Letos ovšem do kroku nehrála hudba z místního rozhlasu, protože právě probíhala
rekonstrukce elektroinstalace v kanceláři obecního úřadu. Také jsme se obešli bez oh-
ňostroje, kterého se v minulých ročnících bály hlavně ty nejmenší děti. Pracovníci
školky nezapomněli uvařit a roznést teplý čaj a svařák a hasiči připravili posezení
v prostorách garáží. Všem, kteří přispěli svým časem, pílí i dobrou náladou k ojedinělé
atmosféře večera, děkujeme.
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Zvyk udělovat vyznamenání a řády má ve
světě i u nás mnohasetletou tradici. Se změ-
nou režimů a jejich představitelů se povětši-
nou na oceněné pozapomnělo, i když pro
společnost vykonali mnohdy mnoho dob-
rého. Na reputaci ocenění nepřidají často ani
zákulisní a politické čachry při navrhování
vyznamenaných osob. Věřím, že nic tako-
vého se nedělo a neděje, pokud vyzname-
nání přichází ze zahraničí.

Skutečnost, že věřící církví jak evange-
lické, tak katolické v naší obci, si své
stánky zbudovali jen ze svých prostředků
a darů, je známa. Dluh po dostavbě obou
budov pak ještě dlouhá léta spláceli.

Organizace a zajištění financí v tehdejší
době jistě nebyla maličkost a vyžádala si
jistě mnoho úsilí. Ocenění se dostalo,
pokud vím, jen předsedovi družstva pro
stavbu katolického kostela Františku
Švaňhalovi a pokladníkovi Antonínu Pu-
kovi. Oba byli dekorováni 17. listopadu
1929 při příležitosti martinských hodů
a posvěcení varhan v novém kostele pro-
střednictvím tehdejšího biskupa Josefa
Kupky papežským vyznamenáním „Pro
Ecclesia et Pontifice“ (Pro církev a pa-
peže). Je to nejvyšší vyznamenání, které
může papež udělovat i laikům. Ze dvou
vyznamenání se zachovala jen jedna me-
daile a jeden diplom.

J. Puk, kronikář

Medaile

Diplom papežského vyznamenání

Zapomenutá
 vyznamenání
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Zeptali jsme se…
Stejně jako v minulých ročnících zpravodaje i letos vám při-

nášíme rozhovor s někým, kdo má vztah k naší vesnici a ve své
profesi je známý ve více než okresním formátu. Je jím mistr ČR
a pravidelný účastník vrcholových závodů v raftingu Radek Ja-
nošek, člen Raft klubu Hodonín. Radek se narodil v roce 1991
Blance a Radomilu Janoškovým. Blanka je dcerou Karla
a Marie Hromkových, kteří desetiletí učili na školách v Náse-
dlovicích i v Žarošicích. Přesto, že pan učitel Hromek již léta
mezi námi není, sklep ani vinohrad v Násedlovicích, který spolu

dlouhá léta budovali, neosiřel. Paní učitelka zde trvale bydlí a spolu s nejbližšími se
starají o pěkný vzhled obce. Byli jsme vlídně přijati a Radek a kluci z posádky nám
s úsměvem odpovídali na naše zvídavé otázky.

Radku, kde ses vzal v Násedlovicích?
Žije tu na sklepě má babička (Marie

Hromková). Bydlel jsem tu i já s rodiči asi
do svých pěti let. Potom jsme se odstěho-
vali, ale pořád sem rád jezdím.

Jak ses dostal k raftingu?
Můj taťka (Radomil Janošek, manžel

Blanky Janoškové rozené Hromkové) nav-
štěvoval v Hodoníně skautský oddíl, který
se v roce 1976 přeměnil na vodácký oddíl.
Z party vodáků vyrostli muži a otcové dětí,
kterým byla láska k tomuto sportu odma-
lička vštěpována. V současné době jezdím
na jedné lodi s kluky, jejichž tátové jezdili
s mým tátou. 

Co přesně rafting je?
Je to poměrně nová vodácká disciplína.

Závodně se jezdí asi 15 let. Je to vlastně sta-
bilní nafukovací loď, na které se závodí na
divoké vodě. Jezdí se na přírodních i umě-
lých kanálech. Jedná se o tři disciplíny:
sjezd na divoké vodě, slalom a sprint. Nej-
těžší sjezd se u nás jezdí na úseku známém
spíše pod názvem Čertovy proudy, který
nabízí jeden z nejobtížnějších vodáckých
terénů v Evropě. Jednou za rok teče voda
mezi přehradami Lipno 1 a Lipno 2 a vytváří
divoké peřeje s velkým spádem. Na tomto
zajímavém úseku jsme v letošním roce vy-
bojovali druhé místo v kategorii juniorů do
23 let. Speciální disciplínou je potom Krum-
lovský vodácký maraton, kterého se každo-
ročně zúčastní na 1 500 vodáků.

Kolik osob se vejde do raftu?
Loď je buď pro čtyři, nebo šest osob. 

Co patří k vašemu vybavení? Jak
snadno se dá vaše loď poškodit?

Především loď je stavěná na divokou
vodu. Raft je docela stabilní a má speciální
otvory na odvádění vody. Raft pro 4 váží asi
36 kg a stojí asi od 22 tisíc korun, cena
raftu pro 6 se pohybuje kolem 70 tisíc. Dál

potřebujeme vesty, přilby a pádla. Pádla
máme z kvalitního materiálu – hlavně z ke-
vlaru a uhlíku. Raftů máme hned několik,
závodní, tréninkové, pro posádku šestič-
lennou i čtyřčlennou. Loď se může poško-
dit na slunci, nebo při přejetí ostrého ka-
mene, ale praskliny se dají naštěstí zalepit.

Jak moc je tento sport nebezpečný? Už
jste se převrátili?

Nepovažujeme ho za nebezpečný, jen je
potřeba „umět číst vodu“, vědět přesně,
kam můžeme s lodí jet a nebezpečná místa
nepodceňovat. Důležitá je také sehranost
týmu, protože na dlouhé řeči a rozhodo-
vání není v té rychlosti čas. Každý musí
přesně vědět, jak reagovat. Z vody je ale
potřeba mít respekt, a proto je potřeba se
na lodi vyhýbat konzumaci alkoholu, což
je podle mě jeden z důvodů každoročního

utonutí několika nezkušených vodáků.
V našem raft klubu jsme doposud neměli
žádný větší úraz ani zlomeninu. Míváme
jen škrábance a oděrky, které patří k věci.

A jestli jsme se převrátili? No, často se
nám to nestává, jenom občas při tréninku
slalomu, kdy se snažíme dostat na hranice
svých možností, a někdy se raft převrátí.

Jak často a kde trénujete?
Dřív jsme trénovali častěji, s nástupem

na vysoké školy (Radek studuje VUT
v Brně, Fakultu elektrotechniky a komuni-
kačních technologií) se snažíme alespoň
pravidelně o víkendech. Trénujeme na po-
někud klidnější řece Moravě, a to i v zim-
ních měsících.

Jakých nejlepších výsledků jste do-
sáhli?

Největším úspěchem bylo pro nás první
místo na Mistrovství České republiky v roce
2011 v kategorii juniorů. Letos bylo asi nej-
větším úspěchem 3. místo v Praze Tróji
v kategorii mužů a vítězství v maratonu. 

Jezdíte nás reprezentovat i do zahraničí
a na kterou soutěž se nyní připravujete?

Do zahraničí jezdíme spíš na soustře-
dění. Loni jsme byli v Chorvatsku. Rekre-
ačně jezdíme třeba do Alp nebo na Sloven-
sko. Sestra Jindřicha (Blanáře) Martina,
která závodí za Prostějov, pojede reprezen-
tovat ČR na Mistrovství světa na Nový Zé-
land. Právě Prostějov je pro nás největší
konkurence. Jsou výborní, ale mají také
více sponzorů a peněz na svou činnost,
a můžou si tak dovolit lepší vybavení nebo
například soustředění v teplých krajinách,
když u nás mrzne. Na jaře nás čeká
Mistrovství Evropy v Bosně a Hercegovině.
Je to velká výzva a my se na ni poctivě při-
pravujeme.

A my vám přejeme úspěch v raftingu
nejen na tomto jarním klání, ale i v dal-
ších soutěžích.

Ať vám vydrží nadšení, respekt k to-
muto divokému živlu a zdraví. Doufáme,
že o vás ještě sportovní svět uslyší. My
pak budeme pyšní, že jeden z posádky je
nám známý a blízký.

Jarka Šaňková a Josef Puk

Krumlovský vodácký maraton

Druhý zleva na snímku je Radek Janošek se
svým týmem

Krumlovský vodácký maraton
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Mateřská škola
Po roce se opět setkáváme na stránkách

tohoto Zpravodaje, abychom se poroz-
hlédli za letošním rokem, končícím magic-
kým číslem 13. Pro někoho číslo smolné,
pro jiné šťastné. My naštěstí patříme do
druhé kategorie, a to z několika důvodů.

Naše klientela je neustále velmi široká,
takže máme opět nadlimitní stav 28 dětí.
Bohužel, i když zájemců je daleko více, ne-
můžeme všem z kapacitních důvodů vy-
hovět, protože budova mateřské školy ne-
disponuje tak velkými prostory.

Další důvod, který nás motivuje k další
práci, jsou výsledky inspekční kontroly,
která proběhla počátkem tohoto roku. Byla
to třídenní inspekční činnost ČŠI a veřej-
nosprávní kontrola. Předmětem inspekční
činnosti bylo hodnocení podmínek, prů-
běhu a výsledků vzdělávání poskytova-
ného mateřskou školou, dále zjišťování
a hodnocení naplnění školního vzděláva-
cího programu a jeho soulad s právními
předpisy a rámcovým vzdělávacím progra-
mem. Veřejnoprávní kontrola se zaměřila
na využívání finančních prostředků ze stát-
ního rozpočtu poskytnutých školám a škol-
ským zařízením. 

Závěry z kontrol byly pozitivní, žádné
nedostatky nebyly shledány. Celkové vý-
sledky vzdělávání dětí byly hodnoceny
jako velmi dobré. Také veškeré aktivity
školy, přístup k dětem, materiální zázemí,
celkové prostředí školy a vzájemné vztahy
byly hodnoceny velmi dobře. A právě tyto
závěry nás zavazují k tomu, abychom ne-
ustále zlepšovali naši práci, naše prostředí,
nabízeli ještě více vzdělávacích aktivit. 

Stálí čtenáři Zpravodaje již ví, že naše ma-
teřská škola vzdělává děti podle vlastního
školního vzdělávacího programu, který vy-
chází z Kurikula podpory zdraví. Děti se učí
orientovat se v MŠ a v nejbližším okolí, do-
držovat pravidla společného soužití, nava-
zovat mezilidské vztahy a orientovat se

v nich. Učí se zdravě žít a chránit si své
zdraví, osvojují si jednoduché poznatky
o světě, o životě, o kulturním a technickém
prostředí. Učí se poznávat a objevovat vše,
co vytvořila příroda sama, ale i člověk. Učí
se chránit vše živé kolem sebe a rozumět zá-
konitostem života. Důležité je vést děti k to-
leranci a ohleduplnosti, dovednosti komu-
nikace a spolupráci. Jsou vedeny k tomu,
aby byly odpovědné za své chování.

Osvojují si také přiměřené praktické do-
vednosti a dovednosti důležité k podpoře

zdraví, bezpečí a osobní pohody. Vzdělá-
vací aktivity rozšiřujeme o časté návštěvy
divadel, koncertů, exkurzí a výletů.
V rámci vzdělávacího procesu seznamu-
jeme děti s cizím jazykem, kterým je an-
gličtina. Každoročně nabízíme i nadstan-
dartní aktivity, jako je grafomotorický kurz
pro starší děti a jejich rodiče nebo předpla-
vecký výcvik bez omezení věku dětí.

V tomto roce získala ředitelka školy
oprávnění k vedení výuky tzv. edukativně-
stimulační skupiny pro předškolní děti
a tato aktivita bude od tohoto školního
roku zařazena do činností naší školy. Zde
budou mít rodiče možnost vidět své dítě
při spolupráci s jinou dospělou osobou
a s ostatními dětmi při záměrných činnos-
tech, které postupně nabývají na obtíž-
nosti. Vidí, jak dítě reaguje, jak se dítě učí,
jak se zapojuje. Vytváří si tak reálnější ná-
hled na schopnosti svého dítěte. Vý-
znamná je i příležitost naučit se s dítětem
lépe komunikovat a spolupracovat.

V tomto roce jsme poprvé uspořádali
konzultační hodiny pro rodiče našich dětí,
na kterých vyhodnocujeme stav rozvoje
každého dítěte s opatřeními do dalšího ob-
dobí. Rodiče také měli možnost navštívit
přednášku spojenou s besedou o školní
zralosti dětí. Přednášející ředitelka školy
připravila pro rodiče několik aktivit, u kte-
rých se rodiče velmi dobře pobavili a tak
trochu měli příležitost vrátit se do dět-
ských let.

Tradicí v naší mateřské škole jsou
různá tvořivá odpoledne rodičů a dětí.
A také velmi příjemné předvánoční hraní
si s rodiči a dětmi, na kterém nechybí
malé vánoční občerstvení připravené
školní kuchyní.

Jak jsem se již zmínila, s dětmi pravi-
delně jezdíme na různé kulturní a pozná-

vací akce. Naši nabídku jsme v tomto roce
rozšířili a výlet za historií do Milotic, kde
si děti v dobových kostýmech prožili na
zámku dobu princezen a rytířů. Pro děti,

ale i pro nás učitelky to byl nezapomenu-
telný zážitek.

Na další nový výlet jsme se pěšky vypra-
vili do daňčí obory, druhou část trasy jsme
se staršími dětmi projeli na kolech, menší
jsme převezli autem. Nikdo z nás netušil,
jaký krásný kout přírody máme bezpro-
středně u naší vesnice.

A co nás ještě čeká do konce tohoto
roku? Divadelní představení Tři čuníci v di-
vadle Radost v Brně, ekologický vzdělávací
program Třídíme odpad, hudební koncert
Z pohádky do pohádky a další posezení
a hraní si rodičů s dětmi v předvánoční
době. A jako vánoční dárek připravujeme
pro naše děti i děti z okolních škol diva-
delní představení Betlém, které se usku-
teční poslední den před prázdninami v kul-
turním domě.

To už se dostáváme do období těch nej-
krásnějších dětských (a doufám, že i „do-
spěláckých“) vánočních svátků, které ur-
čitě všichni prožijeme v klidné a radostné
náladě.

Marcela Hanáková, ředitelka MŠ

Poděkování sponzorům:
• Panu Michalu Vodičkovi za zdravot-

nické školení personálu v oblasti
první pomoci

• Panu Horkému za pravidelné dodávky
výtvarného materiálu

• Panu Studýnkovi za zhotovení dře-
věné zvonkohry na školní zahradu

• Paní Jetelinové za zprostředkování
koncertu vojenské dechové hudby

• Manželům Vodičkovým za zakoupení
didaktické pomůcky na výuku před-
matematických představ

Velmi si vážíme každé pomoci a ještě
jednou děkujeme.

Karneval Milotice

Rodiče ve školce

Daňkárna
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Mladí hasiči se scházeli po celý rok
pod vedením Kláry Šurýnové. Během
zimních měsíců se učili poznávat po-
žární značky, vázat uzly a další hasič-
skou teorii. Jen, co se oteplilo, začali
jsme se zdokonalovat v praxi, především
v požárním útoku, ve štafetě dvojic a šta-
fetě 4x60 metrů. Jako každý rok museli
všichni členové kroužku absolvovat testy
z odborných znalostí, které jsme složili
úspěšně. Na jaře jsme se zúčastnili sou-
těže v požárním sportu ve Velké nad Ve-
ličkou, později okrskové soutěže, která
se letos konala v Násedlovicích. V červnu

se mladí hasiči zapojili do organizace po-
hádkové cesty k oslavě Mezinárodního dne
dětí, kdy jsme se převlékli do kostýmů

a připravili si pro děti zábavné úkoly.
V srpnu někteří z nás odjeli spolu s mla-
dými hasiči z Dambořic, Uhřic a Žarošic
na letní hasičské soustředění do Sklené
u Fryšavy, kde se jim podařilo obhájit
první místo v požární soutěži. Soutěžní
sezónu jsme zakončili v říjnu účastí na
tradičním branném závodu Plamen. 

Do budoucího roku bychom si přáli,
aby naše výsledky na soutěžích byly
o mnoho lepší než dosud, a aby naše ve-
doucí s námi měla dostatek trpělivosti.

Za kolektiv mladých hasičů
Ivana Poláčková

Činnosti mladých hasičů v roce 2013

Základní škola Žarošice

Začátek školního roku 2013/2014 se v zá-
kladní škole nesl ve znamení změn. Do
funkce ředitele školy byl jmenován
Mgr. Ing. Tibor Zmrzlík a zástupkyní ředi-
tele školy byla jmenována Mgr. Sylva Kli-
mešová. 

Do nového školního roku nastoupilo 187
dětí, které si plní svou povinnou školní do-
cházku v devíti samostatných ročnících.
Do první třídy nastoupilo 17 dětí, v prů-
běhu měsíce října posílil jejich řady ještě
jeden žáček přistěhovaný do Násedlovic.

Ve škole funguje školní
družina, která je maxi-
málně využívána žáky
nejnižších ročníků.

Od začátku roku při-
cházejí změny. Jednou
z prvních, kterou pocítili
všichni, byla změna ve
zvonění, začátek vyučo-
vání byl předsunut o 10
minut, zbývající čas pak
slouží hlavně dojíždějí-
cím dětem pro klidné
obědvání a přesun na
autobusovou zastávku.
Změn doznal i pedago-
gický sbor, někteří pracovníci ukončili svou
činnost na škole, všem, kteří pro školu od-
vedli poctivou práci, děkuji. Nově byla při-
jata do sboru Mgr. Jitka Medunová. Byla za-
vedena elektronická žákovská knížka, která
poskytuje přehledné informace o prospěchu
žáků, škola se prezentuje ve spádových ob-
cích pomocí vývěsky, byl pozměněn školní
řád, školní vzdělávací program a další do-

kumenty. Každý učitel má vypsány konzul-
tační hodiny, které mohou žáci využívat.
Proměnou prošly webové stránky školy,
které nyní poskytují informace přehledněji
a jsou průběžně aktualizovány (www.zsza-
rosice.cz). Svou činnost zahájil žákovský
parlament, který může ovlivňovat dění na
škole z pohledu žáků. K tradičním školním
akcím přibydou i nové, jako absolventské
práce žáků 9. ročníku, cyklisticko-vodácký
kurz ve Veselí nad Lužnicí a další.

Na chod školy působí také školská rada.
V případě zájmu rodičů je možné zřídit klub
rodičů a přátel školy, který by zaštiťoval
různé akce a podílel se i na dalších věcech
(školní ples, Den dětí, vybírání a rozdělo-
vání příspěvků na tradiční akce školy atd.).

Nové vedení školy a všichni zaměstnanci
si přejí, aby se všem žákům dostalo vzdě-
lání odpovídající schopnostem každého
žáka. Důraz bude ve škole kladen na zá-
kladní hodnoty slušnosti a tolerance; slova
jako prosím, děkuji, dobrý den, na shleda-
nou, omlouvám se a další musí být nedíl-
nou součástí slovníku každého žáka, za-
městnance i rodičů. Děti jsou velmi
vnímavé bytosti, proto bychom měli mít na
paměti, jak se před nimi chováme a vyja-
dřujeme. Pokud budou naše postoje a cho-
vání zdravé, je velká šance, že toto převez-
mou i žáci školy a dostanou se na cestu, na
níž bychom je chtěli vidět. Doufám, že se
nám to společnými silami bude dařit.

Tibor Zmrzlík, ředitel školy

Družstvo mladých hasičů

Drakiáda

Ve třídě

Vítejte v první třídě
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Sbor dobrovolných hasičů
Rok 2013 jsme zahájili již tradičně

výroční schůzí, na které jsme kromě
zhodnocení roku minulého a vytýčení
cílů na rok tento oficiálně převzali
nové dopravní auto Ford Tranzit.

I letos jsme prošli celou řadou ško-
lení. Jedno z nich bylo zaměřeno na
poskytnutí první pomoci. Teorii i prak-
tická cvičení s námi prošli pracovníci
záchranné služby z kyjovské nemoc-
nice. Dále jsme se celý rok věnovali vý-
cviku práce s dýchací technikou, ab-
solvovali jsme cyklické školení velitelů
a strojníků v Hodoníně. Tam se také
vyškolili noví členové zásahové jed-
notky: Petr Trávníček jako velitel
a Jakub Horák jako technik jednotky.

Asi nejvíc času jsme v tomto roce věno-
vali vestavbě nového vozidla. Mnozí z nás
tomu věnovali každou volnou chvilku. Kdo
mohl, ten pomáhal při realizaci tohoto pro-
jektu. Naším cílem bylo nové auto předvést
v květnu, kdy se v Násedlovicích konala
okrsková soutěž. Vše se podařilo, a tak
jsme si mohli tento den opravdu užít. Do-
poledne proběhla soutěž mladých hasičů

a odpoledne soutěžila družstva dospělých.
Našemu družstvu se podařilo po dlouhých
letech zvítězit, což nám udělalo velkou ra-
dost. Po soutěžním klání následovalo slav-
nostní posvěcení nového vozu. Zde si
mohli všichni, kteří měli zájem, prohléd-
nout auto i s novou vestavbou. Tento
pěkný den jsme zakončili přátelským po-
sezením s hudbou.

Na svěcení nového auta jsme byli po-
zváni také od kolegů z SDH Kyjov. Stalo se
pro nás již tradicí, že jsme pomáhali při-
pravit Dětský den a Lampiónový průvod.
V letošním roce jsme také pořádali Martin-
ské hody a Kateřinskou zábavu.

Nebyly ale jenom veselé chvilky. V srpnu
jsme doprovodili na poslední cestě našeho
nejstaršího člena Rudolfa Dobeše.

I rok 2013 nás prověřoval v připrave-
nosti. Zasahovali jsme u požáru sýpky
v Čejči, kde byl vyhlášen 3. stupeň popla-

chu a musela tam zasahovat i výšková
technika. Dále jsme hasili v Želeticích
porost trávy, čerpali jsme vodu ze
sklepa, odklízeli jsme polámané větve
na hlavní silnici po bouřce, vyjeli jsme
k planému poplachu do Uhřic, hasili
zapálené klestí ve dvoře rodinného
domu. Byli jsme přivoláni k otevření
dveří záchranné službě, která se ne-
mohla dostat k nemocné paní Hlaváč-
kové. Největší zásah proběhl u Va-
lentů, kde hořelo v průjezdu domu
a požár se rozšířil i do obytných míst-
ností. Včasným zásahem se podařilo
rozsah škody minimalizovat.

Na závěr bych chtěl poděkovat všem
členům, kteří svůj volný čas věnují práci ve
sboru a také všem, kteří nám pomohli
s přípravou tradičních hodů v naší obci.
Velké poděkování patří také našim man-
želkám a přítelkyním za trpělivost a pomoc
při námi pořádaných akcích.

Vám všem bych chtěl popřát v novém
roce hodně štěstí, zdraví a spoustu rado-
stných chvil.

Milan Horák, starosta SDH

ČZS Násedlovice
Letošní rok byl pro místní zahrádkáře

významný díky uspořádání již tradiční vý-
stavy vín, která byla již XIX. v řadě. Výstava
se uskutečnila jako vždy v neděli před Ve-
likonočním pondělím, a to 31. března 2013
v kulturním domě v Násedlovicích. V 17
degustačních komisích bylo hodnoceno
celkem 485 vzorků vín, z toho 271 vzorků
bílých, 32 vzorků růžových a 182 vzorků
červených vín. Šampionem mezi bílými
víny bylo Rulandské bílé, r. 2012, od pana
Josefa Střeštíka z Násedlovic a šampionem

mezi červenými víny byl Dornfelder,
r. 2011, od pana Milana Prokopa z Bučovic.
V odpoledních hodinách příjemnou atmo-
sféru doplnila cimbálová muzika Babí lom
s primášem Davidem Moravčíkem. Vý-
stavu vín přišlo podpořit více jak 280 platí-
cích návštěvníků. 

Výstavní výbor děkuje všem, kteří se
podíleli na přípravě výstavy, a rovněž dě-
kuje všem pěstitelům, kteří prezentovali
svá vína, a přispěli tak ke zdaru této akce.
Do další práce jim přejeme pevné zdraví

a stále dobré výsledky. Dále v letošním
roce naše organizace uskuteční již tra-
diční XI. Mikulášskou ochutnávku mla-
dých vín, která se uskuteční 14. prosince
2013 v prostorách kulturního domu v Ná-
sedlovicích. 

Rádi bychom všem vinařům i nevinařům
a všem našim spoluobčanům popřáli po-
hodové prožití svátků vánočních, šťastný
nový rok a bohatou úrodu v právě začína-
jícím roce 2014. 

Výbor ZO ČZS

Plný sál při koštu vín Cena starostky 2013 pro naše nejlepší vinaře

Připravte se, pozóóór… ať vyhrajem!

A už můžete jezdit s novým Fordem

Vítěz letošní okrskové soutěže, tentokrát domácí mužstvo

Tento vzorek je vynikající
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Myslivci v roce 2013
Myslivecký rok se v současnosti spíše

přizpůsobuje potřebám a zvěři a pomoci
přírodě. V dnešní době, kdy rozhoduje zisk
a produktivita nejen v průmyslu, ale i v ze-
mědělství a lesnictví, nemá příroda se
všemi svými obyvateli mnohdy vůbec žád-
nou šanci. Jsou to stovky druhů, které
končí nenávratně svou existenci na Zemi.
Kdo v tomto boji člověka proti přírodě
v budoucnosti zvítězí, zdaleka není jasné,
a odpověď na tuto otázku budou znát až
naši potomci.

Paradoxně se stále výsledky myslivců
poměřují počtem kusů ulovené zvěře, a ne
počtem hodin ve prospěch záchrany pří-
rody, obnovy přirozených stanovišť pro
zvěř, či počtem zasazených stromů či keřů.
A mnohdy mají kupodivu statistiky pravdu
v tom, že počet vybraných druhů ulovené
zvěře stoupá. Tak od doby panování Marie
Terezie počet ulovených divočáků stoupl
z 800 ks na 109 000 ks, jelení z 1200 ks na
21 000, srnčí z 8 000 ks na 114 000 kusů,
bažanti z 33 000 na 520 000 ks. Zároveň se
za tuto dobu zdvojnásobila výměra lesů,
rozloha jednotlivých polí vzrostla z prů-
měru 10 arů až na stovky hektarů, počet
druhů zemědělských plodin klesl z desítek
druhů zhruba na počet do desíti. Proto až
na výjimky z naší přírody zmizela korop-
tev, počet ulovených zajíců klesl z 380 000
na 47 000 ks, ztratila se většina hmyzu,
o úbytku celých druhů ptáků nemluvě.

Tyto problémy se promítají i do života
myslivců v naší obci, kdy mnohdy k fi-
nančním problémům se zajištěním pro-
vozu myslivny a s opravami mysliveckých
zařízení ještě přistupují i pocity bezvý-
chodnosti nad postupující devastací pří-
rody, které se, jak se zdá, nedá zabránit. Na
pocitu uspokojení nepřidá ani situace ve
vrcholných orgánech Myslivecké jednoty,
v níž prostí členové nedůvěřují vedení
a osobám na nejvyšších postech, které zí-
skali jako politické trafiky.

Přes tyto a ještě další nepříznivé okolnosti
se snažíme činnost, kromě odlovu zvěře, ne-
omezovat. V tomto roce jsme na myslivně
provedli rekonstrukci elektrorozvodů, vymě-
něny byly hromosvody. Myslivnu jsme pře-
stavovali v letech 1992–1993, v té době došlo
k rozpadu společného Mysliveckého sdru-
žení, a tak všechny finance jsme pře-
dali našim kamarádům z Želetic a Ne-
nkovic. Re konstrukci jsme museli
částečně ošidit, což se nám po 20 letech
vymstilo. V tomto roce, kdy si fotbalový
oddíl TJ Moravia připomínal 80 let od
založení, i my jsme si v komorním pro-
středí myslivny připomněli stejné vý-
ročí. Rád bych při této příležitosti vzpo-

menul pana Alfonse
Pochylého, majitele
karlovského statku,
který, ač přebral sta-
tek silně zadlužený
v době světové krize,
se zasloužil nebýva-
lou měrou o to, že
pronájem honitby,
jehož cena činila 6000
Kčs a pro místní to
byla velká finanční

zátěž, připadl místním myslivcům.
Ve stručnosti bych rád připomněl

další akce myslivců. V lednu proběhl
tradiční 33. myslivecký ples, v červnu
jsme se podíleli na uspořádání dnu
dětí s ukončením na myslivně a s pro-
jížďkou na koni a občerstvením. Fi-
nanční situaci se snažíme vylepšit

i prodejem odlovu
srnčí zvěře s dopro-
vodem, letos u nás
zažil svou loveckou
chvilku jeden host.
Milou událostí byla
návštěva dětí 2.
třídy ze žarošické
školy u nás na myslivně. Seznámili jsme je
s životem zvěře, děti si prohlédly trofeje,
opekly si špekáčky, svezly se na koníku
a spokojené po stráveném odpoledni
z myslivny si je rodiče odvezli až ve večer-
ních hodinách.

V době, kdy čtete tyto řádky, neznáme
počet honů, ani stavy zvěře, nabízím tedy
k prohlédnutí několik fotografií z posled-
ního honu konaného 28. 12. 2012. Věřím,
že nálada, počasí a spokojenost našich
hostů bude i letos stejná, ne-li lepší.

Na závěr ještě několik informací. Máme
21 členů, z toho jsou 2 hosté, od letošního
roku je novým myslivcem pan Zdeněk Os-
třížek. Došlo i na změnu ve vedení, kdy do
funkce předsedy byl zvolen pan Josef
Žilka. Starostou Honebního společenstva
byl na Valné hromadě zvolen pan František
Ouda. V letošním roce se významného ži-
votního jubilea 80 let dožili členové Franti-
šek Panáček a Václav Poláček. Poděkování
patří i nejstaršímu myslivci v okolí, členovi
MS od roku 1954, který nás opustil 19.
srpna 2013 – Rudolf Dobeš by se dožil v lis-
topadu požehnaných 90 let.

Na závěr vás všechny zveme na tradiční
v pořadí již 34. myslivecký ples, který uspo-
řádáme 25. ledna 2014 v kulturním domě
v Násedlovicích s tradičním programem.

Do nového roku 2014 přejeme všem spo-
luobčanům pevné zdraví, osobní spokoje-
nost a splnění všech vašich přání.

J. Puk

Návštěva dětí druhé třídy ZŠ Žarošice na myslivně

Rudolf Dobeš

Spokojený lovec Karel Baják Myslivecké loučení se starým rokem

Alfons Pochylý,
zakladatel
 mysliveckého
sdružení
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Včelařský svaz
Tento rok ze včelařského hle-

diska patřil k těm horším. Po loň-
ském suchém podzimu, kdy
včelstva spotřebovávala své
zimní zásoby, následovala
dlouhá zima, která se protáhla až
do jara. Kolem 20. března se ještě
dostavily nějaké sněhové pře-
háňky. Tentokrát sněhu napadlo
hodně a značně se ochladilo. Ta-
kové studené a deštivé jaro po-
kračovalo až do půlky dubna,
kdy začínala rozkvétat řepka.
V tomto období jsou včelstva
v plné síle. Letos tomu tak ale ne-
bylo. Včelstva začala plodovat až
v půlce března a na jarní snůšku
z řepy je to pozdě. Po zakladení
vajíčka se vylíhne včela za 21
dnů. Než matka zaklade dostatečné množ-
ství vajíček, tak to nějakou dobu trvá,
i když je schopna v ideálních podmínkách
denně naklást tolik vajíček, co sama váží.
Včelstvo musí vytvořit kolem plodu tep-
lotu 35 °C, aby se mohly líhnout další
včely. Při malém počtu včel, které přečkaly
zimu, to jde pomalu. Včely po vylíhnutí
začínají krmit včelí larvy, čistí buňky pe-
čují o matku a vytvářejí teplo kolem dal-
ších larev. Začínají přebírat nektar od včel
létavek, uklízí v úlu a přechází pak jako
strážkyně k česnu. Pak se z nich stávají lé-
tavky, které přináší nektar, pyl a vodu.
Toto trvá asi dvacet dnů. Doba od zakla-
dení vajíčka do chvíle, než včela vyletí
z úlu, tak trvá asi čtyřicet dnů. Z tohoto
důvodu se včelstva dostávala do plné síly
v době, kdy řepka pomalu dokvétala. Za-
čínaly kvést akáty a přišlo další ochlazení

a deště, takže snůška téměř ustala. V době,
kdy kvetly lípy, přišlo dost velké teplo
a nektar z květů vysychal. Na lípě se vy-
skytly mšice, a tak včely odebíraly ze mšic
sladké šťávy, které vylučují, protože jsou
pro ně nestravitelné, a proto i letošní li-
pové medy jsou dost tmavé. Slunečnice,
která se poslední dobou vysévá, meduje
jen málo, a tak je tento med většinou již
přimíchán k tomu, který tam právě je. Sa-
motné včelstvo spotřebuje asi osmdesát
kilo medu, zbytek je pro včelaře. Vlivem
letošního počasí zbyla pro včelaře asi po-
lovina medu oproti loňskému roku. Včela-
řům se zvyšují i náklady na včelaření.
V roce 2004, když jsem začínal včelařit,
stál cukr asi 13 korun a mezistěnky, které
se dávají do rámečků, aby na ně mohly
včely vystavět své dílo, kolem 80 korun za
kilogram. Dnes stojí cukr 23 korun a me-

zistěnky kolem 220 korun za
jeden kilogram. Včelaření je
ale spíš záliba ke včelám a pří-
rodě. Obec Žarošice nám letos
přispěla částkou 20 tisíc
korun, obec Uhřice 5 tisíc
a obec Násedlovice nám pe-
čuje o včelařský dům a jeho
okolí. Tímto bych jim chtěl za
svaz včelařů poděkovat.

Náš včelařský svaz má 28
členů, z toho jsou dva členové
bez včel. Zazimováno bylo 315
včelstev. Tento početní stav
včelstev je v poslední době při-
bližně každý rok stejný.
V tomto roce oslavilo své ku-
laté výročí pět členů: Petr Ti-
helka, Uhřice (20 let), Václav

Princlík, Dražůvky (50 let), Josef Konečný,
Žarošice (60 let), František Holomek, Hru-
šky (70 let), Jan Němec, Želetice (80 let).
Uskutečnily se tři přednášky o zdravotním
stavu včelstev, která začínají sužovat nové
virové nemoci a nové druhy hmyzu přive-
zeného z nejrůznějších částí světa. V roce
2005 byl potvrzen výskyt sršně asijského
ve Francii, kde začal napadat včelstva a sta-
čil se již rozšířit do Španělska a Portugal-
ska. Podle odebírané literatury máme díky
prevenci a společnému léčení včel mno-
hem zdravější včelstva než většina ostat-
ních zemí Evropy. Zimní úhyny včelstev
máme do 10%, zatímco ve Francii a Ra-
kousku je to kolem 30%. Zdravotní stav na-
šich včelstev se nám daří udržet díky pří-
stupu jednotlivých včelařů. Pečujme tedy
dál o naše včelstva a přírodu.

Miroslav Brychta, jednatel ZO Žarošice

Čas je totiž jednotka života, která je
v přímé úměře rovna všem fyzikálním
jevům, které nelze za žádné pomoci pod-
půrčích faktorů ovlivnit, omezit, zastavit
ani vrátit.

Platí to ojediněle a soustavně a napro-
sto spolehlivě.

Už když ráno nastavím tvář zrcadlu,
tak při dobré vůli a náladě pouze žasnu,
v horším případě ani nestačím přemítat,
jaké obrovské škody čas napáchal a ne-
pokrytě uspořádal na mojí tváři, a hned
začnu bojovat.

Dalším pohledem do svého hustě po-
psaného plánovacího kalendáře se rov-
něž utvrdím ve skutečnosti, že by čas
patřilo chytit, zakroutit mu krkem a na
nějakou dobu jej schovat pod pořádně
bytelný zámek. Můj boj pokračuje.

Čas má vždycky pravdu a v jeho pří-
padě pravda není vůbec abstraktním po-
jmem. 

Stálé odtikávání na veškerých časo-
vých zařízeních silně připomíná časova-
nou bombu a mylná je domněnka, že jde

jenom o čas, který nenapáchá nedozírné
škody.

Je obrovským nepřítelem veškerých
mých slibů, předsevzetí, vůli, chuti, bo-
lesti, nutnosti, prozíravosti i radosti
a ovládá můj život víc, než kterýkoli jiný
článek rodinného, přátelského, partner-
ského a nevím jakého vztahu.

Čas je lstivý potutelný všivák, který se
tváří jakoby nic a přitom podráží nohy, za-
tíná drápy a vráží nůž do zad. 

Rád se mnou soupeří a se škodolibou ra-
dostí si vychutnává pocit svého vítězství.

Je to lišák vychytralý. Svou zákeřnost
halí do roušky nenápadné nutnosti a ve-
škeré argumenty proti němu smetá svou
obrovskou silou ubíhajících okamžiků.

Je přímo úchylný svým obnaženým pře-
padáváním a dovoluji si tvrdit, že čas může
za úplně všechno, jak, co a proč dělám.

Někdy má sice své světlé okamžiky, vět-
šinou po úspěšném útoku, kdy si natolik
vychutnává svůj triumf výhry, že mi bla-
hosklonně dovolí něco stihnout a udělat.
Důvodem je však mě pouze ukolébat

v představě – bohužel mylné – že už je od
něho konečně na chvíli klid. Omyl! Není!
A nebude! On prostě pokoj nedá! Vím to!

…Čas je totiž mým dominantním
pánem a považujíc mě za svého sluhu,
čeká ode mě mou pokoru a odevzda-
nost…

Nedočká se, dobře to vím, můj boj
s ním totiž jen tak neskončí…

Vážení spoluobčané, vážení návštěv-
níci knihovny,
skutečnost, že se vám právě dostal do
rukou Zpravodaj roku 2013, svědčí o tom,
že celý jeden dlouhý rok utekl jako voda
a já si vám opět dovoluji popřát prožití
vašich vánočních svátků v klidu a spoko-
jenosti a do dalšího roku vám přeji pevné
zdraví i pevné nervy a dobrou náladu.

Nadále se těším na vaši návštěvu kni-
hovny a věřte mi, že udělám vše pro to,
aby se vám v knihovně líbilo a měli jste
možnost si vybírat knihy, které vám při
čtení udělají radost.

Vaše knihovnice Lenka Poláčková

…Čas letí jako bláznivý, já nechytím ho – ani Vy!…

Pastva pro oči i pro včely
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TJ Moravia

Rok 2013 byl pro naši tělovýchovnou jed-
notu trošku nevšední, neboť jsme oslavili
osmdesát let od založení fotbalového od-
dílu v obci. Při této příležitosti jsme uspo-
řádali ve dnech 29. a 30. června oslavy.
V sobotu odpoledne byla sehrána utkání 1.
mužstva proti Blažovicím a starých pánů
proti Karlínu. Večer pak následovala letní
noc se skupinou Massage v areálu za kul-
turním domem. V neděli byla
odpoledne v kulturním domě
slavnostní schůze členů TJ
doprovázená výstavou foto-
grafií, která nabídla pohled do
minulosti i přítomnosti Mora-
vie. Pak následovalo utkání
našich žáčků proti rodičům.

Ale vraťme se na začátek
roku, který zahájila 13. ledna
výroční členská schůze v po-
hostinství Na kopečku, dále
následovaly 9. února ostatky s tradiční po-
chůzkou maškar po obci a večer zábavou
v kulturním domě se skupinou MELODIK
77. Ve čtvrtek 14. února jsme odjeli na zimní
soustředění do Velkých Losin. Zdejší pen-
zion Fit na místní základní škole je pro nás
již vyzkoušený a podmínky pro zimní sou-
středění jsou zde ideální.

Pak nás ale zastihla jedna smutná udá-
lost, 21. února zemřela naše dlouholetá
členka a zapisovatelka ve výboru TJ paní

Ludvika Lažková. Ještě jednou moc velký
dík za vše, co pro nás naše paní Luďka
dlouhá léta obětavě vykonávala.

Do bojů o mistrovské body jsme vkročili
kvůli špatnému počasí o 14 dnů později,
a to 14. dubna. Začátek nebyl ideální, pro-
hráli jsme 3:1 v Dolních Bojanovicích. Se-
zonu 2012/2013 jsme zakončili 16. června
prohrou 5:4 v Nenkovicích. V tabulce jsme

skončili na sedmém místě s bilancí 11
výher, 5 remíz a 10 proher při skóre 62:59
s 38 body. Žáci po horším jaru skončili v ta-
bulce na posledním osmém místě s bilancí
3 výhry a 25 proher při skóre 31:247 s 9
body.

I letos jsme pořádali 25. května s vel-
kou pomocí obecního úřadu mezinárodní
turnaj v rapid šachu. Dobře zorganizova-
ného šachového turnaje se zúčastnili
i hráči ze Slovinska a Slovenska.

Během letní přestávky jsme pořádali dvě
letní noci. První, jak jsem již v úvodu
vzpomněl, při oslavách výročí 29. června
a druhou 27. července se skupinou The
Rain. Obě akce nám vyšly, počasí bylo
krásné letní a účast byla hojná.

Novou sezonu 2013/2014 jsme začali na
domácím hřišti 11. srpna ostudnou porážkou
3:4 s Želeticemi a zakončili také doma 3. lis-

topadu výhrou 5:1 nad Prušán-
kami. V polovině soutěže jsme
v tabulce na 9. místě s bilancí 5
výher, 2 remízy a 7 porážek při
skóre 35:34 se 17 body.

Družstvo žáků jsme pro
malý počet hráčů přihlásili do
soutěže 7+1, která se hraje na
menší branky a kratší hřiště.
Ti jsou v polovině soutěže na
krásném třetím místě s bilancí
7 výher, 1 remíza a 2 prohry

při skóre 46:20 s 22 body.
Na závěr bych chtěl poděkovat všem,

kteří v tomto roce pomáhali při údržbě
hřiště a okolí, přípravě a zajištění společen-
ských a kulturních akcí, všem fanouškům,
sponzorům, příznivcům a v neposlední řadě
také trenérům, hráčům a funkcionářům.
Dále bych chtěl popřát všem příznivcům
a členům TJ Moravia Násedlovice všechno
nejlepší do nového roku 2014.

Richard Dobeš, jednatel

Jak se dříve stavělo
Náhodou se mi dostala k přečtení pamětní lis-

tina sepsaná při příležitosti zhotovení stavby domu
č. 205 v roce 1903, nyní v ulici za obchodem.

Stavební techniky těch dob jsou již nená-
vratně opuštěny, a tak možná si někdo rád pře-
čte o způsobech stavění před více než sto lety.
Základním stavebním materiálem byl pískovec,
nepálené cihly, hlína na maltu, dřevo a sláma na
výrobu došek. Všechno materiál dostupný
a hlavně levný. Někdy se místo nepálených cihel
užívalo „pichování“ – udusávání směsi hlíny,
plev a proutí do připraveného bednění. To byl
způsob stavby uvedeného domku Josefa Do-
beše, kterému jeho čtrnáct pomocníků za devět
dní domek postavilo, všechno za denní mzdu
jednu korunu a nezbytnou kořalku. Dnešní zed-
níci by se asi divili. Mnoho z nás si pamatuje

i poslední dva pokračovatele této rodiny i s jejich
trochu výstředními povahami i s nezbytnými
přezdívkami včetně jejich koníka.

Domy se stavěly dle jednotného vzoru, a to do
tvaru písmena L. Do ulice vchodové dveře, vrata,
dvě až tři parádní místnosti, do kterých se moc
nechodilo, kuchyň a komora již směřovala do
dvora. Dále pokračovaly chlévy pro dobytek, na
dvoře nemohl chybět „hnoják“ s nezbytnou bud-
kou latríny. Za dvorem humno a stodola. Toto se
samozřejmě týkalo jen bohatých sedláků. U ne-
majetných rodin byly podmínky na dnešní dobu
nepředstavitelné. Po smrti posledního majitele,
který neměl žádného dědice, připadla odúmrtní
nemovitost státu. Nyní na tomto pozemku stojí
dva domy č. 208 a č. 205.

Josef Puk, kronikář obce Pamětní list stavby domu z roku 1903

Fotbalová družstva

Ostatky 2013 Fotbalové utkání rodičů proti dětem, rodiče hráli bosí
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

V červnu byli slavnostně uvítáni Alex Vacula, Veronika Poláčková a Robin Baják (zleva)

V neděli 24. února byli přivítáni Elen Horká, Markéta Koňaříková, Albert Poláček a Julie Lojanová (zleva)

Čerstvý sedmdesátník Josef Puk, místostarosta a kronikář s kamarády z mysliveckého sdružení

20 Prosinec 2013
NÁSEDLOVICE

letos 2013

Zlatá svatba
Ludmila a Antonín Blahutkovi, Náse-
dlovice č. 193

Sňatky
Marie Soukupová a Zdeněk Dobeš
Martina Seloucká a Tomáš Kramář
Hana Kokešová a Michal Dobeš
Valerie Kadidlová a Gabriel Antal
Daniela Horáčková a Petr Vacula
Renata Hanáková a Svatopluk Zrotal

Narození
Elen Horká
č. 2, dcera Lucie a Davida Horkých *
v prosinci 2012
Albert Poláček
č. 363, syn Ilony a Petra Poláčkových *
v prosinci 2012
Alex Vacula
č. 168, syn Daniely roz. Horáčkové
a Petra Vaculy
Veronika Poláčková
č. 283, dcera Stely a Martina Poláčkových
Robin Baják
č. 345, syn Markéty a Zdeňka Bajákových
Nicol Trávníčková
č. 153, dcera Jany a Petra Trávníčkových
Tomasz Zegota
č. 325, syn Terezy a Tomasze Zegotových
Kateřina Kopečková
č. 336, dcera Zdeny a Lukáše Kopečkových

Výročí svateb
1. rok – bavlněná
2. rok – papírová
3. rok – kožená
4. rok – květinová
5. rok – dřevěná
6. rok – železná (plechová)
7. rok – vlněná (měděná)
8. rok – bronzová
9. rok – měděná (hliněná)

10. rok – cínová (růžová)
11. rok – ocelová
12. rok – hedvábná
13. rok – krajková
14. rok – slonovinová
15. rok – křišťálová
20. rok – porcelánová
25. rok – stříbrná
30. rok – perlová
35. rok – korálová (plátěná)
40. rok – rubínová
45. rok – safírová
50. rok – zlatá
55. rok – smaragdová
60. rok – diamantová
65. rok – kamenná (železná)
70. rok – platinová
75. rok – korunovačních klenotů

Rozloučili jsme se
Ludvíka Lažková, č. 229
Miroslav Dobeš, č. 108
Vladimír Dobeš, č. 259
Josef Marada, č. 210
Václav Poláček, č. 119
Božena Vodičková, č. 266
Zdenka Maršálková, č. 58
Rudolf Dobeš, č. 13
Petr Obluk, č. 263
Jarmila Gálová, č. 95
Oldřich Střeštík, č. 316
Marie Macháčková, č. 149
Marie Šemorová, č. 8
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Jubilanti
50
Hromek František č. 228
Dobešová Věra č. 259
Drmela Luděk č. 236
Poláček Václav č. 113
Pokorná Marie č. 84
Hlaváčová Zdeňka č. 271
Maršálek Vlastimil č. 96
Matyáš Pavel č. 173
Žilková Věra č. 159
Zelinka Pavel č. 197

60
Jetelinová Libuše č. 330
Valenta Rudolf č. 336
Dobeš Zdeněk č. 127
Landori Rudolf č. 200
Hanáková Anežka č. 201
Dobeš Zdeněk č. 82
Troubilová Dagmar č. 342
Kadidlo František č. 352
Dobešová Milada č. 127
Crlíková Hedvika č. 89
Doležalová Jana č. 28
Dobešová Jana č. 108
Dobešová Marie č. 82
Hrabcová Marie č. 337
Baják Karel č. 247
Dobešová Naděžda č. 344
Gurecký Emil č. 45

70
Brychtová Zdenka č. 75
Blahutková Ludmila č. 193
Puk Josef č. 334
Radvanová Marie č. 275
Dobeš Jaroslav č. 311
Hromková Marie č. 71
Janusiczová Alžběta č. 81

75
Horáková Marie č. 67
Dobešová Růžena č. 139
Mokrý Tomáš č. 301

80
Horáček Josef č. 291
Ouda František č. 143
Poláček Václav č. 113
Maršálková Drahomíra č. 290
Panáček František č. 21

85
Fronková Josefa č. 262
Maláč Josef č. 94
Jakubcová Jiřina č. 53

90
Horáková Marie č. 230
Švaňhalová Josefa č. 24
Kneslová Vlasta č. 66

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.

Paní Maršálková se synem Kájou
oslavila osmdesáté narozeniny

Devadesátiny paní Josefy Švaňhalové

Josef Horáček s pravnoučaty Oslava padesátin a osmdesátin Václavů Poláčkových

Devadesátiny paní Marie Horákové

Oslava osmdesátin Františka Panáčka
Čerstvý osmdesátník
František Ouda

Svatba Marie Soukupové
a Zdeňka Dobeše

Svatba Hany Kokešové 
a Michala Dobeše

Zastupitelce paní Marušce Pokorné
přejí k padesátce starostka, místosta-
rosta a všichni zastupitelé

Zemřelí rodáci
Anna Janásková, Archlebov
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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.
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Jana Plšková a Martin Horák Veronika Bucalová a Martin Blaha

Opravený kříž u lesíka
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„Neohlížejte se smutně 
za minulostí, už se nevrátí. 

Raději moudře 
využijte přítomnosti. 
To je správná cesta.“
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