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Slovo starostky 2019
Vážení spoluobča-

né, je tady advent, čas, 
který předchází váno-
cům. Je to čas radost-
ného očekávání, doba 
rozjímání a taky čas 
na zklidnění. Čas, kdy 
bychom se měli trochu 
zastavit a zhodnotit 

uplynulý rok. Poohlédnout se nad tím,co se 
povedlo či nepovedlo. A tak i já bych se ráda 
poohlédla za uplynulým rokem 2019.

Změny, které v naší obci nastaly po loň-
ských komunálních volbách, jsem vám po-
drobně popsala ve zpravodaji v polovině 
tohoto roku. Mé průvodní slovo vyvolalo 
různé reakce vás občanů a to je v pořádku. 
Není člověk ten, aby se zavděčil lidem všem 
a ani já nejsem výjimka. Každý z vás má 
právo na svůj názor, žijeme v demokratické 
zemi, za což jsem velmi vděčná. Nedávno 
jsme oslavili 30. výročí od sametové revo-
luce a je důležité si minulost připomínat 
a vážit si toho, co máme, protože svoboda 
slova a projevu nebyla vždy samozřejmos-
tí. U příležitosti tohoto významného výro-
čí, jsme ve spolupráci s včelaři, vysadili 60 
ovocných stromů a 30 keřů po celé vesnici, 
které, jak pevně věřím, přinesou dobré ovo-
ce budoucím generacím. 

I v tomto zpravodaji jsou vám k dispozici 
faktické údaje za uplynulý půlrok, včetně 
usnesení zastupitelstev a aktivity obecních 
činitelů. Jsem ráda, že občané aktivně na-
vštěvují veřejné schůze obecního zastupi-
telstva a mohou si tak udělat vlastní úsu-
dek. V minulém vydání jste se mohli dočíst 
o činnosti obce do června 2019 a nyní se 
poohlédnu za druhou polovinou roku.

V červenci jsme měli opravdu velký dů-
vod k radosti, protože jsme se zúčastnili 
slavnostního předání ocenění v soutěži 
Vesnice roku 2019 v Morkůvkách. Vládla 
zde velmi příjemná a přátelská atmosféra, 
domácí se o nás velmi dobře starali. Já, jako 
zástupce naší obce, jsem převzala hned tři 
ocenění:
•  Modrou stuhu za společenský život v obci
•  Zlatou cihlu v kategorii B za přístavbu MŠ
•  Mimořádné ocenění za příkladné zabez-

peční služeb pro občany
Není totiž samozřejmé, že obec naší ve-

likosti má ordinaci obvodního lékaře spolu 
s rehabilitací, že si obec vzala na svá bedra 
provozování pošty Partner, ne na každé obci 
najdete provozuschopný výtah. Rovněž se 
každá obec nemůže pochlubit tak velkým 
provozem kulturního domu a ubytovny 
v něm. Která obec provozuje a zabezpečuje 
chod včelařského domu? Tady se schází ne-
jen včelaři, ale učí se zde i naše děti a mlá-
dež ve včelařském kroužku. Je veliká škoda, 
že včelaření neoslovilo ani jedno dítě z Ná-
sedlovic. Do kroužku k nám dojíždí děti ze 
Žarošic, Uhřic a Ždánic. Finanční odměna 
za všechna ocenění v soutěži Vesnice roku 
2019 činí 760 tisíc a to není málo. Ještě jed-

nou děkuji všem, kteří se aktivně zapojili 
v rámci této soutěže. Z Jihomoravského 
kraje jsme obdrželi 160 tisíc a Ministerstva 
pro místní rozvoj – 600 tisíc, tady musíme 
zpracovat nejdříve projekt, na který chceme 
tuto částku použít a požádat v PRV (pro-
gramu rozvoje venkova) o dotaci, kterou 
z těchto vyhraných peněz dostaneme. 

Ve dnech 26.–28. 6. 2020 plánujeme 
Sjezd rodáků a přátel Násedlovic spolu 
s oslavou a připomenutím 120 let od zalo-
žení SDH Násedlovice. Navrhuji použít tyto 
peníze na opravu vestibulu v kulturním 
domě a opravu podia v areálu za kulturním 
domem.  Popřípadě rozšíření sociálního za-
řízení v kavárně Iberka.

Nyní probíhá revitalizace obecního 
rybníku, na kterou jsme tak dlouho čeka-
li. Akce má být dokončena v příštím roce 
a věřím, že se rybáři budou moci vrátit co 
nejdříve zpět ke svému koníčku a krásné 
přírodě.

Letos se podařilo opravit místní komuni-
kace „Pod sklepy“, „Pod KD“ a dva úseky 
v části obce „Dědina“, v příštím roce chce-
me v opravách místních komunikací po-
kračovat. Projektovou dokumentaci jsme 
nechali zpracovat, požádáme o stavební 
povolení a pak bude záležet na hlasování 
zastupitelů, jestli se do toho pustíme, či ni-
koliv. 

Bylo také odsouhlaseno vybudování roz-
vodu optické sítě od firmy GT NET s.r.o. se 
sídlem v Kyjově. Projektová dokumentace 
je hotová a nyní se vyřizuje stavební povole-
ní. K této akci máte k dispozici samostatnou 
zprávu přímo od realizační firmy.

Na kanalizaci v části obce „Chmelínek“ 
jsme dotaci v letošním roce neobdrželi, pro-
to budeme na Jihomoravském kraji žádat 
znovu.

Na opravu sochy sv. Jana Nepomuckého, 
která se nachází vedle staré hasičské zbroj-
nice, jsme obdrželi 45 tisíc korun, druhou 
polovinu doplatila obec. A kdy jindy, než 
při slavnosti Martinských hodů, jsme ne-
chali opravenou sochu znovu posvětit.

Z dotace Jihomoravského kraje jsme také 
obdrželi dotaci 43 tisíc korun na „Podpo-
ru rodinné a seniorské politiky na úrovni 
obcí“. Vznikl u nás Klub důchodců, který se 
pravidelně scházel každý měsíc. Pracovníci 
obce spolu s lektory, zabezpečovali chod 
a provoz tohoto klubu a pevně věřím, že 
bude pokračovat i v příštím roce.

Abychom mohli sestavit rozpočet na pří-
ští rok, požádali jsme naše spolky, aby 
do konce měsíce října 2019 podali své žá-
dosti o dotaci nebo dary, které budou potře-
bovat pro chod v roce 2020. Je zcela běžné 
také v jiných obcích, že kdo včas nepožádá, 
nedostane nic. A také není pravidlem, že 
částka, o kterou si spolek požádá, nemůže 
být upravena. Navrhla jsem, kromě včelařů 
(1tisíc) a zahrádkářů (10 tisíc), aby dostali 
všichni stejně a to 30 tisíc korun. Jak dopad-
lo hlasování v listopadovém zastupitelstvu 

se podívejte sami do usnesení ze zasedání 
zastupitelstva, která zde máte k dispozi-
ci. Zastupitelé schválili novou obecně zá-
vaznou vyhlášku pro nakládání s odpady, 
ve které se mění částka na 600 Kč za obča-
na a rok. (Tabulka odpadového hospodář-
ství za rok 2018 je vám zde také zveřejněna, 
nebo vám informaci k výpočtu podají pra-
covnice obecního úřadu). Obec požádala 
VAK Hodonín, aby v naší obci provozoval 
ČOV a kanalizaci, z důvodu, že vypršela 
pětiletá udržitelnost projektu a obec by mu-
sela přijmout další pracovníky na adminis-
traci a další práce na ČOV. Jednání budou 
probíhat v prosinci, určitě budete včas se-
známeni s dalším postupem. 

Chtěla bych touto cestou poděkovat, těm, 
kterým život v naší obci není lhostejný. 
Všem, kteří se aktivně zapojují do akcí obce 
a spolků. Všem členům SDH Násedlovice 
moc děkuji za uspořádání letošních Mar-
tinských hodů a Kateřinské zábavy. Dále 
bych chtěla poděkovat všem pracovníkům 
obce, velmi si vážím jejich zodpovědnosti 
a svědomitosti při plnění svých povinnos-
tí. Obzvlášť bych chtěla poděkovat panu 
Václavu Molešovi, který od listopadu 2002 
zodpovědně pracoval jako obecní zaměsta-
nec a teď odešel do zaslouženého důchodu. 
Bude nám všem velice scházet. Díky Vašku, 
za všechno. Děkuji také všem spolkům, 
které obec podporuje a přeju jim hodně sil 
do další činnosti v příštím roce. Letos se 
konal Slovácký rok v Kyjově a naše obec 
vzorně reprezentovala naše krásné hanác-
ko-slovácké kroje. Děkuji oběma souborům 
a milovníkům folkloru, kteří se zúčastnili 
velkolepého krojovaného průvodu Kyjo-
vem. V roce 2021 bude 100. výročí od za-
ložení Slováckého roku a proto se už za 2 
roky chystá další ročník. Doufám, že se hoj-
ně připojíte do krojovaného průvodu. Mám 
radost , že se kulturní komisi ve spolupráci 
s obcí, daří organizovat mnoho akcí, nejen 
pro své spoluobčany. V září se v Násedlovi-
cích konal sraz bývalých zaměstanců firmy 
Šohaj. Děkuju všem dobrovolníkům, kteří 
ve svém volném čase přišli a pomohli tuto 
ojedinělou a velice náročnou akci uspořá-
dat. Sami bychom to určitě nezvládli a když 
táhnou všichni za jeden provaz, dobrá věc 
se vždycky podaří. Velice si vážím toho, že 
v naší obci takoví lidé jsou. 

V prosinci můžete navštívit hned několik 
kulturních či sportovních akcí:

•  6. 12. 2019 v 19 hodin hospodský kvíz 
u Vase

•  7. 12. 2019 v 18 hodin šipkový turnaj, 
kavárna Iberka 

•  8. 12. 2019 v 15 hodin Adventní koncert 
v kostele sv. Martina

•  22. 12. 2019 v 16 hodin Zpívání u vá-
nočního stromu u obecního úřadu

•  26. 12. 2019 v 21 Štěpánská diskotéka, 
DJ Boris, KD Násedlovice 

•  28. 12. 2019 v 16 Vánoční koncert s DH 
Romana Horňáčka, KD Násedlovice 
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Odpadové hospodářství
Příjmy 2018 443.873 Kč 

Výdaje 2018 537.899 Kč

Rozdíl 94.026 Kč

Obec doplácí  
na jednoho občana

109,50 Kč

Již nyní je na úřední desce obce vyvěšeno 
znění obecně závazné vyhlášky č. 1/2019 
o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních od-
padů a obecně závazné vyhlášky č. 2/2019, 
o místním poplatku ze psů.

Upozorňujeme občany, 
že je nutné nahlásit jakou-
koliv změnu týkající se 
osvobození nebo úlev ply-
noucích z těchto vyhlášek 
od začátku jejich platnosti 
do 15 dnů. Každá průběž-
ná změna je nutná nahlásit 
taktéž do 15 dnů od jejího 
uskutečnění. Na pozdější 
žádosti nemůže být brán 
zřetel. 

Sazba za směsný komunální odpad se dle 
OZV č. 1/2019 navyšuje z 500 Kč na 600 Kč 
za osobu a rok.

Často se lidé chybně domnívají, že když 
doma chovají malé plemeno psa, že stačí 
zaplatit jen za velkého. 

Po prostudování OZV č. 2/2019 zjistíte, 
že tato vyhláška se vztahuje na všechna 
plemena psů bez rozdílu. Nárok na osvo-
bození (např. u mysliveckých psů) musí 
dokládat majitel psa. Sazba se v následují-
cím roce nemění a zůstává 100 Kč za psa 
a rok.

Projekt optické sítě v obci Násedlovice
Vážení občané, jak již možná víte, ve Vaší 

obci byl schválen projekt na vybudování vy-
sokorychlostní internetové sítě, realizovaný 
společností GT net s.r.o. V současné době 
probíhá příprava projektové dokumentace 
a předpokládaný začátek prací je stanoven 
na příští rok 2020.

Co takzvaná „optika“ dokáže? Optická 
vlákna jsou v současné době nejmoder-
nější a nejrychlejší technologií pro přenos 
dat, kdy nejvyšší možná dosažitelná rych-
lost závisí pouze na koncových zařízeních, 

jako jsou routery, počítače a jiné. To zna-
mená, že s touto technologií je i v budouc-
nu možné další navyšování přenosových 
rychlostí. Když zmiňuji budoucnost, tak 
optická vlákna mají opravdu dlouhou ži-
votnost v řádu desítek let. Další nespornou 
výhodou tohoto připojení je fakt, že optické 
vlákno nepodléhá vlivům okolního rušení 
(elektromagnetické, radiové atd…), navíc 
není vodivé a díky těmto vlastnostem je 
bezkonkurenčně stabilní a bezporuchové. 
Díky kombinaci všech těchto vlastností 
je připojení touto technologií nejlevnější 
a nejvýhodnější v poměru cena/výkon.

Optická síť ale není jen a pouze o interne-
tu. V kombinaci s nabídkou internetových 
tarifů bude možné si zřídit i takzvanou in-
ternetovou televizi se zpětným zhlédnutím 
pořadů.

Co vlastně takový projekt technicky ob-
náší? V podstatě jde o uložení mikrotru-
biček do země na území celé obce Násed-
lovice. Výkopové práce budou probíhat 
převážně na pozemcích obce na náklady 

společnosti GT net s.r.o. Do připravených 
mikrotrubiček je následně umístěno optic-
ké vlákno, za účelem připojení rodinných 
domů, bytových jednotek a průmyslových 
objektů. Samozřejmě záleží na každém 
z vlastníků objektů, zda bude mít o tento 
druh připojení zájem. Každopádně bychom 
doporučovali zvážit zavedení optické mik-
rotrubičky do nemovitosti i v případě mo-
mentálního nezájmu o aktuální nabídku 
služeb, jelikož realizace bude po dobu prací 
na projektu v nákladech společnosti GT net 
s.r.o. a navíc optickou přípojkou zhodnotíte 
do budoucna svou nemovitost. O přesném 
termínu zahájení prací vás budeme s před-
stihem informovat.

Věříme, že tento projekt posune Vaši 
obec z technologického hlediska o krok ku-
předu a přispěje ke zvýšení životní úrovně 
v obci.

Tomáš Mikeska
technické oddělení 

GT net s.r.o.

Dne 10. 1. 2020 se pořádá zájezd do MDB 
na muzikál Mamma mia. Zájem byl obrov-
ský a bohužel už máme vyprodáno. Během 
roku 2020 budeme určitě pořádat zájezd 
na nějaké další divadelní představení. Letos 
jsem se několikrát zúčastnila „hospodské-
ho kvízu U Vase“, vůbec jsem nevěděla o co 
jde a byla jsem velmi příjemně překvapená, 

kolik z vás se zúčastňuje této vědomostní 
soutěže. Chtěla bych tedy poděkovat panu 
Jiřímu Erlebachovi, který všechny otázky 
do každého kvízu pečlivě připravuje a ce-
lou akci moderuje. Jen tak dál. 

Myslím, že o zábavu a kulturní akce není 
v Násedlovicích nouze a každý kdo chce, si 
to svoje najde. 

Vážení spoluobčané, rok 2019 se pomalu 
blíží ke konci. Přeji vám všem, aby jste měli 
jeden pro druhého pochopení, aby jste si 
stihli u pohádek i odpočinout a radovat se 
v kruhu svých rodin a přátel. Pěkné vánoce 
a mnoho zdraví do nového roku 2020 vám 
přeje

Vlasta Mokrá – vaše starostka

Zastupitelé obce 
k 30. 11. 2019, na které 
se můžete obracet se 
svými problémy:
Mokrá Vlasta – starostka (účast na zase-
dáních zastupitelstva 100%)
Večeřa František – místostarosta (účast 
100%)
Kopeček Vojtěch (účast 100%)
Svoboda Věroslav (účast 100%)
Lojan Josef (účast 75%) 
Poláček Václav (účast 100%)
Zegota Tomasz (účast 100%)
Blahutka František (účast 75%)

Kontrolní výbor se sešel 3x:
Kopeček Vojtěch – předseda (účast 100%)
Svoboda Věroslav (100%)
Poláček Václav (67%)
Ing.arch. Kollárová Petra (0%)
Klimek Michal (100%)

Finanční výbor se sešel 7x:
Lojan Josef – předseda (účast 100%)
Blahutka František (60%)
Mgr. Hanák František (100%)
Ing. Hrdlička Zdeněk (71%)
Rücker Ladislav (100%)

Kulturně-sportovní komise se sešla 7x:
Zegota Tomasz – předseda (účast 100%)
Janásková Květoslava (100%)
Sladký Luboš (86%)
Jankůjová Ludmila (43%)
Šurýnová Klára (100%)
Pozn. Kulturně-sportovní komise by měla 
být sedmičlenná, ale doposud se nena-
šli další dva dobrovolníci, kteří by byli 
ochotni organizovat kulturní a sportovní 
akce v obci.
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Usnesení zastupitelstva obce Násedlovice
Usnesení z X. veřejného zasedání 
zastupitelstva obce Násedlovice ze 
dne 9. 9. 2019
•  Usnesení č. 10/1/2019 – Výsledek hlaso-

vání pro 8, proti 0, zdržel se 0. Zastupi-
telstvo obce Násedlovice schvaluje pro-
gram jednání, zapisovatele a ověřovatele 
zápisu.

•  Usnesení č. 10/2/2019 – Výsledek hlaso-
vání pro 8, proti 0, zdržel se 0. Zastupi-
telstvo obce Násedlovice schvaluje roz-
počtové opatření č. 6/2019 a navyšuje 
rozpočet obce o 1.806.000 Kč jak v příj-
mech, tak i ve výdajích.

•  Usnesení č. 10/3/2019 – Výsledek hlaso-
vání pro 8, proti 0, zdržel se 0. Zastupitel-
stvo obce Násedlovice schvaluje Základní 
organizaci Českého svazu včelařů Žaroši-
ce finanční dar 1.000 Kč na nákup medo-
nosných dřevin.

•  Usnesení č. 10/4/2019 – Výsledek hla-
sování pro 8, proti 0, zdržel se 0. Zastu-
pitelstvo obce Násedlovice schvaluje 
přípojku NN Komárek a pověřuje paní 
starostku podpisem smlouvy o smlouvě 
budoucí o zřízení věcného břemene č. 
1030053723/001.

•  Usnesení č. 10/5/2019 – Výsledek hlaso-
vání pro 8, proti 0, zdržel se 0. Zastupitel-
stvo obce Násedlovice schvaluje rozšíření 
přípojky NN Tylšar a pověřujeme paní 
starostku podpisem smlouvy o smlouvě 
budoucí o zřízení věcného břemene č. 
1030053031/001.

•  Usnesení č. 10/6/2019 – Výsledek hlaso-
vání pro 8, proti 0, zdržel se 0. Zastupi-
telstvo obce Násedlovice schvaluje smen-
nou smlouvu na pozemky p.č. 1912/10, 
1912/28 a 1912/231 k.ú. Násedlovice 
v majetku obce za pozemek p.č. 1751/583 
v k. ú. Násedlovice ve vlastnictví firmy 
Zemas a.s. a pověřuje paní starostku pod-
pisem směnné smlouvy.

•  Usnesení č. 10/7/2019 – Výsledek hla-
sování pro 8, proti 0, zdržel se 0. Zastu-
pitelstvo obce Násedlovice schvaluje 
na základě výběrového řízení výběr firmy 
SWIETELSKY stavební s.r.o. s ekonomic-
ky nejvýhodnější nabídkou 2.853.984,12 
Kč a pověřuje paní starostku podpisem 
smlouvy.

•  Usnesení č. 10/8/2019 – Výsledek hlaso-
vání pro 8, proti 0, zdržel se 0. Zastupi-
telstvo obce Násedlovice schvaluje zpra-
cování návrhu na výstavbu 16 rodinných 
domů dle studie paní Petry Kollárové fir-
mou Stemio.

•  Usnesení č. 10/9/2019 – Výsledek hlaso-
vání pro 8, proti 0, zdržel se 0. Zastupi-
telstvo obce Násedlovice schvaluje po-
dání výpovědi firmě Zemas a.s. z nájmu 
pozemků pro výstavbu rodinných domů 
Újezd B5.

•  Usnesení č. 10/10/2019 – Výsledek hlaso-
vání pro 8, proti 0, zdržel se 0. Zastupitel-
stvo obce Násedlovice schvaluje vyvěšení 
záměru na prodej pozemku p.č. 449.

•  Usnesení č. 10/11/2019 – Výsledek hlaso-
vání pro 3, proti 2 (Mokrá Vlasta, Zegota 
Tomasz), zdržel se 3 (Blahutka František, 
Kopeček Vojtěch, Večeřa František). Za-
stupitelstvo obce Násedlovice neschvalu-
je usnesení o vyvěšení záměru na odkup 
pozemků dle žádosti pana Blahutky.

Zastupitelstvo obce Násedlovice bere 
na vědomí:
•  v bodě č. 2 kontrolu usnesení z minulého 

zasedání.
•  v bodě č. 4 rozpočtové opatření č. 5/2019.
•  v bodě č. 9 připomínky k projektu obecní 

zeleně v obci Násedlovice.
•  v bodě č. 10 informaci o přihlášce do pro-

jektu „Má vlast cestami proměn“.
•  v bodě č. 13 žádost o odkup pozemku 

Jankůjovi a Kollárovi.
•  v bodě č. 18 poděkování všem, kdo pre-

zentovali obec Násedlovice na Slováckém 
roku v krojích.

•  v bodě č. 19 informaci o revitalizaci obec-
ního rybníku.

•  v bodě č. 20 žádost pana Zegoty k zastu-
pitelům obce o pomoc při zajištění zdár-
ného průběhu akce „Setkání bývalých 
pracovníků zaniklého závodu Šohaj Ná-
sedlovice“.

Usnesení z  XI. veřejného zasedání 
zastupitelstva obce násedlovice ze dne 
22. 10. 2019
•  Usnesení č. 11/1/2019 – Výsledek hlaso-

vání pro 7, proti 0, zdržel se 0. Zastupitel-
stvo obce Násedlovice schvaluje program 
jednání.

•  Usnesení č. 11/2/2019 – Výsledek hlaso-
vání pro 7, proti 0, zdržel se 0. Zastupi-
telstvo obce Násedlovice schvaluje zapi-
sovatele a ověřovatele zápisu.

•  Usnesení č. 11/3/2019 – Výsledek hlaso-
vání pro 7, proti 0, zdržel se 0. Zastupitel-
stvo obce Násedlovice schvaluje finanční 
dar pro SDH Násedlovice (Mladé hasiče) 
ve výši 10.444 Kč a pověřuje paní starost-
ku podpisem darovací smlouvy.

•  Usnesení č. 11/4/2019 – Výsledek hlaso-
vání pro 7, proti 0, zdržel se 0. Zastupitel-
stvo obce Násedlovice schvaluje změnu 
technického řešení investiční akce TJ Mo-
ravia a pověřuje paní starostku podpisem 
dodatku k veřejnoprávní smlouvě.

•  Usnesení č. 11/5/2019 – Výsledek hlaso-
vání pro 3, proti 4 (Mokrá Vlasta, Večeřa 
František, Zegota Tomasz, Kopeček Voj-
těch), zdržel se 0. Zastupitelstvo obce Ná-
sedlovice neschvaluje usnesení návrhu 
bezplatného převedení pozemku v majet-
ku obce na TJ Moravia.

•  Usnesení č. 11/6/2019 – Výsledek hlaso-
vání pro 7, proti 0, zdržel se 0. Zastupitel-
stvo obce Násedlovice schvaluje zřízení 
věcného břemene pro přípojku NN Hově-
zák a pověřuje paní starostku podpisem 
smlouvy o zřízení věcného břemene.

•  Usnesení č. 11/7/2019 – Výsledek hla-

sování pro 7, proti 0, zdržel se 0. Zastu-
pitelstvo obce Násedlovice schvaluje 
přijetí dotace – finančního daru ve výši 
160.000 Kč z JMK z akce Vesnice roku 
2019 a pověřuje paní starostku podpisem 
darovací smlouvy.

•  Usnesení č. 11/8/2019 – Výsledek hlaso-
vání pro 7, proti 0, zdržel se 0. Zastupi-
telstvo obce Násedlovice schvaluje kupní 
smlouvu na parc. č. 449 v k.ú. Násedlo-
vice a pověřuje paní starostku podpisem 
kupní smlouvy.

•  Usnesení č. 11/9/2019 – Výsledek hlaso-
vání pro 7, proti 0, zdržel se 0. Zastupitel-
stvo obce Násedlovice schvaluje zrušení 
OZV č. 3/2010 o místním poplatku za uží-
vání veřejného prostranství.

•  Usnesení č. 11/10/2019 – Výsledek hla-
sování pro 7, proti 0, zdržel se 0. Zastu-
pitelstvo obce Násedlovice schvaluje 
kupní smlouvu na nově vzniklou parc. č. 
780/23 o výměře 228 m2 v k.ú. Násedlo-
vice a pověřuje paní starostku podpisem 
kupní smlouvy.

•  Usnesení č. 11/11/2019 – Výsledek hla-
sování pro 5, proti 0, zdržel se 2 (Lojan 
Josef, Svoboda Věroslav). Zastupitelstvo 
obce Násedlovice schvaluje opravu tří 
úseků místní komunikace a pověřuje 
paní starostku potvrzením objednávky.

•  Usnesení č. 11/12/2019 – Výsledek hlasová-
ní pro 7, proti 0, zdržel se 0. Zastupitelstvo 
obce Násedlovice schvaluje smlouvu na fi-
nanční dar ve výši 20 Kč na občana na čin-
nost MAS Kyjovské Slovácko v pohybu.

Zastupitelstvo obce Násedlovice bere 
na vědomí:
•  v bodě č. 4 kontrolu usnesení z minulého 

zasedání.
•  v bodě č. 5 rozpočtové opatření č. 7/2019.
•  v bodě č. 14 informaci o kanalizaci v části 

Chmelínek.
•  v bodě č. 16 informaci o schválení dotace 

na „Protipovodňová opatření v obci Ná-
sedlovice pro rok 2020–2021.

•  v bodě č. 17 pověření finančního výboru 
sestavením rozpočtu obce pro rok 2020 
a aktualizací obecně závazných vyhlášek 
o místních poplatcích.

•  v bodě č. 18 poděkování všem, kdo se 
zapojili do zdárného průběhu již pro-
běhlých akcí a prosbu pana Zegoty s po-
mocí zabezpečení akce Rej světlušek, kte-
rý proběhne 25.10.2019.

•  v bodě č. 20 informaci o zveřejňování fo-
tografií z akcí spolků na webu obce – max. 
10 ks fotografií a stručný popis (max. 226 
znaků vč. mezer). 

Usnesení z XII. veřejného zasedání 
zastupitelstva obce Násedlovice ze dne 
19. 11. 2019
•  Usnesení č. 12/1/2019 – Výsledek hlaso-

vání pro 8, proti 0, zdržel se 0. Zastupitel-
stvo obce Násedlovice schvaluje program 
jednání. 
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Národní pouť do Říma 11.–14. 11. 2019
V úterý 12. ledna tohoto roku uběhlo přes-

ně 30 let od nezapomenutelného okamžiku, 
kdy Svatý otec Jan Pavel II. svatořečil Anež-
ku Přemyslovnu. Tehdy byla neděle, psal se 
rok 1989, v Násedlovicích byly hody a mně 
se tehdy vůbec nechtělo do kostela, protože 
v televizi vysílali něco úžasného a v době so-
cialismu u nás nevídaného – přímý přenos 
z Vatikánu. Rychle jsem pospíchal z hodové 
mše svaté domů a velkou část obřadu svato-
řečení jsem stihl. Už to, že jsme tehdy moh-
li prostřednictvím televize něco takového 
v přímém přenosu vidět, byl zázrak.

Co tomu předcházelo? Pan kardinál To-
mášek v roce 1988 vyhlásil Desetiletí du-
chovní obnovy a rok 1988 zasvětil blaho-
slavené Anežce. V březnu 1988 proběhla 
celonárodní pouť se mší v Chrámu svatého 
Víta k poctě Anežky České. Komunistický 
režim tuto akci oficiálně povolil, ale vše-
možně se snažil občany odradit od účasti 
na akci - mimo jiné byly odkloněny linky 
městské hromadné dopravy a byly kontro-
lovány posádky projíždějících automobilů. 
Díky tomu se na akci nakonec dostalo asi 
jen 6 tisíc věřících a kromě nich také  kolem 
sedmi set příslušníků SNB a tři sta členů Li-
dových milicí.

Pak v lednu 1989 proběhl tzv. Palachův 
týden, pět dní trvající protesty byly největ-
ším projevem občanského odporu proti to-
talitnímu režimu. Lidé se přestávali bát. 

Pád berlínské zdi 9. listopadu 1989 byl 
potvrzením, že ve střední Evropě dochází 
k velkým politickým změnám.

Proto tehdejší režim u nás nekladl věřícím 
větší překážky k cestě do Říma na Anežči-
no svatořečení v neděli 12. listopadu 1989, 
kam mohlo vycestovat kolem desítky tisíc 
poutníků. Byly i úvahy, že by Svatý otec 
na svatořečení Anežky přijel do Prahy, ale 
toho se komunisté báli. Události na Národní 
třídě v Praze 17. listopadu 1989 pak odstar-
tovaly pád čtyřiceti let vlády jedné strany. 
Není tedy nadnesené tvrzení, že Anežčino 
svatořečení otevřelo dveře ke svobodě.

V letošním roce si tedy připomínáme 
30. výročí těchto událostí. Při této příležitosti 
čeští věřící znovu putovali do Říma, aby zde 
poděkovali za dar svobody a prosili za du-
chovní obnovu naší země i s přímluvou Sva-
té Anežky České. Na tuto národní pouť jsem 
se přihlásil na poslední chvíli. Díky tomu 
jsem byl zařazen do posledního letu z Prahy 
v neděli 10. listopadu. Cesta i samotná pouť 
jsou pro mě zážitkem na celý život. Tímto 
letadlem se do Říma přepravoval dokonce 
i pan kardinál, se kterým jsem prohodil pár 
slov při odbavování zavazadel, všichni bis-
kupové, i pan biskup Lobkovic na vozíčku. 
Dále tam byli kněží, novináři, televizní re-
portéři a mnoho nás, obyčejných poutníků. 

V pondělí 11. 11. proběhla modlitba na-
šich otců biskupů u hrobu sv. Cyrila. Litanie 
k našim národním patronům vedl J.Exc. Jan 
Graubner, arcibiskup olomoucký. Odpoled-
ne pak proběhlo zahájení celé pouti v bazi-
lice Santa Maria Magiore. Hlavní celebrant 
byl J. Exc. Jan Graubner, kazatel byl J.Exc.
Vojtěch Cikrle, biskup brněnský.

V úterý 12. 11. se konala národní mše sva-
tá  v bazilice sv. Petra ve Vatikánu společně 
s našimi biskupy a kněžími. Hlavní cele-
brant byl J.Em.Dominik kardinál Duka, ar-
cibiskup pražský a primas český. Večer pak 
proběhl koncert České nebe v Bazilice svaté-
ho Jana z Lateránu, kde hudební doprovod 
zajistila Hudba Hradní stráže a Policie ČR 
a české pěvecké sbory. Ve středu 13. 11. se 
konala generální audience u papeže Františ-
ka na Svatopeterském náměstí ve Vatikánu. 
Naši biskupové předali papeži Františkovi 
dary, Korunu sv. Anežky České a finanční 
dar přes milion Kč pro chudé. Myslím, že 
z tohoto daru měl papež František radost, 
protože jeho sociální cítění je známé a touha 
pomáhat trpícím a chudým také. V odpoled-
ních hodinách jsem se zúčastnil v Bazilice 
sv. Jana z Lateránu mše svaté k poctě sv. 
Anežky České. Řím je nádherný v každém 
období, byl jsem zde po třetí a moc rád bych 
se tam vrátil zas. Prožil jsem tam krásná 
setkání s poutníky z celé České republiky. 
Milé bylo potkávat ty, které znám, a krásné 
bylo navázat nová přátelství.

Na závěr bych chtěl vyjádřit poděkování 
Svaté Anežce za 30 let svobody a vyjádřit 
prosbu o další ochranu do budoucna. Nepře-
stává platit modlitba, kterou napsal na kus 
papírku Václav Havel krátce před smrtí : 
„Milá Anežko, děkujeme Ti za ochrannou 
ruku, kterou jsi nad námi držela. Prosím, 
měj ruku i nadále připravenou, třeba ji ještě 
budeme potřebovat.“

Vojtěch Kopeček

•  Usnesení č. 12/2/2019 – Výsledek hlaso-
vání pro 8, proti 0, zdržel se 0. Zastupi-
telstvo obce Násedlovice schvaluje zapi-
sovatele a ověřovatele zápisu.

•  Usnesení č. 12/3/2019 – Výsledek hla-
sování pro 8, proti 0, zdržel se 0. Zastu-
pitelstvo obce Násedlovice schvaluje 
jmenování hlavní inventarizační komise 
a dílčích inventarizačních komisí.

•  Usnesení č. 12/4/2019 – Výsledek hlaso-
vání pro 8, proti 0, zdržel se 0. Zastupi-
telstvo obce Násedlovice schvaluje vyvě-
šení návrhu rozpočtu obce na rok 2020 
na úřední desku i elektronickou úřední 
desku.

•  Usnesení č. 12/5/2019 – Výsledek hlaso-
vání pro 8, proti 0, zdržel se 0. Zastupitel-
stvo obce Násedlovice schvaluje vyvěšení 
návrhu střednědobého výhledu na rok 
2021–2026 na úřední desku i elektronic-
kou úřední desku.

•  Usnesení č. 12/6/2019 – Výsledek hlaso-
vání pro 8, proti 0, zdržel se 0. Zastupi-
telstvo obce Násedlovice schvaluje částku 
za osobu a rok ve výši 600 Kč za provoz 
systému shromažďování a odstraňování 
komunálních odpadů.

•  Usnesení č. 12/7/2019 – Výsledek hla-
sování pro 7, proti 0, zdržel se 1 (Lojan 

Josef). Zastupitelstvo obce Násedlovice 
schvaluje příkazní smlouvu č. 4/2019 
na výkon TDI na stavbu „Revitalizace 
obecního rybníku Násedlovice“ a pově-
řuje paní starostku podpisem smlouvy.

•  Usnesení č. 12/8/2019 – Výsledek hlaso-
vání pro 8, proti 0, zdržel se 0. Zastupitel-
stvo obce Násedlovice schvaluje dodatek 
č. 1 ke smlouvě o nájmu ze dne 24. 4. 
2019 a pověřuje paní starostku podpisem 
dodatku.

•  Usnesení č. 12/9/2019 – Výsledek hlaso-
vání pro 8, proti 0, zdržel se 0. Zastupitel-
stvo obce Násedlovice schvaluje bezplat-
ný pronájem kulturního domu pro Spolek 
Násedlováček dne 26. 9. 2020 na oslavu 
5. výročí DFS Násedlováček.

•  Usnesení č. 12/10/2019 – Výsledek hlaso-
vání pro 4, proti 1 (Lojan Josef), zdržel 
se 3 (Poláček Václav, Svoboda Věroslav, 
Blahutka František). Zastupitelstvo obce 
Násedlovice neschvaluje usnesení dát 
finanční dar spolkům v maximální výši 
30.000 Kč a spolek.

•  Usnesení č. 12/11/2019 – Výsledek hlaso-
vání pro 8, proti 0, zdržel se 0. Zastupitel-
stvo obce Násedlovice schvaluje koncept 
kroniky obce za rok 2018.

•  Usnesení č. 12/12/2019 – Výsledek hlaso-

vání pro 8, proti 0, zdržel se 0. Zastupitel-
stvo obce Násedlovice schvaluje smlouvu 
o právu provést stavbu a pověřuje paní 
podpisem smlouvy.

•  Usnesení č. 12/13/2019 – Výsledek hlaso-
vání pro 8, proti 0, zdržel se 0. Zastupi-
telstvo obce Násedlovice schvaluje žádost 
SDH Násedlovice o bezplatný pronájem 
kulturního domu na Martinské hody 
2019, Kateřinskou zábavu 2019 a Miku-
lášskou besídku 4. 12. 2020 a bezplatný 
pronájem kurtů 2–3x týdně.

•  Usnesení č. 12/14/2019 – Výsledek hlaso-
vání pro 8, proti 0, zdržel se 0. Zastupi-
telstvo obce Násedlovice schvaluje hosto-
vání lunaparku z Rajhradic pro rok 2020.

Zastupitelstvo obce Násedlovice bere 
na vědomí:
•  v bodě č. 4 kontrolu usnesení z minulého 

zasedání.
•  v bodě č. 5 rozpočtové opatření č. 8/2019.
•  v bodě č. 9 žádost TJ Moravia na změnu 

technického řešení oplocení části hřiště.
•  v bodě č. 16 bere na vědomí informaci 

o řešení odpadních vod a ČOV a bude 
osloven VaK Hodonín, aby připravil ná-
jemní smlouvu. Bude svoláno pracovní 
zastupitelstvo na pondělí 9. 12. 2019 v 18 
hodin k řešení této problematiky.
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EKOR, s.r.o. – činnosti pro obce DSO Severovýchod
Založení obchodní společnost EKOR, 

s.r.o. v roce 1994; důvod založení: naklá-
dání s odpady na území svých členských 
obcí DSO Severovýchod; DSO Severovýchod 
(svazek 43 obcí a měst okresu Hodonín) - je-
diný společník této společnosti; působnost 
společnosti EKOR, s.r.o. – na celém území 
Kyjovska a části Veselska a Hodonínska; 
předmět podnikání – podnikání v oblasti na-
kládání s nebezpečnými odpady, nakládání 
s odpady (vyjma nebezpečných), silniční 
motorová doprava nákladní, specializovaný 
maloobchod, poskytování technických slu-
žeb, ubytovací služby, přípravné práce pro 
stavby.

Zařízení k nakládání s odpady ve vlast-
nictví spol. EKOR, s.r.o.

Řízená skládka odpadů v zařízení Cent-
rum zpracování odpadů Těmice; recyklační 
plocha na využití stavebních odpadů; kon-
tejnerová kompostárna v Kyjově; sběrný 
dvůr odpadů v Kyjově.

Pronajatá zařízení k nakládání s odpa-
dy ve vlastnictví DSO Severovýchod

Dotřiďovací linka na plasty a papír v za-
řízení Centrum zpracování odpadů Těmice; 
otevřená kompostárna v zařízení Centrum 
zpracování odpadů Těmice, roční kapacita 
10 000 t; svozové vozidlo – lineární pres 
o objemu 22 m3.

Nejvýznamnější projekty financované 
z cizích zdrojů ve spolupráci s DSO Se-
verovýchod

• Dotřiďovací linka na plasty a papír v za-
řízení Centrum zpracování odpadů Těmice

Celkový náklad 45,5 mil. Kč – přijaté do-
tace z cizích zdrojů 90%; realizace v roce 
2006; zařízení na mechanickou úpravu pri-
márně separovaných odpadů z plastů a pa-
píru (kapacita 10 000 t/rok); budova dotři-
ďovací linky vč. technologického vybavení; 
sklad na výstupní suroviny; administrativní 
budova, šatny a sociální zařízení a zázemí 
pro zaměstnance.

• Systém odděleného nakládání s biolo-
gicky rozložitelným odpadem 

Celkový náklad 69 mil. Kč – přijaté do-
tace z cizích zdrojů 90%; realizace v roce 
2013; zařízení na využití biologicky rozlo-
žitelných odpadů – kompostárna (kapacita 
10 000 t/rok na vstupu); 3 svozová vozidla 
(lineární pres) o objemu 22 m3; 19 200 ná-
dob na BRKO (120 l) do domácností; 220 
kontejnerů (770 l) do sídlištních zástaveb; 
1 hákový nosič; 35 ks kontejnerů (15 m3) 
na BRO; dílčí účastníci projektu spol. EKOR, 
s.r.o., DSO Severovýchod, Město Kyjov, 
Město Veselí nad Moravou, Město Vracov, 
Město Ždánice, Obec Těmice.

Aktivity spol. EKOR, s.r.o.
Společnost EKOR, s.r.o. zajišťuje pro 

všechny členské obce svazku DSO Severo-
východ nakládání s veškerými odpady. 

Jedná se zejména o: svoz a likvida-
ci SKO na vlastní řízené skládce odpadů 
v Těmicích; svoz a využití (zpracování) 
biologicky rozložitelných odpadů (BRO) 
a biologicky rozložitelných komunálních 
odpadů (BRKO); svoz a využití primárně 
separovaných odpadů plastu a papíru (do-
třídění na všechny materiálově využitelné 
a současně uplatnitelné složky); svoz a po-
skytnutí odpadu k dalšímu zpracovateli 
či využití barevného a bílého skla a kovů; 
kontejnerovou dopravu velkoobjemnými 
kontejnery 5–30 m3; provozování sběrných 
dvorů v Kyjově a ve Vracově; obsluhu dal-
ších 5 sběrných dvorů (Svatobořice-Mis-
třín, Šardice, Čejč, Moravský Písek, Ždáni-
ce a sběrné místo Dambořice, nebezpečný 
odpad z města Veselí nad Moravou); odvoz 
a příjem stavebních a demoličních odpadů 
k využití v zařízení k tomu určeném; svoz 
nebezpečných odpadů z obcí, které nemají 
sběrný dvůr a jejich předání oprávněné oso-
bě; odbornou poradenskou pomoc a pod-
poru; věcné zpracování veškerých hlášení 
o produkci odpadů obcí a měst (do ISPOP 
i pro EKO KOM); vypracování veškeré pře-
depsané dokumentace v souvislosti s pře-
pravou nebezpečných odpadů; vzdělávání 
a osvětu žáků základních a středních škol 
v environmentální oblasti (exkurze v zaří-
zeních společnosti).

Dále společnost EKOR, s.r.o. zajišťuje 
pro všechny zákazníky. 

prodej různých typů nádob na odpady; 
prodej recyklátu ze stavebních odpadů; 
prodej certifikovaného organického hnojiva 
– kompostu.

Mimo vlastní členské obce DSO Severo-
východ společnost EKOR, s.r.o. zajišťuje 
nakládání s odpady i pro další obce a měs-
ta okresu Hodonín (Dubňany, Ratíškovice, 
Hroznová Lhota a Vnorovy).

Společnost EKOR, s.r.o., poskytuje svým 
partnerům ze strany obcí a měst svazku 
DSO Severovýchod zdarma veškerou pora-
denskou a odbornou pomoc. 

Bezplatně připravuje obcím kompletní 
podklady a výkazy o produkci odpadů k po-
vinnému zasílání hlášení do centrálního 
registru ISPOP. Taktéž připravuje veškeré 
evidence a hlášení pro kolektivního správ-
ce odpadů z obalů EKO-KOM, obce pouze 
inkasují příspěvky od uvedeného kolektiv-
ního správce. 

Společnost EKOR, s.r.o. pořádá na přání 
škol exkurze žáků v provozovaných zaří-
zeních (sběrné dvory, dotřiďovací linka, 
kompostárna) s odborným výkladem k en-
vironmentálnímu vzdělávání mladé genera-
ce. Cílem je nejen výchova mladé generace, 
ale jejím prostřednictvím působení na starší 
občany. 

Dále poskytuje zcela zdarma obcím pro 
jejich potřeby a potřeby občanů certifikova-
né organické hnojivo – kompost, jehož hod-
nota je 460 Kč na 1 t. 

Významnou měrou se podílí na výši 
celkových ročních příjmů svazku platbou 
nájemného za jednotlivá provozovaná za-
řízení a movité věci. Tímto zajišťuje trva-
lý majoritní podíl na celkových příjmech 
DSO Severovýchod. Od roku 2010 nedošlo 
ke zdražení žádné služby vykonávané spo-
lečností EKOR, s.r.o. pro členské obce DSO 
Severovýchod, vyjma bioodopadů v roce 
2018, kde byla situace již dále neúnosná. 

Naopak v tomto období došlo k něko-
likerému zlevnění (plasty, papír, sklo). 
A to i přes stálý růst cen pohonných hmot, 
a v poslední době, i zákonem několikrát 
zvyšované základní i zaručené mzdy. 

Roste i počet obsloužených nádob veške-
rých odpadů, zejména však separace. Obslu-
hujeme celkově téměř 2000 ks kontejnerů 
na separovaný odpad (papír 558 ks, plasty 
789 ks, sklo bílé 303 ks, sklo barevné 312 ks, 
kovy 37 ks). Značný nárůst počtu kontejnerů 
byl v roce 2016 a od té doby jejich počet ještě 
vzrostl. Nezanedbatelný je i růst vlastního 
množství odpadů. Jak co se týká sběrných 
dvorů, tak i celkově separace. Toto všechno 
pak klade na naše pracovníky další časové 
nároky při svozu (velký počet přesčasových 
hodin – přesčasy ve 3–4 dnech v týdnu) i při 
samotném dotřídění na dotřiďovací lince 
v Těmicích. Mnohokrát zmiňovaný problém 
„třídění za každou cenu“, vedle zbytečně 
velkého množství, které musí projít přes 
ruce našich zaměstnanců, prohlubuje navíc 
i potíže s uplatněním vytříděné suroviny. 
Velkou část svezeného separovaného odpa-
du plastů nelze materiálově využít (u nás 
34%, u jiných odpadářů i kolem 50%). Vel-
ké množství vytříděného materiálu zahlcu-
je i následné zpracovatele, což sráží cenu 
materiálově využitelných komodit na mini-
mum. V poslední době se však čím dál čas-
těji projevuje i zásadní problém, vytříděný 
materiál vůbec udat. Tato záležitost je ov-
šem celorepublikovým problémem, není to 
jen záležitost DSO Severovýchod či svozové 
oblasti společnosti EKOR s.r.o.. Někteří naši 
kolegové z podobných společností přestali 
již třídit vybrané suroviny, protože je nejsou 
schopni dále uplatnit. Podobná situace na-
stává i s odpadním, ale využitelným dřevem, 
stavebním a demoličním odpadem a brzy 
bude i s papírem. Nikdo o druhotné suroviny 
nemá zájem. Politici se přou a předhání, ko-
lik vytřídíme odpadu z SKO a zavazují se Ev-
ropské unii k mnohdy nereálným věcem, ale 
stará se někdo, co s tím dál? Kde budou vy-
tříděné složky komunálního odpadu končit? 
Ani spalovna jako koncovka o ně nestojí. Ta 
potřebuje, kvůli své technologii, optimálně 
netříděný KO. Navíc se musí, v drtivé většině 
i za vytříděné odpady, které jsou jinak, než 
materiálově využitelné, při předání dalšímu 
zpracovateli také platit. Uvážíme-li všechny 
shora uvedené skutečnosti, nutně se nabízí 
otázka, proč se tedy tak masívně tlačí na tří-
dění (za každou cenu)…?

František Svoboda za EKOR
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Moravské Toskánsko a Toskánsko
V nedávné době jsem zjis-

til, že nádherné krajině kolem 
naší obce se začalo říkat „Mo-
ravské Toskánsko“. Na zá-
kladě informací na internetu 
jsem zjistil, že Moravské To-
skánsko patří mezi padesát 
nejhezčích míst světa. A to 
i díky fotkám Radka Severy, 
který má na kontě řadu oce-
nění z fotografických soutěží, 
je nositelem titulu Mistr Sva-
zu českých fotografů. Radek 
Severa je místní fotograf, má 
vinohrad v kopcích nad Mistřínem.

Podobných lokalit s výrazně zvlněnými 
kopci je na světě málo. Mezi fotografy jsou 
nejznámější tři, a to Italské Toskánsko, jižní 
Morava a krajina kolem amerického města 
Palouse. Moravské Toskánsko jezdí fotogra-
fovat kromě Čechů i Poláci, Rusové nebo 
Maďaři. Je možné tu potkat fotografy z Ja-
ponska, Jižní Koreje nebo USA. Je to nád-
herný pohled, když do zvlněných kopců 
zasvítí krásné ranní sluníčko. Přivstaňte si 
v létě a běžte se kochat krásným pohledem 
na svět – na Moravské Toskánsko. Napadá 
mě přitom, jaká to musela být nádhera, 
když v minulosti nebyly velké širé rodné ře-
pkové lány, ale malá políčka, meze, stromy, 
keře, ptactvo a zvěř.

A jak bychom dnes mohli zájmu o kraji-
nu kolem nás i my v Násedlovicích komerč-
ně využít? Fotografové musí čekat na dob-
rou fotku, musí někde spát, něco jíst a pít. 
Třeba násedlovské víno? 

A teď to k tomu italskému Toskánsko. 
O jeho kráse tu psát nebudu, to je nutné 
vidět. Při mé nedávné pouti do Říma k 30. 

výročí svatořečení Svaté Anežky České 
měla naši skupinu na starost paní průvod-
kyně českého původu, která žije v Římě. Je 
majitelkou Cestovní kanceláře Pastor, která 
kromě náboženských poutí po celé Itálii 
organizuje i putování po Toskánsku, de-
gustace vína a místních sýrů, šunky a také 
návštěvu památek UNESCO. Tak jsem se 
hlásil, že jsem z Toskánska, ale Moravské-
ho. No a domluvil jsem zájezd do italského 
Toskánska. Uskutečnil by se v prodlouže-
ném víkendu od čtvrtka 23. 4. 2020. Podle 
zájmu by cesta proběhla buď autobusem, 
nebo letecky s tímto programem: 
1. den, odjezd čtvrtek večer
2.  den pátek, Lucca, Pisa a večer návštěva 

statku u Florencie s malou degustací
3.  den sobota, Voltera – středověké městeč-

ko, San Gimignano a pak návštěva vinař-
ství, kde budeme degustovat vína sever-
ního Toskánska a olivový olej

4.  den neděle, Siena a odpoledne návštěva 
agroturismu u Sieny, kde budeme degus-
tovat vína jižního Toskánska, olivový olej 
a sýry pecorino

5. den, pondělí, Florencie
6. den, příjezd do 4 hod ráno

Cena 8200 Kč, 3 noci 
s polopenzí, doprava tam 
i zpět a po Toskánsku. Vstup 
do muzeí a degustace by si 
každý hradil sám.

Bude-li zájem, rád pomohu 
zájezd uskutečnit. Snad by 
to mohlo být inspirativní pro 
naše vinaře. Podrobný leták 
i kontakty bude na vývěsce 
na OÚ. 

Případní zájemci hlaste se 
na také na mobil 776174971. 

A na závěr jedna z promluv Svatého 
Otce Pia:

„Úsměv nic nestojí a má velkou cenu. 
Obohatí toho, kdo ho dostane, a neochu-
dí toho, kdo ho dává. Trvá okamžik, ale 
vzpomínka na něj může být věčná. Nikdo 
není tak bohatý, aby se bez něj mohl obe-
jít. Nikdo není tak chudý, aby ho nemohl 
dát. Přináší štěstí do domu, podpírá při 
práci a je viditelným znamením hlubokého 
přátelství. Úsměv dá odpočinout od úna-
vy, obnovuje odvahu demoralizovaným, 
ve smutku je útěchou, pomáhá od každé 
strasti. Ale je dobře, že se nedá koupit ani 
půjčit, ani ukrást, protože jeho hodnota je 
v okamžiku, kdy je věnován. A když potká-
te někoho, kdo se na vás neusměje, buďte 
štědří a usmějte se vy, protože nikdo ne-
potřebuje víc úsměv než ten, kdo ho sám 
dát neumí.“

Vojtěch Kopeček,
člen zastupitelstva, KDU ČSL

Místní organizace KDU
Je tomu už více než rok, co se pustilo 

do práce nové zastupitelstvo. Po dlouhé 
době se do komunální politiky vrátila KDU-
-ČSL. Co se povedlo nebo nepovedlo, jistě 
velmi dobře poreferuje paní starostka, kte-
rou jsem jakožto jediný zvolený zastupitel 
za KDU podpořil a hodlám podpořit i na-
dále. KDU-ČSL dost často bývá „jazýčkem 
na vahách“, a tak často bývá tím, kdo roz-
hoduje. Do místní organizace KDU vstoupili 
noví nadějní členové: ing. Pavel Jankůj nebo 
ing. František Hanák, který se velmi aktivně 
zapojil do činnosti finančního výboru. Podě-
kování patří také paní Ludmile Jankůjové, 
která se i přes své náročné povolání zapoji-
la do činnosti kulturního výboru a pomáhá 
s obsluhou při společenských akcích.

KDU se prezentuje jako klidná síla a tou 
také chceme být. Ke klidu je nutná i velká 
dávka trpělivosti. Vždyť ne vždy je možné 
prosadit to, co si myslím, že je dobré. Dost 
často si oponent může myslet pravý opak. 

Paní starostka i pan místostarosta mohou 
dosvědčit, jak často o všech možných pro-
blémech diskutujeme a hledáme řešení, kte-
ré by na zastupitelstvu prošlo. Vždy razím 
prioritu věcí, které jsou společné pro všech-
ny občany, ale o jednotlivých problémech 
psát nebudu, to přenechám paní starostce. 
Mám radost z krásně opravené komunikace 
kolem sklepů. Na firmu Swietelsky, která 
opravu prováděla, mám velmi dobré refe-
rence ze Ždánic od pana starosty MUDr. 
Okáče a radního pana ing. Trněného.

Obecní politika, na rozdíl od té velké stát-
ní, může být velmi krásná a radostná, není 
zatížena ideologickými spory a jsou vidět 
brzy výsledky práce. Z toho pak pramení 
radost. Jen je třeba na něčem se domluvit, 
zadat studii, projekt, požádat o dotaci nebo 
zajistit financování z vlastních zdrojů nebo 
i v nutných případech rozumný úvěr. Pak 
vybrat firmu, zrealizovat projekt a do roka 
stříhat pásku. Jen je k tomu potřeba pětice 

rukou při hlasování, pět lidí, co se dovedou 
domluvit. 

Do konce našeho volebního období se 
naše obec může v mnohém změnit k lepší-
mu, mohli bychom opravit další komunika-
ce nebo místo dvou polorozpadlých domů 
naproti kostela bychom mohli vybudovat 
pěkný park. Vždyť určitě všichni jsme šli 
do práce v zastupitelstvu obce s tím, že naši 
dědinu máme rádi a chceme se podílet na je-
jím rozvoji. Jen je někdy těžké se dohodnout 
na způsobech té činnosti, co je ku prospě-
chu obce i občanů a na prioritách. K tomu, 
aby dobře fungovala komunální politika, je 
nutná většina hlasů v zastupitelstvu, v Ná-
sedlovicích to znamená pět hlasů. Proto je 
nutné najít shodu alespoň v zásadních vě-
cech, a to je oprava komunikací a výstavba 
rodinných domků. Ke shodě ale nedojde 
bez kompromisu, tedy ústupku z požadav-
ků. Přeji všem zastupitelům, aby se jim toto 
dařilo a diskuse byly plodné a smysluplné.
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Naši senioři
Pod záštitou obecního 

úřadu začal letos pracovat 
klub důchodců. Scházíme 
se jednou za měsíc. Hlavní 
náplní letos byla spoluprá-
ce s poradnou pro domácí 
pečující v Kyjově. Dozvě-
děli jsme se, jak připravit 
domácnost na příchod 
pečovaného, kde si zajistit 
kompenzační pomůcky. 
Poradenství se také týká 
sociálních dávek, nabídky 
sociálních služeb a zpro-
středkování psychologic-
ké pomoci. Každé setkání 
jsme zakončili tréninkem paměti. Zábavnou 
formou jsme plnili různé i úsměvné úkoly.

Zajímavá beseda byla i beseda s JUDr. 
Markem Šimkem na téma ochrana spotře-
bitele. Jako každý rok tak i letos se uskuteč-
nila beseda s důchodci, která byla na závěr 
obohacena divadelním představením Past. 
Pěkným vystoupením potěšila všechny 
přítomné rodačka Klára Mokrá. Nemohl 

chybět ani zájezd na výstavu kočárů Čechy 
pod Kosířem, na návštěvu pivovaru v Litovli 
i s ochutnávkou piva a zakončení zájezdu 
bylo v tvarůžkové cukrárně v Lošticích. 
Všem se zájezd moc líbil. Poslední setkání 
v tomto roce bude v prosinci. Paní Hana 
Bravencová nás seznámí s vývojem násed-
lovského kroje.

Marie Hromková

Knihovna informuje
Milí čtenáři, pomalu se blíží konec 

roku 2019 a já bych vám chtěla moc po-
děkovat. Mám radost, že navštěvujete 
obecní knihovnu. V novém roce bych 
opět ráda pořídila do knihovny nové kni-
hy. Budete-li mít nějaké náměty na knihy, 
budu ráda, když mi je sdělíte a já knihu 
koupím nebo objednám z výměnného 
fondu z Hodonína. Tvořivé dílničky pro 
děti budou i v dalším roce na jaře a potom 
zase na podzim nebo před Vánocemi. Na-
dále funguje výměnný fond. Každý měsíc 
přivážejí knihy z hodonínské knihovny. 
Chtěla bych vám popřát krásné a poho-
dové Vánoce a šťastný nový rok 2020.

Marie Dobešová, knihovnice

Ani naše obec není lhostejná 
k životnímu prostředí

Na podávání občerstvení při různých 
kulturních akcích naše obec pořídila 
vratné kelímky Nicknack. Jednorázové 
kelímky znečišťují prostředí a co víc, je-
jich úklid a zpracování stojí čas a peníze. 
Napít se dá i jinak – stylově a přitom ohle-
duplně k přírodě i lidem okolo. Obrázek 
na kelímek navrhla Věra Dupynová.

Výhody kelímků Nicknack:
• Unikátní závěsný klip pro snadné 

nošení
Prázdné nicknacky nepřekáží v ruce, 

jen se zavěsí za opasek. Ty plné se dají po-
hodlně přenášet – stačí zaháknout jeden 
do druhého, bez namáčení prstů do pití.

• Odolnější než klasický plast, bez-
pečnější než sklo

Nicknack je lehký, přitom pevný 
a odolný. Studené nápoje v něm tak rych-
le nezteplají, horké nevychladnou. Samo-
zřejmostí je jeho hygienická nezávadnost.

• Jak to bude fungovat?
Účastník akce zaplatí za kelímek 

Nicknack zálohu ve výši 50 Kč a dostane 
drink. Na baru mu každý použitý Nickna-
ck vyměníme za čistý. Pokud si Nicknack 
neodnesete domů, dostanete zálohu zpět.

Muzeum kočárů

Pivovar Litovel

Čechy pod Kosířem
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Mateřská škola

Nový školní rok 2019/2020 jsme zahájili 
v pondělí 2. září s celkovým počtem dětí 40. 
Teď si asi každý položí otázku, zda je tolik 
malých dětí v naší obci. Máme sedm dětí ze 
Žarošic a dvě děti z Dambořic. Pracujeme 
ve dvou třídách tak, že nejstarší děti jsou 
samostatně ve třídě v prvním patře a ti nej-
menší a střední věková skupina jsou spoje-
ny v jedné třídě v přízemí. Na odpoledne 
jsou všechny děti dohromady. 

Abychom se všichni společně seznámili, 
připravili jsme září sportovní odpoledne 
pro všechny rodiče a jejich děti na naší škol-
ní zahradě. Zasoutěžily si nejenom děti, ale 
i někteří rodiče prošli zkouškou své fyzické 
zdatnosti a obratnosti. Po sportovních výko-
nech jsme si všichni zasloužili opečeného 
„buřtíka“ na táborovém ohni. 

V tomto měsíci se nám podařilo dovyba-
vit naši školní zahradu o další herní prvek 
– přírodní kameniště, na které si děti nosí 
kameny ze svých výletů s rodiči do přírody 
a mají tak možnost poznávat krásu přírod-
ních materiálů. Kameniště nám postavil 
tatínek ze Žarošic, pan Šilder, kterému ještě 
jednou děkujeme. 

Počátkem října jsme zahájili činnost 
kroužku výuky angličtiny, kterou zajišťuje 
externí pracovnice. Tradičně v tomto měsí-
ci začíná grafomotorický kurz pro nejstarší 

děti, který se skládá z deseti lekcí a s dítě-
tem chodí na jednotlivé lekce jeden z ro-
dičů.

I když máme dost malých dětí, přesto 
jsme se vydali za vzděláním i mimo ma-
teřskou školu. Navštívili jsme hvězdárnu 
ve Ždánicích, kde byl pro děti připraven 
vzdělávací program Saturnový prstýnek. 
V listopadu jsme si jeli vyslechnout pís-
ničky Pavla Nováka na hudební koncert 
Zdravíčko v Kyjově. A jako dárek k Miku-
láši jsme cestovali do Brna do divadla Ra-
dost na novou hudební pohádku Budulínek 
z hudebky.

Naší snahou je, aby-
chom rodičům poskytli 
co nejvíce informací o cel-
kovém rozvoji jejich dětí 
a popřípadě upozornili 
na některá možná úskalí 
ve výchově a vzdělávání. 
V listopadu tak mají rodi-
če možnost zúčastnit se 
individuálních konzultací. 
V průběhu celého roku 
mají k dispozici portfo-
lio svého dítěte, v kterém 
uvidí, jak dítě samostatně 
pracuje a jak se rozvíjí 
v jednotlivých oblastech – 

matematické pregramotnosti, jazykové ob-
lasti, grafomotoriky atd. 

Všechny nás čeká asi ten nejkrásnější čas 
předvánočního období, kdy se hlavně naše 
děti těší nejenom na Vánoce ve školce, ale 
i na společné setkání s rodiči, kteří si pra-
videlně chodí s dětmi pohrát, něco zajíma-
vého si společně vyrobí a děti jim připraví 
pečené vánoční dobroty. 

A tak vám všem přejeme krásný závěr to-
hoto roku a do nového roku pevné zdraví, 
hodně štěstí a co nejvíce dobré nálady.

Marcela Hanáková, ředitelka
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Panský dvůr se sýpkou v datech
1544 – zmínka o tvrzi 

a panském dvoře v Nových 
Násedlovicích

1671 – v komínovém rejst-
říku (daň z komínů panských 
realit) je zapsán objekt jako 
Nassedlowitzer Mayerhof se 
dvěma komíny (zřejmě jde 
o dům či nějakou část domu 
čp. 33)

1671–1789 – evidence pou-
ze držby rustikálních gruntů 
(Rusticus (lat.) – sedlák; Rus-
tikál, Rustikalland – poddan-
ská půda, nikoli však půda 
patřící poddaným, ale jim 
svěřená a pronajatá. Rozděle-
na na lány. Půda v přímé režii 
šlechty se nazývá dominikál.)

1789 – dům čp. 33 je ozna-
čen jako knížecí ovčín (Fürstlichen Schäfer)

1785–1884 – nejsou dochovány domi-
nikální knihy, není možné vysledovat 
historii dvora (sýpky). Pouze v pozem-
kové knize obce Násedlovice z těchto let 
je poznámka o domu čp. 33, že se jedná 
o panský dvůr.

1819 – v seznamu domů obce je u čp. 33 
uveden vlastník kníže Johann Liechten-
stein. Druh domu byl ovčín (Schäferei) se 
dvěma místnostmi a jednou komorou, bez 
patra.

1827 – stabilní katastr – sýpka se nachá-
zela na stavební parcele č. 2, dům č.33. 
Majitelem byl kníže Johan a posléze Alois 

Liechtenstein, byla zde obytná a hospodář-
ská budova, rozloha parcely byla 1 hektar, 
6 arů, 17 m2.

1844–1846 – stavební úpravy sýpky v Ná-
sedlovicích. Žádost úřadu ve Ždánicích 
ohledně stavby sýpky v Násedlovicích ze 
dne 16. 2. 1846 a její schválení. Lze předpo-
kládat stavba nebo přestavba sýpky v letech 
1846–1847.

1915–1919 – existuje situační plán dvora 
v Násedlovicích, kde je zakreslena polo-
ha sýpky v rámci dvora i její rozměry, asi 
z let 1860–1900 (plán sýpky je kolorovaný 
z roku 1888).

Sýpka Násedlovice
Jedná se o bývalou panskou 

sýpku statku Liechtensteinů, 
která je společně s celým stat-
kem zaznamenána na mapě 
katastru z roku 1827. V tom-
to roce byl majitelem sýpky 
i statku Jan I. z Lichtenštejna. 
Později byli majiteli statku 
v Násedlovicích dr. Eduard 
Seidl ze Ždánic, statkář Rout-
schka, manželé Fanny a Ju-
lius Stiassnie. Poslední jme-
novaní byli nuceni roku 1939 
emigrovat do Anglie z důvodu 
jejich židovského původu. 
Roku 1949 došlo ke kolektivi-
zaci a založení menšinového 
družstva. Sýpka až do roku 
2016 sloužila k dosušování 

a uskladňování obilí pro zemědělské druž-
stvo Zemas, a.s. se sídlem v Čejči.

V roce 2017 odkoupila obec tři budovy 
v areálu zemědělského družstva, včet-
ně budovy sýpky. V současné době jsou 
do sýpky umisťovány různé kusy historic-
kých strojů a nářadí. Rádi bychom v sýpce 
zachovali část kulturního dědictví našich 
předků. Do budoucna plánujeme využití 
sýpky i pro kulturní akce. V současné době 
pátráme po více informacích k sýpce a ma-
jitelům. Sýpka je otevřena při slavnostních 
příležitostech v obci a po domluvě na tel. 
724 056 091.

Hana Bravencová

Mapa z roku 1827

Plánek sýpky
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Rodina Seidlů na Ždánicku
Jen příslušníci nej-

starších generací mají 
v paměti působení stat-
kářské rodiny Seidlů 
ve Ždánicích a okolí. 
A tak pokud vás histo-
rie této rodiny zajímá, 
nabízím několik řádek 
z historie.

Před 150 lety v roce 1869 si rodina Sei-
dlů, původem z Šumperka, kde podnikala 
v oboru textilního a železářského průmy-
slu, pronajala od šlechtické rodiny Liech-
tensteinů statky na Ždánicku a Bučovic-
ku. Jednalo se celkem o jedenáct statků, 
cukrovar a pivovar na 20 let. V roce 1880 
se Dr. Eduard Seidl (1854-1934) oženil 
v šumperském kostele. V tomto roce byl 
uveden jako majitel realit ve Ždánicích, 
kam se také přestěhoval do pronajatého 
liechtensteinského zámku. Zde se jim na-
rodil syn Ervin a dcera Elfriede. Po ukonče-
ní smlouvy s Liechtensteiny byla utvořena 
rodinná společná firma Cukrovar Ed. Seidl 
a spol. V letech 1906–1908 byla vybudo-
vána jeho zásluhou železnice z Čejče 
do Ždánic. V roce 1906 dr. Seidl získal 
šlechtický titul s přídomkem von Ho-
henveldern a současně rodový znak. 
V zahradě ždánického zámku rodina 
postavila v roce 1907 pro syna Ervina 
rodinnou vilu (nynější zdravotní stře-
disko a lékárna).

V utvořené rodinné společnosti měl 
rozhodující úlohu Dr. Eduard Seidl. 
Význam firmy přesáhl rámec běžné-

ho podnikání v regionu a výsledky jeho 
hospodaření a zemědělského pokusnictví 
byly využívány po celé tehdejší monarchii. 
Dr. Seidl se věnoval nejen podnikání, pod-
poroval kulturu, společenský život ve Ždá-
nicích a také školy. Měl velkou lásku k my-
slivosti, spolu s dalšími myslivci využívali 
možnosti lovu nejen ve Ždánickém lese, 
ale i na polních pronajatých pozemcích 
jednotlivých statků. Že myslivost a kynolo-
gie patřily k jeho zálibám a láskám, svěd-
čí i zachovalý psí hřbitůvek na pozemcích 
u zámku, kde se zachovaly 3 pomníčky 
jeho loveckých psů. Traduje se mezi my-
slivci, že jeden z pohřbených psů byl za-
střelen na honu jeho panským myslivcem, 
který špatně viděl. 

Rok 1918 znamenal pokles rozmachu 
a zařazení jejich firmy mezi běžné podni-
katele. Cukrovarnický průmysl ovládl velký 
nadnárodní kapitál s následným splynutím 
ždánického cukrovaru s břeclavským cuk-
rovarem. Dr. Seidl byl vynikajícím země-
dělcem, průkopníkem moderních způsobů 

obdělávání půdy pomocí mechanizace. 
Vyhledával nejvhodnější druhy osiva. Za-
ložil v roce 1905 ve Ždánicích vlastní obil-
nářskou šlechtitelskou stanici. I. světová 
válka znamenala pro zemědělství velkou 
ztrátu. Nejvyspělejší a největší zeměděl-
ské podniky byly v roce 1924 vyvlastněny 
a mnohdy rozdrobeny na malé pozemky, 
na kterých pokrokové hospodaření nebylo 
možné. Velké statky byly rozděleny a vy-
tvořeny zbytkové statky. Tak, jak se to stalo 
v naší obci, kde vznikly dva statky zhruba 
o 150 ha půdy. Statek v naší obci získal stat-
kář Routschka, karlovský statek si zakoupil 
Dr. Mach. Tyto majetky se stávaly často 
předmětem spekulací a podvodů. Bezzem-
kům pozemková reforma příliš nepomohla, 
ba naopak se přidělené půdy mnohdy lehce 
zbavili.

Dr. Seidl zemřel v roce 1934, jeho man-
želka Ema o rok dříve. Oba jsou pochováni 
v rodinné hrobce v Šumperku. 

Působení rodiny Seidlů na Ždánicku se 
nesmazatelně zapsalo do historie regionu. 

V době jejich pobytu došlo k velkému 
hospodářskému rozmachu a na stat-
cích byly příležitosti k zaměstnání. 
I vybudování železniční trati přispělo 
rozvoji regionu. Méně slavné je půso-
bení jejich syna Ervina Seidla v době II. 
světové války. Ten se ztotožnil s haneb-
nou nacistickou ideologií a byl nucen 
uprchnout do Rakouska. Dle informací 
pamětníků však s Němci otevřeně ne-
spolupracoval. 

Josef Puk

Muzeum a galerie
„Nečekej na někoho, aby ti přinesl květy.
Pěstuj si svoji vlastní zahradu a zkrášli 

svoji duši.“

I u nás čas plyne rychle a návštěvníci ga-
lerie se ještě v září mohli seznámit s obrazy 
malířky Darii Bernadety Novotné. Nyní tuto 
výstavu nahradila již tradiční výstava betlé-
mů. Je velký problém sehnat nové betlémy, 
proto bych ráda poděkovala všem, kteří 
jsou ochotni své betlémy zapůjčit. Velké 
poděkování patří i paní Tereze Zegotové, 
která již druhým rokem vytváří perníkový 
betlém.

V muzeu nám opět přibylo několik drob-
ných předmětů a fotografií, za což jsme 
moc rádi. Naše sbírka se rozšiřuje i na sýp-
ce, kde jsme situovali hlavně větší kusy 
převážně ze zemědělské činnosti našich 
předků. Domnívám se, že by bylo krásné 
tuto budovu zachovat i dalším generacím. 
Návštěvníci, kteří sýpku navštívili, neskrý-
vali slova obdivu, v jakém stavu se tento 
skvost dochoval. Často se zamýšlím nad do-
tazem: Co mohou Násedlovice nabídnout 

turistům…? Moc toho asi není. Hrad ani 
zámek nemáme. Tvrz zanikla a nedochoval 
se ani obrázek. Co stojí za zmínku jsou pře-
vážně církevní stavby – kostel sv. Martina, 
evangelická modlitebna, kaplička, zvonice, 
boží muka… Nyní máme možnost zachovat 
krásnou historickou stavbu sýpky, která již 
v mnoha obcích není. Věřím, že její další 
budoucnost je v rukou rozumných lidí a ne-
dojde k jejímu úplnému zničení a posléze 
i k zbourání. Staré věci je velmi lehké zaho-
dit, zničit a nahradit novými, moderními. Je 
to tak i s fotografiemi. Návštěvníci našeho 
muzea, většinou rodáci a potomci rodáků, 
obdivují fotografie a vzpomínají, jak si dříve 
lidé více povídali, jak hráli divadlo, společ-
ně organizovali různé výstavy a jiné spo-
lečenské akce. Dnešní doba je příliš uspě-
chaná a lidé se sami sobě vzdalují. Ale jsme 
rádi i za to málo, co v naší obci zůstalo. 

Jsem ráda, že jsem mohla být součástí 
přípravy setkání pracovníků bývalého zá-
vodu Šohaj Násedlovice. I když zajištění 
této akce bylo velmi náročné. Rukama mně 
prošlo mnoho fotografií, které jsem zařadi-

la do archívu našeho muzea a příležitostně 
budou i nadále zveřejňovány. Velké podě-
kování patří panu Jiřímu Kobzinkovi, který 
skenoval a opravoval mnohdy již poškoze-
né fotografie. Informace o historii textilní to-
várny jsem čerpala pouze z kronik obce Ná-
sedlovice. Později jsem zjistila, že mnoho 
důležitých informací nám uniklo, ale za to 
nemůže nikdo, protože v kronikách zazna-
menány nebyly. A zde vidím, jak důležité je 
zachování informací pro další pokolení, ať 
už to jsou fotografie, psaný text nebo věci 
osobní potřeby. 

Za pracovníky obecního úřadu a tím 
i muzea jsem moc ráda, že informace hle-
dáte i v našem muzeu a rádi vám umožníme 
návštěvu muzea, galerie i sýpky. Můžete se 
na mne obrátit i s pomocí při hledání svých 
kořenů v naší obci. Obracet se na mne mů-
žete na tel. 724 056 091 nebo na email mu-
zeumagalerie@seznam.cz

Všem přeji spokojené prožití svátků vá-
nočních a pohodový nový rok 2020.

Hana Bravencová,
správkyně muzea a galerie

Psí hřbitov
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Vzpomínka na Karlu Křemečkovou-Florianovou
V minulém čísle Zpravodaje jsem při-

pomínal 90. výročí posvěcení katolického 
kostela. Při té příležitosti jsem vzpomněl 
i na tvůrce vnitřní výzdoby kostela u nás 
i v Žarošicích, jejichž autorem byl umě-
lec ze Staré Říše Jan Florian (1921–2007). 
Tento umělec měl silnou vazbu na náš 

region. Vždyť rodiče jeho 
ženy Karly bydleli roky 
v Žarošicích, kde paní 
Křemečková roky učila 
ve škole. Karla se naro-
dila v roce l942 a absol-
vovala tehdejší jedenác-
tiletku v Kyjově v letech 
1957–1960. V roce 1961 
se vdala a s manželem 
Janem Florianem se od-
stěhovala do Staré Říše 
na Vysočině. Zde se spo-
lu s manželem věnovali 
umělecké a restaurátor-
ské činnosti. Jan pochá-
zel z 12 dětí. Všechny se 
nějakým způsobem podí-
lely na duchovní činnosti. 
Na poslední setkání spo-
lužáků v Kyjově vzkázala, 
že se nemůže zúčastnit 
ze zdravotních důvodů. 
Zpráva o její smrti nás 
však všechny překvapila. 

Paní starostka Vlasta Mokrá 
zajistila dopravu, a tak jsme 
se vypravili na rozloučení 
s mojí spolužačkou. Při té 
příležitosti jsme navštívili 
i opata premonstrátského 
kláštera v Nové Říši Rudolfa 
Mariana Kosíka, emeritního 
žarošického faráře, který 
také vedl zádušní mši. Ro-
dina Florianových byla 

spřízněna s rodinou Martina Jirouse, bás-
níka a umělce, který v době totality patřil 
k předním odpůrcům tehdejšího režimu. 
Ten byl pohřben za účasti mnohých disi-
dentů a přátel salesiánů v blízkém Kostel-
ním Vydří. Opat Kosík byl součástí kolek-
tivu salesiánských kněží, kteří se pohřbu 
zúčastnili.

Josef Puk

Všimli jste si?
Kdo chodíte častěji do přírody, jistě 

pozorujete kromě změny vzhledu kra-
jiny i změnu počasí. V neposlední řadě 
můžeme pozorovat i změnu druhů živo-
čichů a rostlin. Starší generace neznaly 
mandelinku, nebylo vidět divoké prase 
ani bobr, zato na každém poli bylo vidět 
koroptve a množství jiné zvěře. Havra-
ni i obyčejní vrabci, jichž dříve bývalo 
mnoho, jsou dnes vzácností.

Možná jste si v teplých podzimních 
dnech všimli na fasádách domů tisíce 
broučků podobných našim slunéčkům 
sedmitečným. Mají však jinou barvu 
a počet teček na krovkách. Jedná se 
o slunéčko východní, které se přes se-
verní Ameriku dostalo před několika 
lety do Evropy a jak se zdá, daří se jim 
velmi dobře. Do Ameriky byly dovezeny 
ještě před vyvinutím chemických pro-
středků k hubení mšic, které jsou právě 
potravou tohoto slunéčka. Do Evropy se 
dostaly před několika lety a za krátkou 
dobu je jejich domovem celý kontinent. 
Neškodí, jen vinaři si stěžují, že množ-
ství brouků, které se může dostat při 
zpracování hroznů do moštu, narušuje 
chuť vína.

Josef Puk

Betlém autor Metoděj Florián

Svatostánek a obětní stůl – Jan Florián

Pohřeb básníka Martina Jirouse
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Zeptali jsme se…
V tomto čísle Zpravodaje Obecního úřadu v Násedlovicích přinášíme roz-

hovor s MUDr. Svatoplukem Dobešem, který v současné době pracuje 
jako lékař – internista v Masarykově onkologickém ústavu v Brně a zároveň 
je členem představenstva České lékařské komory (ČLK), předsedou Okres-
ního sdružení lékařů ČLK Brno-město a rovněž členem Krajské rady ČLK.

Náš rozhovor jsme uskutečnili v době, 
kdy v Brně právě skončil XXXIV. sjezd Čes-
ké lékařské komory. Mohl byste nám více 
přiblížit poslání a činnost této organizace? 

Srdečně zdravím všechny občany Ná-
sedlovic, obce odkud pocházím, kde jsem 
vyrůstal a strávil dosud nejdelší část svého 
života.

Ano, vedle své práce lékaře věnuji nyní 
hodně času i práci pro Českou lékařskou 
komoru, která je profesní organizací čes-
kých lékařů.

Asi ne všichni si pamatujeme roz-
dělení odborníků pro jednotlivé obo-
ry jako je vnitřní lékařství, chirurgie 
a další před rokem 1990. Jednalo se 
tehdy o jmenované lékaře – okresní, 
krajské a nakonec národní odborníky, 
lékaře, kteří odpovídali za dodržování 
odborné úrovně poskytované zdra-
votní péče pro jejich obor. Tento způ-
sob byl později kritizován pro úzké 
propojení na vedoucí politickou moc 
v zemi, a proto i posléze odmítnut.

Dohled nad odbornou prácí lékařů 
pak postoupil parlament v roce 1991 
právě profesní organizaci České lé-
kařské komory, která byla po vzoru 
ostatních evropských zemí zřízena 
zákonem č. 220/1991 Sb. a podobně 
bylo zřízeno i dalších 11 profesních 
komor, například pro stomatology, 
lékárníky, advokáty, daňové poradce 
a další profese. 

Stát tak nemusí organizovat, fi-
nancovat a především hledat vhodné 
odborníky pro jednotlivé obory, které 
zajistí tzv. profesní samospráva. 

Aktivita v komoře je sice výrazem důvěry 
ostatních kolegů, ale vyžaduje spoustu prá-
ce, času a trpělivosti, abychom byli garan-
tem bezpečnosti, kvality a vysoké odbornos-
ti poskytované lékařské péče v celé zemi.

Česká lékařská komora je tedy partnerem 
správních útvarů – vlády, ministerstva, kra-
jů, obcí.

Lidé si ji občas pletou s odbornou Českou 
lékařskou společností J.E.Purkyně, ta se 
však věnuje pouze odborné problematice 
v jednotlivých oborech. Zcela odlišný smysl 
mají zase odbory, které jsou partnerem za-
městnavatelů.

Vzhledem k tomu, že je brněnské sdru-
žení České lékařské komory jedním z nej-
větších, pořádá se sjezd této organizace stří-
davě jeden rok v Praze a jeden rok v Brně. 
Tato významná událost vždy znamená hod-
nocení předchozího období a hledání cesty 
na další rok či spíše ještě mnohem dál. 

Setkání delegátů sjezdu je pak nejvyšší 
funkční orgán celé organizace. 

V jaké situaci se občané obracejí na Čes-
kou lékařskou komoru

Jsou-li občané lékaři, kteří jako lékaři 
pracují v České republice, musí být členy 
České lékařské komory (není dost dobře 
možné, aby pravidla odborného postupu 
platila jen pro někoho a pro někoho ne).

Pokud ale mluvíme o občanech, kteří 
nejsou lékaři, půjde spíše o pacienty nebo 
jejich příbuzné. Ti se pak nejčastěji obracejí 
na Českou lékařskou komoru s námitkami 

– stížnostmi, nejsou-li s postupem ošetřují-
cího lékaře či zdravotnického zařízení spo-
kojeni. Musím tady ale říci, že lékaři jsou 
odpovědní za správný postup při ošetření 
nemocných, nikoliv už za očekávaný vý-
sledek. Asi všichni chápeme, že člověk se 
během života dříve či později setká s obtí-
žemi, nemocemi, které už nemají léčebné 
řešení. Jedná se o velmi vypjaté životní si-
tuace a ne každý se v případě svých nejbliž-
ších s takovým osudem dokáže smířit.

Většinou se ze sdělovacích prostředků 
dozvídáme, že české zdravotnictví se po-
týká s mnoha problémy. Které považujete 
za nejzávažnější?

Ano, téma zdravotnictví je velmi přitažli-
vé. Pravidelně se stává jedním z hlavních té-
mat v předvolebním programu politických 
stran. Několikrát týdně se s tímto tématem 
můžeme setkat také v programové nabídce 
televize, nejčastěji v podobě seriálů z lékař-
ského prostředí.

Nicméně pro společnost se stává nejpal-
čivějším problémem postupně se zhoršující 
nedostatek zdravotníků. A to jak lékařů, tak 
i sestřiček. Ty jsou dnes vzácnější ještě více 
než lékaři. 

Jak se rozšiřuje počet obyvatel, kteří se 
dožívají vysokého věku, přibývá přiroze-
ně s věkem i množství nemocných. Bohu-
žel těch, kteří absolvují lékařskou fakultu 
a poté nastoupí jako lékaři do českých ne-
mocnic, není tolik, aby nahradili své kolegy, 
kteří s vysokým věkem odcházejí do penze. 
Dlouhodobě pak cca 20 % všech absolven-
tů studia medicíny nezačne ani pracovat 
v České republice. Nabídka výrazně finanč-
ně lépe hodnocené práce v zahraničí je pří-
liš přitažlivá.

Česko tak doplácí na nižší procento výda-
jů do zdravotnictví z veřejných prostředků, 
než je v evropském prostoru obvyklé.

S tím, jak rychle přibývá obyvatel 
v kategorii seniorů a zmenšuje se po-
čet dětí, které rodí dnešní maminky, 
se celý problém postupně prohlubuje 
a společnost teprve hledá jeho řešení.

Jak se na jejich řešení podílí ČLK? 
Česká lékařská komora na tyto pro-

blémy upozorňuje už řadu let. Háček 
je však v tom, že vždy po skončení vo-
lebního období máme nové partnery, 
kterým situaci vysvětlujeme. Protože 
se ale na druhé straně setkáváme pře-
devším s reprezentanty politických 
stran a nikoliv s odborníky na zdra-
votnictví, vzniká řada nedorozumění 
a ztrácíme tak spoustu času a příleži-
tostí.

Ono je totiž obtížné vysvětlit, že exi-
stuje významný obor v chodu země, 
kde se nemůžeme řídit upřednostňo-
váním pouze toho, co přináší nejvyšší 
zisk a vyžaduje nejmenší náklady, jak 
je dnes v podnikatelské sféře obvyklé. 
Pacienti jsou většinou slabí, zranitel-
ní a často trpí. A to nejsou ti správní 
partneři pro byznys.

Pracujete jako samostatný internis-
ta v Masarykově onkologickém ústavu 
v Brně. Můžete nám více říci o této vaší 
práci?

Do této nemocnice jsem odešel v roce 
1993. Zpočátku jsem se podílel na prá-
ci v týmu lékařů, kteří pečují o nemocné 
v ohrožení zdraví či života na jednotce 
intenzivní péče. Postupně mé odborné 
znalosti začaly využívat kolegové všech 
ostatních oddělení nemocnice a dnes se 
převážně starám o pacienty, kteří přicháze-
jí do Ústavu s nově zjištěným nádorovým 
onemocněním a teprve se chystají k onko-
logické léčbě, ale další interní onemocnění 
jako je vysoký krevní tlak, cukrovka, one-
mocnění srdce, cév, plic jim tuto možnost 
omezuje nebo jí dokonce brání. Daří se tak 
zpřístupnit léčbu daleko většímu počtu ne-
mocných, než u kterých bychom si troufli 
začít s léčbou před pár lety.

Neléčím tedy přímo vlastní nádorová 
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ČZS Násedlovice 2019
Výbor a členové ČZS Násedlovice se 

v prvním pololetí roku 2019 věnovali po-
řádání XXII. Výstavy vín v Násedlovicích. 
Aktivně jsme se zapojili do krojovaného 
průvodu na Slováckém roku v Kyjově. 
O prázdninách se naši členové zúčastnili 
semináře pro vinaře s tématikou: „ Zpraco-
vání hroznů a výroba vína“, který se konal 
na hvězdárně ve Ždánicích. Koncem srpna 
jsme uspořádali Ochutnávku archivních vín 

našich členů, která se konala „Pod pergo-
lou“ za kulturním domem. Na ochutnávce 
se sešlo kolem čtyřiceti vzorků archivních 
vín a za přípravu občerstvení a zázemí, 
chceme poděkovat vedení kavárny Iberka. 
Jako službu pro spoluobčany i hosty letoš-
ních martinských hodů, jsme připravili tři-
cet dva vzorků mladých vín, které požehna-
li kněží obou církví. 

Na pátek 6. 12. 2019 připravujeme již tra-
diční ochutnávku mladých vín, 
která se uskuteční v zasedačce 
KD. Výbor ČZS Násedlovice dě-
kuje všem členům a místním vi-
nařům za dodané vzorky na akce 
v roce 2019. Přejeme všem ra-
dostně prožité vánoční svátky 
a hodně zdraví do nového roku 
2020. Přejeme vám, aby vás víno 
spojovalo. 

Mokrý Tomáš st.

onemocnění, ale připravuji naše pacienty, 
aby onkologickou léčbu mohli podstoupit 
a po jejím průběhu se mohli zdárně vrátit 
domů mezi své blízké.

Masarykův onkologický ústav jako prv-
ní a zatím jediné pracoviště v ČR získal 
certifikát  evropské akreditace jako Cli-
nical Cancer Center OECI. Potvrzuje se 
v něm, že ústav naplňuje standardy kva-
lity onkologické péče i výzkumu stanovené 
OECI (Organizace evropských onkologic-
kých ústavů). Mohl byste nám blíže popsat 
onkologické centrum na Žlutém kopci, 
které má nadregionální působnost? 

Nebudu zakrývat, že jsem velmi hrdý 
na úspěchy, kterých Masarykův onkologic-
ký ústav dosáhl. 

Bez jakýchkoliv pochyb obstojí výsledky 
naší práce ve srovnání s nejlepšími pracovi-
šti v Evropě.

Masarykův onkologický ústav má navíc 
dlouhou tradici už od svého založení v roce 
1935 MUDr. Jaroslavem Bakešem, tehdy 
s názvem Dům útěchy, který byl vybudo-
ván v sousedství jeho chirurgické kliniky 
na Žlutém kopci. Na tento ústav přispěl T. 
G. Masaryk darem 2,5 milionu korun a Ja-
roslav Bakeš odkazem 2/3 svého majetku. 
Od velmi omezených možností se postupně 
podařilo přejít na nejmodernější postupy 
při léčbě nádorů. A dnes naše pracoviště 
vytváří odborné protokoly, podle kterých 
postupují ostatní lékaři v celé zemi. 

Samozřejmostí je pak propojení infor-
mací a osobních setkání na mezinárodní 
úrovni.

Jste rodákem z naší obce, navštěvoval 
jste Základní školu v Žarošicích, maturo-
val jste na kyjovském gymnáziu. Jaká byla 
vaše další životní cesta? 

Po skončení gymnázia jsem se hlásil 

v roce 1980 na Lékařskou fakultu v Brně, 
ale neuspěl jsem v konkurenci počtu ucha-
zečů, přestože jsem zkoušky úspěšně složil. 
Pracoval jsem pak jako sanitář v tzv. nul-
tém ročníku lékařské fakulty na pracovišti 
Fakultní nemocnice u svaté Anny. O rok 
později jsem potom už studoval obor vše-
obecné lékařství. Ten trval 6 let, a tak jsem 
studia ukončil v roce 1987. 

Jako absolvent jsem se ucházel o obor 
plicního lékařství a alergologie, ale s tímto 
záměrem jsem uspěl až v nemocnici v Tře-
bíči. Následovala vojenská služba a z Třebí-
če jsem pak odcházel na konci roku 1988 
do Kyjova, kde jsem pracoval až do výše 
zmíněného roku 1993.

Mnozí si vás pamatují z doby, kdy jste 
v Násedlovicích žil s manželkou a dětmi 
v rodinném domě. Kde žijete nyní, co vaše 
rodina?

Rodinu jsem založil už roce 1986, moje 
žena se jmenuje Dana a v současné době 
pracuje jako učitelka. V letech 1988, 1990 
a 1992 přišly na svět postupně naše tři 
děti, Jan, Jiří a Kateřina. Spolu s mým od-
chodem do brněnské nemocnice odešla 
za prací a do škol v Brně postupně celá 
naše rodina. Všichni jsme tak dojíždě-
li z Násedlovic do Brna až do roku 2001, 
kdy jsme měli těžkou autonehodu blízko 
benzinové čerpací stanice nad Žarošice-
mi. Události daly jasné varování, že je čas 
na změnu bydliště. Před městem jsme dali 
přednost nedaleké vesnici Želešice, kde 
jsme v roce 2005 dostavěli dům a kde dnes 
bydlíme. Dnes už bez dětí, které se postup-
ně všechny osamostatnily. Jan bydlí v Pra-
ze, kde pracuje jako recepční hotelu. Jiří 
obul toulavé boty a po třech letech stráve-
ných cestováním po světě našel své vytou-
žené místo v severním Španělsku. Nejblíže 
nám zůstala Kačenka, která se letos na jaře 

vdala a pracuje jako počítačový odborník. 
Nemohu zakrýt spokojenost – všechny 
naše děti se uplatnily a platí daně.

Jak naplňujete svůj volný čas? Co vám 
dělá radost? 

S přibývajícími roky mám pocit, že volné-
ho času mi zbývá stále méně.

Ale po vzoru svých rodičů jsem si poří-
dil u nás v obci zahradu a pěstuju ovoce – 
meruňky a víno. Ostatně můj dědeček byl 
vinař, můj táta byl vinař…

Bohužel na nástupce čekám a musím 
doufat, že jej objevím třeba někde mezi 
vnoučaty.

Zavítáte někdy do rodné obce? 
Samozřejmě. I po smrti maminky v 2009 

jsme řadu let jezdili starat se se sourozenci 
o dům a zahradu na Chmelínku. 

Ale pro další udržování domu bez vize 
jeho zvelebení chyběl rozumný důvod, 
a tak jsme dům prodali v roce 2017 Ivaně 
a Vladimíru Ludvovým. 

Myslím, že noví majitelé si zde plní se 
vší vervou své životní sny a mění celý dům 
i okolí podle svých představ. Věřím, že 
svým nadšením svoje sousedy okouzlili.

Dnes se vracíme do Násedlovic jednak 
za svými blízkými, máme zde spoustu pří-
buzných, a přicházíme i za svými předky, 
rodiči, prarodiči i praprarodiči, kteří jsou 
uloženi na jednom z násedlovských hřbi-
tovů. Jsem jim všem velmi vděčný za pod-
mínky, které mi pro život připravili a ze kte-
rých i dnes čerpám. Snad by byli i oni pyšní 
na nás.

Děkujeme za čas, který jste věnoval to-
muto rozhovoru, a přejeme vám do dalšího 
osobního i pracovního života hodně zdra-
ví, radosti a spokojenosti. 

Ptala se Věra Dobešová
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DFS Násedlováček rok 2019
Násedlováček vznikl 1. 2. 2015 a v příš-

tím roce slaví 5. výročí založení souboru. 
Jak už jste se dozvěděli v minulém zpravo-
daji, letošní práce souboru se upínala k na-
cvičení slavnostního programu pro širokou 
veřejnost a pozvané hosty, který by se měl 
uskutečnit 26. 9. 2020 v kulturním domě 
v Násedlovicích. Tímto jste všichni srdečně 
na tento program zváni.

Jelikož pět let je dost dlouhá doba, dovol-
te mi krátké zhodnocení naší činnosti.

Během celé doby jsme absolvovali de-
sítky vystoupení jak na domácí půdě, tak 
i v zahraničí a to na různých kulturně-spo-
lečenských akcích a známých festivalech. 
Pro snadnější orientaci přidám vysvětlení 
zkratek: DFF – Dětský folklórní festival, 
MDFF – Mezinárodní dětský folklórní festi-
val, DFS – Dětský folklórní soubor, SFFS – 
Soutěžní festival folklórních souborů, MFF 
– Mezinárodní folklórní fetival.

Rok 2015: Želetice – otevření cyklostezky 
Ždánicko, MDFF „Štěpy“ Veselí nad Mora-
vou, Májová veselice Ždánice, DFF „Na li-
dovú notečku“ Brno Semilasso, „Sjezd 
rodáků“ Násedlovice, Martinské hody Ná-
sedlovice

Rok 2016: Dětské hodečky v Žarošicích, 
postupová přehlídka DFS v Kyjově, SFFS 
Dambořice, udělení Čestného občanství 
p. J. Fronkovi v Násedlovicích, Martinské 
hody Násedlovice

Rok 2017: konference starostů v Kyjově, 
MFF „Kraj beze stínů“ Krumvíř, MDFF „Ko-
lovrátok“ Heľpa, Střední Slovensko, Májová 
veselice Ždánice, Dětské hody v Násedlovi-
cích

Rok 2018: 2x domov důchodců v Kyjově, 
Násedlovice – ke 100. výročí vzniku Česko-
slovenska, Úvaly u Valtic – pro vedení spo-
lečnosti AXA management Services, kultur-
ní dům v Letonicích – tancovali jsme jako 
předskokani VUS Ondráš Brno, SFFS Dam-
bořice, MDFF „Kolovrátok“ Heľpa, Střední 
Slovensko, ZOO Brno „Zpívání u vánočního 
stromu“

Letošní rok 2019: domov důchodců Ky-
jov, ve Bzenci 2x – velikonoční trhy a vá-
nočné trhy, MFF „Na rynku v Bystřici“ 
Bystřice pod Hostýnem, Slovácky rok v Ky-

jově – účinkovali jsme ve 2 programech 
a to na náměstí před radnicí a v parku, DFF 
„Vajnorský širáček“ Bratislava-Vajnory, Ná-
sedlovice – setkání bývalých zaměstnanců 
závodu „Šohaj“.

V Násedlovicích každoročně vystupuje-
me na Kytičce pro maminku a Besedě pro 
důchodce. Od roku 2016 organizujeme 
v naší vesnici Vynášení Moreny a Vítání 
jara. Na podzim se zúčastňujeme nástupu 
stárků v neděli na Martinských hodech. 
Vystupujeme s programem se sváteční vá-
noční tématikou na Zpívání u vánočního 
stromu před obecním úřadem, první dva 
roky působení souboru jsme zde vystupo-
vali s „živým betlémem“.

Každý rok organizujeme 2x ročně sou-
středění souboru, které v začátcích souboru 
probíhalo v Haluzicích v hájence a od roku 
2018 probíhá na místní Myslivně, za což 
velice děkujeme místnímu mysliveckému 
sdružení. Na soustředění se děti učí nové 
taneční kroky, nové tance, ale baví se i opé-
káním špekáčků, bojí se spolu na STEZCE 
ODVAHY a večer končí oslavou narozenin 
s dortem, šampusem a samozřejmě s po-
řádnou diskotékou, kterou si děti připravují 
sami.

Pro děti se za odměnu za jejich námahu 
každý rok organizovaly výlety: Strážnice 
– skanzen (2015), zámek Milotice (2017), 
ZOO Hodonín (2017), zámek Lednice – 
výstava korunovačních klenotů (2018), 

Harmanecká jaskyňa okr. Banská Bystrica 
(2018), Banská Bystrica – památník SNP 
(2018), Petřín Praha (2019), ZOO Praha 
(2019), Hrad Červený Kameň západní Slo-
vensko (2019). Byli jsme se s dětmi podí-
vat i na festivalech v Tvrdonicích (2018) 
a Krumvíři (2019), na vystoupení VUS On-
dráš (2017, 2018, 2019), na vystoupení FS 
Poľana (2019) a letos se děti byly podívat 
na večerních programech v Kyjově na Slo-
váckém roku, z kterého jsme si odnesli nád-
herný umělecký zážitek. 

Protože není vše jen o zábavě, od minu-
lého roku se na podzim účastníme akce 
„Ukliďme svět, ukliďme Česko“. Je to dob-
rovolnická úklidová akce, která probíhá 
na území celé České republiky (a dokon-
ce na pár místech mimo ni). Jejím cílem 
je uklidit nelegálně vzniklé černé skládky 
a nepořádek. V letošním roce nám s úkli-
dem pomáhali i místní mladí hasiči, za což 
jim patří velké poděkování za aktivní účast 
na této prospěšné akci. 

Za 5 roků se v souboru vystřídalo víc jak 
50 dětí, některé z nich tancovaly déle, jiné 
jen krátce, ale všechny děti si odnesly ale-
spoň základy tanečních kroků a povědomí 
o folklóru, ke kterému děti aktivně vedeme. 
V současnosti polovina dětí v souboru tan-
cuje od jeho vzniku, a to je pro nás známka 
správného vedení k lásce k folklóru.

Vedoucí souboru je od jeho vzniku 
Mgr. Stela Poláčková, od roku 2017 Kateři-
na Červinková a od tohoto roku máme dvě 
další šikovné kolegyně Kristýnu Maradovou 
a Michaelu Přikrylovou, za což jim patří ob-
rovské poděkování, vzhledem k náročnosti 
práce v souboru.

Soubor podporuje Spolek Násedlováček, 
který vznikl začátkem roku 2018 jako sa-
mostatný právní subjekt a jehož základním 
posláním je podpora, šíření a udržování fol-
klórních tradic našich předků. V letošním 
roce náš spolek finančně podpořili nejen za-
stupitelé obce Násedlovice odsouhlasenou 
dotací, ale také sponzoři ze soukromého 
sektoru, za což jim naše děti velmi děkují 
a budou se snažit jejich důvěru nezklamat.

Dětský folklórní soubor Násedlováček 
v současnosti nabízí bohatý a pestrý pro-

MFF Bystřice pod Hostýnem

MFF Bystřice pod Hostýnem
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gram ve variabilní časové délce 5 až 45 min. 
(dle přání pořadatele), který je tvořen násle-
dujícími tanci a zpěvy:

Luční hry, Vynášení Moreny (zahnání 
zimy a přivítání jara), „Hra na řemesla“, 
upravený tanečně-pěvecký blok 
z Hanáckého Slovácka pod ná-
zvem „Hody, hody…“, skočné 
z Kyjovska s názvem „Před mu-
zikou“, tanec „Svatba na louce“, 
tradice „Od Ondřeje do Vánoc“ 
a „Přadlenky“, nový pěvecko-ta-
neční blok s názvem „Otvírání stu-
dánek“, zpěvy a tance z regionu 
Slovenska Myjava, Detva a zpěvy 
z Horehronia, které dodávají pro-
gramu větší variabilitu a potřebný 
přesah.

Chtěli jsme už v roce 2020 vyu-
žít jednu z mnoha nabídek, které dostává-
me a zúčastnit se folklórního festivalu v za-
hraničí (nemyslíme tím jen Slovensko), ale 
jak jsme již uváděli výše, čeká nás příprava 
slavnostního výročního programu, která 
bude náročná časově i finančně. Do bu-
doucna plánujeme účast na festivalech v za-
hraničí (mimo Slovensko), aby děti zažily 
i jinou festivalovou atmosféru, kde budou 
hrdé na to, že zastupují jako jediní kultu-

ru a tradice svojí vlasti a regionu, poznají 
různorodost a krásu folklóru jiných národů 
a zemí. Zároveň to pro ně bude velká odmě-
na a motivace za všechen jejich čas a úsilí, 
které si vyžaduje práce v souboru.

Soubor i nadále hodlá pokračovat v tra-
dici zpracovávání folklóru z domácího re-
gionu Hanáckého Slovácka, ale pro ukázku 
rozmanitosti a šikovnosti našich členů zpra-
cováváme i jiné regiony z Moravy a Sloven-
ska. Díky tomu se soubor snaží nabídnout 
divákům pestrou paletu krojů, tanců a písní 
v podání dětských členů souboru a zároveň 
je učí rozpoznávat rozmanitost folklóru 
v různých regionech nejen naší vlasti.

A to je vše. Vlastně není, tančí u nás děti 
od 4 let a nacvičují 2x týdně (pondělí a čtvr-
tek) ve večerních hodinách v prostorách 
bývalého Zemasu – vchod zezadu. Takže 
pokud mají vaše děti, vnučky nebo vnuci 

zájem, nebojte se a přiveďte je 
mezi nás. Budeme moc rádi, že 
budou v příštím roce spolu s námi 
zažívat dobrodružství na výletech 
a soustředěních, potlesk na vy-
stoupeních, který je odměnou 
za tvrdou práci na zkouškách. Za-
žijí pocit dětské spolupráce a hr-
dosti k tradicím svých předků.

Uplynulých pět let bych shrnula 
takto: „Folklór je dřina, u které se 
však vyplatí vydržet!“ I když jsme 
v minulosti měli náročné měsíce, 
protože „zlé jazyky“, „zaručené 

zprávy“ a jiné nám komplikovali naši prá-
ci, brali nám do ní chuť a spoustu psychic-
kých sil, dokonce hrozilo i zrušení souboru, 
přes to vše jsme se přenesli a pokračujeme 
dál. A proto jsem na všechny členy sou-
boru a Spolku Násedlováček nesmírně 
hrdá a všem naším sympatizantům vděčná 
za projevenou podporu. Všem patří mé vře-
lé poděkování.

Mgr. Stela Poláčková DFS Násedlováček

Ještě vám teče voda z vodovodu?

Doufám, že ano a vězte, že to není úplně 
běžná věc. Asi hodně z Vás ví, jak moc je 
právě náš zdroj pitné vody ohrožen a kolik 
úsilí mnoha lidí stojí jeho ochrana před zni-
čením těžbou štěrkopísků v jeho blízkosti. 
Otočíte-li doma kohoutkem, voda teče. Ale 
víte odkud? Kde se nachází zdroje pitné 
vody pro občany okresu Hodonín?

Nejstarším zdrojem je nádrž povrchové 
vody Koryčany. U ní je vybudovaná úprav-
na vody s kapacitou 50 litrů/sec. Dalším 
zdrojem, a to podzemní vody, je prameni-
ště v obci Moravská Nová Ves, kde máme 
úpravnu vody s kapacitou 100 litrů/sec. 
Našim největším zdrojem jsou prameniště 
podzemní vody na území Moravského Pís-

ku a Bzence. U nich je vybudována úpravna 
vody s kapacitou 400 litrů/sec. Z těchto tří 
úpraven vody se cestou mnoha vodojemů, 
přes vodovodní síť v délce 1 130 km a přes 
více než 40 000 přípojek dostává pitná voda 
až k vám – 150 000 občanům. 

Právě toto prameniště v Moravském Pís-
ku je ohroženo záměrem těžby štěrkopísků 
jedné soukromé firmy. Pokud dojde ke zne-
hodnocení nebo znečištění tohoto zdroje, je 
úplně jasné, že ani voda z Koryčan a Morav-
ské Nové Vsi nám nebude stačit! 

Velmi si vážím všech, kteří jste se zapojili 
do akcí na ochranu naší vody. Vždyť štěrku 
se skutečně nenapijeme! Děkuji moc za akti-
vity starostů a spolku Za vodu pro lidi. Stále 
lze podepsat petici za ústavní ochranu vody 
online na: http://vodanadzlato.kdu.cz/.

Vážení spoluobčané, Všem Vám ze srdce 
přeji krásné prožití svátků vánočních, hod-
ně zdraví a dostatek vody celý příští rok!

„VODA NAD ZLATO“
Ing. Bc. Anna Hubáčková
senátorka za Hodonínsko

Soustředění souboru na myslivně

Anna Hubáčková

Starostky v senátu
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Šohajíček
Ještě než začal školní rok, měli jsme pří-

ležitost i o prázdninách reprezentovat obec 
Násedlovice na velké folklorní události Slo-
vácký rok, který se konal tradičně po 4 le-
tech v Kyjově. Zapojili jsme se do průvodu, 
který prošel náměstím, a také jsme před-
vedli naše Dožínkové pásmo v Kyjovském 
Parku v rámci pořadu Martina Jelínka s ná-
zvem PARKet.

Prázdniny však trvají celé dva měsí-
ce, a ačkoli se to dětem nezdá, je to dlou-
há doba! Měli jsme strach, aby nás děti 
po prázdninách poznali, a tak jsme pro 
jistotu uspořádali malý prázdninový výlet, 
kdy jsme šli spolu s včelařským kroužkem 
dne 24. 8. 2019 do Zdravé Vody. Po cestě 
jsme hráli kvíz, abychom si rozšířili svoje 
vědomosti a přes prázdniny nám nezlenivě-
la hlava. V cílí, který představoval hospůd-
ku u Marka Pavlice, jsme měli připravené 
občerstvení. Vyhlásili jsme vítěze kvízu, 
hráli jsme hry, užili si bouřku na samotě 
u lesa, tančili a zpívali, dokud si náš rodiče 
opět neodvezli do svých domovů. 

Hned na začátku školního roku 
jsme do toho šlápli naplno! 1. 9., tedy 
den před nástupem do školy, jsme se 
účastnili velmi významné akce. Byli 
jsme součástí programu Jihomorav-
ských dožínek v Brně. Nejprve jsme 
byli součástí krásného průvodu, kte-
rý začínal na Žerotínově náměstí, 
pokračoval přes Náměstí Svobody až 
na Mendlovo náměstí, kde jsme hned 
po průvodu vystupovali se starono-
vým pásmem Dožínky. Naše šikovné 
děti byly také vybrány, aby pomohly 

s rozdáváním ocenění v soutěži: „Regionál-
ní potravina“ a „Zlatá Chuť jižní Moravy.“ 
Děkujeme tak Lucii Ravasové, Karolíně Je-
telinové a Šimonovi Studýnkovi za pěknou 
reprezentaci na podiu mezi čestnými hosty.

V září jsme se také začali opět scházet 
v prostorách Zemasu, přivítali jsme mezi 
sebe několik nových členů, z čehož máme 
velkou radost!

Po reprezentaci v Brně 
náš čekalo vystoupení 
na domácí půdě – a to při 
setkání pracovníků bývalé-
ho závodu Šohaj. Po tomto 
vystoupení, které se konalo 
poslední víkend v září, jsme 
se neochvějně pustili do na-
cvičování Vánočního pásma. 
To bude letos trošku jiné 
než v minulých letech, kdy 
jsme s dětmi secvičili Živý 
Betlém. Letos Vás srdečně 
zveme na vystoupení, které 

proběhne 23. 12. 2019 u OÚ v Násedlovicích 
ponese název Vánoce kdysi a dnes. 

Zároveň se Marek ujal nacvičování be-
sedy se staršími dětmi, které nás budou 
reprezentovat na plese v Násedlovicích, ale 
i po okolí. 

Násedlovské děti podpořily také hody 
v Násedlovicích svou účastí na mši svaté 
v kostele sv. Martina a v evangelické mod-
litebně a zároveň se podíleli při výsadbě 
stromků pro včeličky pod záštitou Včelař-
ského kroužku.

Nyní se děti připravují kromě vystupo-
vání v Násedlovicích také naše Vánoční 

vystoupení ve Vřesovcích při Vánočním 
jarmarku, kam jsme byli pozváni Dětským 
folklorním souborem Vřesovjánek.

Zveme také všechny děti i s rodiči, aby 
se přišli podívat na naše čtvrteční zkoušky 
od 17.00 do 17.30 a zjistit, jaká je v Šoha-
jíčku zábava a popřípadě se k nám mohli 
přidat. Zároveň jsme od listopadu začali 
zkoušet se staršími děvčaty sborový zpěv 
a založili tak pod Šohajíčkem dívčí sbor, 
do kterého také srdečně přijímáme děvčata 

mladších i starších kategorií. V pří-
padě zájmu se neváhejte ozvat Elišce 
Lisalové.

Děkujeme touto cestou všem spon-
zorům jako je obec Násedlovice za fi-
nanční dar a rodičům dětí a přátelům 
za pomoc při dopravě dětí na vystou-
pení a materiální i morální podporu. 
I nadále budeme děti vést k lásce 
k místnímu folkloru, aby se zacho-
valo dědictví našich předků dalším 
pokolením. 

Za Šohajíček  
všem přejeme požehnané Vánoce!

Setkání pracovníků bývalého závodu Šohaj

Výlet do Zdravé vody

Jihomoravské dožínky Brno Slovácký rok v Kyjově

Zkouška souboru

Jihomoravské dožínky
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Hody 2019

Jako každý rok, tak i letos se v Násedlovi-
cích konaly tradiční Martinské hody, které 
probíhaly ve dnech od 8. do 10. listopadu 
2019. Letos bylo docela složité sehnat dosta-
tek stárků a stárek, ale naštěstí se našly ales-
poň dvě holky, jež se nebály výzvy a všech-
no zvládly na výbornou s menší pomocí 
kluků. Páry se skládaly celkem těžce, ale 
nakonec se povedlo udělat skvělou partu. 
Jmenovitě to byli: Michaela Přikrylová a Do-
minik Skalický, Kristýna Maradová a Marek 
Blahutka a úlohy sklepníků se letos zhostili 
Dominik Jankůj, Štěpán Střeštík a Petr Jan-
kůj. Musíme také poděkovat Tomášovi Po-
pelkovi, který celé hody chlapcům pomáhal. 
K poslechu a tanci zahrála Slovácká kapela 
Romana Horňáčka z Rohatce.

Hodové přípravy byly započaty 14 dnů 
po Zlaté sobotě v Žarošicích a to schůzkou 
stárků s hasiči. Ti se letos ujali pořádání 
hodů a za to jim patří velký dík. Stárci se 
scházeli v budově bývalého Zemasu, kde 
vyráběli fáborky i růžičky na májky a hodo-
vá sóla na zábavu. Na zkouškách také tréno-
vali zpívání hodových písniček, verbování 
i tancování.

V sobotu 2. 11. 2019, což bylo víkend před 
hody, se stárci a místní omladina vypravili 
pro velkou máju a májky stárkám. V pátek 
se podařilo postavit máju za pomoci kormi-
delníka Františka Blahutky a místních dob-
rovolníků. U stavění máje naše dvě krásné 
stárky roznášely ohnivou vodu v podobě 
slivovice a také byl připraven svařák na za-
hřátí. Letos, stejně jako loni, bylo k dispo-
zici ohniště, které se pomalu stává tradicí.

Následující den kluci obcházeli dědinu 
a zvali každého na hodovou zábavu, která 
se celkem vydařila. Stárci si to užili a doufá-
me, že i ostatní lidé, kteří se přišli pobavit. 

Věřím, že o zábavu a zážitky nebyla nouze. 
Díky skvělé muzice se postupně zaplňoval 
parket a zábava se rozjížděla. Stárci a stárky 
rozezpívali sál, sklepníci nalévali víno, a tak 
to pokračovalo až do ranních hodin.

Nedělní zábava už neproběhla za takové 
účasti jako sobotní, ale pořád zůstala dob-
rá nálada a parádní atmosféra. Na nedělní 
zábavě byli zvoleni noví stárci, a to: Ilona 
a Petr Poláčkovi, Lenka a Tomáš Buršíko-
vi, Tereza a Pavel Smejkalovi, Jana a Mar-
tin Horákovi a Markéta a Radim Jetelinovi. 
Po zbytek večera se pak pilo, zpívalo, tanco-
valo, no zkrátka hodovalo.

V sobotu 23. listopadu se konala Kate-
řinská zábava, kde hrála Slovácká kapela 
Romana Horňáčka z Rohatce, která nás 
hudbou doprovázela už od začátku hodů. 

Po celý večer panovala skvělá atmosféra. 
Vrcholem zábavy bylo půlnoční tahání 
máje ze sálu. Po velkém boji ji hoši nakonec 
vytáhli a bylo dohodováno.

Tímto bych chtěl poděkovat SDH Násed-
lovice za skvělý průběh hodů a jejich uspo-
řádání. Především si vážím domluvy, která 
probíhala vždy bez problému. Velké díky 
patří i našim kamarádům a všem, kteří se 
podíleli na organizaci hodů nebo nás přišli 
podpořit na zábavu či obchůzku po dědině. 
Ale hlavně nesmíme zapomenout na naše 
rodiče, kteří nám pomohli se vypravit. Přece 
jenom chystání krojů je nelehká záležitost, 
doprovázená spoustou nervů a starostí.

Na závěr tedy ještě jednou velké díky 
a pamatujte: Hody byly, hody budú! Juch!

Za stárky Petr Jankůj

Stavění máje Martinské hody – nedělní dětská zábava

Martinské hody – vyhlášení sóla

V kostele sv. Martina

U evangelické zvonice
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Setkání pracovníků 
bývalého závodu Šohaj Násedlovice

proběhlo v sobotu 28. 9. 2019 v kultur-
ním domě v Násedlovicích. Uspořádala jej 
Kulturně-sportovní komise při obecním úřa-
du. Setkání se zúčastnilo 277 bývalých za-
městnanců. Byla to zatěžkávací akce jak pro 
obec, tak pro kulturní dům. Výzdoba byla 
v retro stylu, tak „Šohajky“ zavzpomínaly, 
jak zde slavily MDŽ. Úvodního slova se ujala 
paní starostka Vlasta Mokrá a dlouholetý ře-
ditel závodu Násedlovice pan Jaroslav Pavel-
ka, ten přidal i několik veselých historek ze 
života závodu. Paní Marcela Hanáková za-

vzpomínala na svého tatínka Oldřicha Gar-
dáše, prvního vedoucího závodu v Násedlo-
vicích, a dětská léta prožitá ve vile v areálu 
závodu. Kulturní program připravily děti ze 
Šohajíčku, Násedlováčku a klienti Horizon-
tu Kyjov. K poslechu hrála DH Rozmarýnka.

Hana Bravencová

Od Velkostatku k závodu Šohaj
Koncem II. světové války v roce 1945 se 

začíná psát historie průmyslové výroby 
v Násedlovicích. Na základě prováděné 
parcelace půdy dřívějšího statku v Násedlo-
vicích zůstává budova, která byla převzata 
do vlastnictví Místního národního výbo-

ru. Začíná se rodit dobrá myšlenka, zřídit 
v obci nějakou výrobu, která by skýtala pro 
místní občany zdroj pracovních příležitostí.

Realizace samotné myšlenky nebyla však 
jednoduchá:

1. Jsou obavy, že investice, které si vyžá-

dá oprava této zemědělské budovy, budou 
na úkor příštího zvelebování obce.

2. Někteří občané, včetně funkcionářů 
tehdejšího národního výboru, byli toho ná-
zoru, že by bylo lepší použít této budovy 
pro zemědělské účely.

Vážená milá paní starostko, 
dovolte, abych Vám znovu upřímně po-
děkoval za setkání bývalých pracovníků 
závodu ŠOHAJ a za celou organizaci 
na KD v Násedlovicích. Spolu s kulturní 
komisí při OÚ jste uspořádali velmi dob-
rou společenskou akci pro ženy po mno-
ha letech, což jsme si, myslím, zasloužili. 

Když jsem vstoupil do sálu KD, viděl 
a slyšel přivítání a potlesk, byl jsem vel-
mi potěšen (a to je slabé slovo). Já jako 
starý kmet a praděd se ocitl v rozkvetlé 
zahradě. Nedivte se, že jsem nemohl 
najít slova. Bylo to velmi příjemné a do-
jemné. Doufám, že se to líbilo všem zú-
častněným.

Přeji Vám více podobných vydaře-
ných akcí v zájmu vaší obce. 

S pozdravem
Jaroslav Pavelka, Bývalý ředitel závodu 

Šohaj Násedlovice
PS: Za brzký odchod (zdravotní důvo-

dy) se omlouvám.

Setkání se zúčastnilo 277 bývalých zaměstnanců

Řidič autobusu Petr Ostřižek nepustil 
nikoho bez platné jízdenky

Paní Alena Valentová se ujala vedení 
pečení koláčů na setkání šohajek

Paní starostka Vlasta Mokrá, bývalý dlouholetý ředitel závodu pan Jaroslav Pavelka 
a paní Marcela Hanáková, dcera prvního ředitele Oldřicha Gardáše
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Rekonstrukce započala roku 1946. Dohlí-
žel na ni Karel Polák, který v té době vyko-
nával funkci národního správce v Kraslicích 
nad firmou „Bedřich Klier“.

Koncem října 1947 se tato budova slav-
nostně otevírá. Vyšívání v obci však nemělo 
žádnou tradici, proto 12 žen a 3 muži od-
jíždí na zaškolení do závodu v Kraslicích. 
V závodě v Násedlovicích začíná pracovat 
asi 35 lidí. Prováděly se zde výšivky a naší-
vání tvarů na záclony. K vyšívání se použí-
valo klasických jednojehlových strojů.

Na podzim roku 1948 byla tato výroba 
znárodněna a převedena pod národní pod-
nik „Tylex“ v Letovicích. Vedoucím závodu 
byl ponechán Karel Polák. Od tohoto obdo-
bí začíná také zvýšená politická činnost. 
Byla ustanovena závodní organizace Ko-
munistické strany Československa, jejímž 
předsedou byl zvolen pracovník závodu 
Josef Maršálek. Současně došlo k ustano-
vení závodního výboru Revolučního od-
borového hnutí a do funkce předsedy byl 
zvolen Rudolf Valenta. Dochází ke zvýšení 
stavu zaměstnanosti z původních 35 na 70 
pracovníků. Pracovníci dojíždí i z Karlína, 
Krumvíře a Dambořic. Dochází ke změně 
výroby. Mimo výšivek a záclon je přikroče-
no k vyšívání šatovek a tylu. Vyšívací stroje 
jsou nahrazovány vyšívacími automaty. Vý-
roba se rozšiřuje i na domácí pracovnice, 
kterých je asi 20. 

V roce 1948 je započato se stavebními 

úpravami závodu a je vystavěno první pod-
laží vč. přístavku. Dokončeny jsou v roce 
1949. Vyšívání tylu a šatovek je až do roku 
1951. V tomto roce zde pracuje již 150 lidí. 
Přibývají pracovníci ze Žarošic i Uhřic.

Souběžně s vývojem výroby a rozvojem 
kapacit vzniká celá řada problémů a dochá-
zí k častému střídání vedoucího závodu. 
Od 1948 do poloviny roku 1951 se v této 
funkci postupně vystřídali: Karel Polák, Petr 
Čajka, Jaroslav Kolář a Miroslav Tvarůžek.

7. července 1951 tento závod přechází pod 
národní podnik Šohaj Strážnice. Dochází 
k zásadní změně ve výrobní náplni a je opět 
nutné zaškolení zaměstnanců. Do Strážni-
ce na školení odjíždí 10 zaměstnanců, kteří 
po návratu předávají zkušenosti v Násed-
lovicích. V Násedlovicích se začíná rozví-
jet nový obor – šití prádla. V průběhu let 
1951–1956 byly na závodě vyráběny pánské 
spodky, pánské a chlapecké trenýrky a tech-
nická konfekce.

K výrobní stabilizaci dochází v roce 1956, 
kdy závod začíná vyrábět pánské košile. 
V roce 1954 již dosahuje zaměstnanost 210 
osob. V tomto období jsou také realizována 
opatření související s péčí o zaměstnance:

1954 – uvedení závodní kuchyně do pro-
vozu.

1958 – zřízena v budově továrny „Šohaj“ 
lékařská ordinace. Prvním pacientem, 
kterého pan MUDr. Kyselka navštívil byl 
Jan Horák č.187 narozený 1874. Po MUDr. 

Kyselkovi zde ordinuje MUDr. Petříček.
Později je zde zřízena i zubní ambulance.
Od roku 1951 do roku 1955 vykonává ve-

doucího závodu Vladimír Krčil a od roku 
1955 do roku 1973 pan Oldřich Gardáš.

V roce 1956 je zahájena druhá pětiletka. 
Výroba je navýšena na dvojnásobek, dochá-
zí k instalaci závodní elektrárny, je posta-
ven nový vodojem, opravena a zastavěna 
studna, zrekonstruován tepelný rozvod ko-
telny a instalován nový kotel. V pozdějším 
období je zřízena závodní kantýna a man-
dlovna prádla. 

Roku 1963 je zřízeno na závodě učňov-
ské středisko a každý rok vychází 22 no-
vých vyučených švadlen.

V roce 1965 již do Násedlovic přijíždí za-
městnanci z 30 obcí. A největším rozkvětu 
to bylo až 36 obcí a měst.

Při závodu Šohaj Násedlovice byl 
7. 12. 1962 založen hudební soubor, jehož 
zřizovatelem byl závodní výbor ROH Šohaj, 
továrna na prádlo, závod Násedlovice. Měl 
7 členů a vedoucími souboru byli Antonín 
Fic a Zdeněk Horák.

V roce 1973 se stává ředitelem závodu 
pan Jaroslav Pavelka. Po odchodu pana Pa-
velky do důchodu nastupuje do vedení zá-
vodu pan ing. Ladislav Šmíd a později paní 
Jana Jahodová.

V roce 2003 definitivně končí tovární vý-
roba v Násedlovicích.

Vypsáno z kronik obce Násedlovice

Myslivci v roce 2019
Převážnou část plánovaných 

akcí pro uplynulý rok se mys-
livcům podařilo splnit již v prv-
ním pololetí a tak jsme se více 
v podzimních měsících zaměřili 
jen na drobnější práce a připra-
vovali jsme se na loveckou sezó-
nu. I když výsledky společných 
i samostatných lovů jsou snad 
nejhorší v historii. Pole, které 
převážně pokrývá rozlohu ho-
nitby, se stává mrtvou pustinou, 
bez zvěře, i bez života. Kupodi-
vu právě tato neútěšná krajina 
vyhovuje nevětší zvěři, v naší honitbě je to 
srnčí a černá zvěř. Bohužel, právě tyto dva 
druhy zemědělcům činí potíže, kdy přem-
nožená srnčí zvěř škodí nejen okusem 
v polních plodinách, naříkají i vinaři, kdy 
v jarních měsících srnčí okusuje čerstvé vý-
honky révy vinné. Lov těchto druhů je však 
obtížný kvůli velkým a přehledným lánům, 
kdy se lovcům nedaří ke zvěři přiblížit. 
Stavy černé zvěře silně poklesly z důvodů 
zavlečené nebezpečného prasečího moru 
a zástřelného za každý ulovený kus. Pů-
vodně lesní zvěř srnčí se z velké části pře-
stěhovala na pole, kde má mnohem více 
klidu i příležitosti k potravě. Stavy drob-
né zvěře, pernaté i srstnaté, jsou neustále 
na ústupu a většinou klesly pod zákonné 

normované stavy a při současném způso-
bu obdělávání asi není daleká doba, kdy 
z přírody se vytratí úplně. Možnou nadějí 
pro zvěř v naší honitbě je změna vedení 
zemědělského podniku, kdy jsou vidět ná-
znaky a snaha na vytváření klidových zón 
kolem potoků i zmenšování rozlohy jednot-
livých lánů. Na loveckou sezonu 2019 jsme 
si naplánovali 3 společné hony, které jsou 
spíše setkáními se známými a kamarády 
a posedění po honu na myslivně. Problém 
s vodou jsme za pomoci dotace vyřešili. 
Do podzemního rezervoáru přitéká denně 
kolem 150 litrů vody, což pro provoz my-
slivny úplně stačí. Rovněž od instalace 12 
betonových napajedel rozmístěných na-
místo zlikvidovaných studánek a pramenů, 

si slibujeme zlepšení životní-
ho prostředí pro zvěř. Problém 
máme s kvalitou mysliveckých 
zařízení, která stárnou a jsou 
některé už ve špatném stavu. 
Letos jsme obnovili 3 kazatelny, 
zřídili 2 nové zásypy, totéž by-
chom rádi vykonali i v příštím 
roce. Snad se nám to s pomocí 
příspěvku od Obecního úřadu 
povede. Problém máme i s vytá-
pěním na myslivně, kdy život-
nost krbu je již po dvacetiletém 
užívání na své hranici a tento 

problém musíme v brzké době vyřešit. 
Členové spolku pomohli obci s výsadbou 

stromků. V Násedlovicích v neděli 24. lis-
topadu vysadili třináct stromků a dva keře 
podél cyklostezky. Celkem přišlo šest my-
slivců a jeden pes. Tento projekt byl finan-
cován z veřejné sbírky Nadace Partnerství 
za finanční podpory REDA a.s.

Z akcí pro veřejnost vás zveme 
na 39. myslivecký ples, který hodláme 
uskutečnit v sobotu 1. února 2020 v sále 
Kulturního domu. Všichni členové a příz-
nivci myslivosti spolu s dechovou kapelou 
Šardičanka se těší na vaši návštěvu a v no-
vém roce 2020 vám přejí hlavně zdraví 
a spokojenost.

Josef Puk

Výsadba stromků
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Druhé pololetí roku 2019 bylo organi-
začně náročné, ale kulturně-sportovní ko-
mise to zvládla na výbornou.

•

21. července se v kostele sv. Martina 
konalo rozloučení s P. Jaroslavem Lašto-
vičkou, který byl povolán po třech letech 
služby v naší farnosti do Velkého Meziříčí. 
Poděkování patřilo i paní Pavlíně Snášelové, 
která po třiceti letech ve funkci varhanice 
v místním kostele odchází do zasloužilého 
odpočinku. 

•
27. července se v Morkůvkách konalo pře-

dání ocenění vítězům soutěže Vesnice roku 
2019 Jihomoravského kraje. V této soutěži 
jsme získali tři ocenění a částku 760.000 Kč, 
z níž 600.000 Kč musíme vyčerpat v rámci 
dotace.

•
17. srpna se naše obec zapojila do slav-

nostního krojovaného průvodu na Slovác-
kém roku v Kyjově, který se koná každé 

čtyři roky. Oba naše dětské folklorní sou-
bory Násedlováček a Šohajíček se zapojily 
i do kulturního programu Slováckého roku 
a předvedly svá vystoupení na pódiích v Ky-
jově. Všem, kteří prezentovali naši obec 
na této světově známé události, patří velké 
poděkování.

•

Společenské a kulturní akce ve fotografiích

Poděkování P. Jaroslavu Laštovičkovi a paní Pavlíně Snášelové

Vesnice roku 2019

Beseda pro důchodce

Slovácký rok Kyjov
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6. září kulturně-sportovní komise uspo-
řádala v kulturním domu besedu pro naše 
seniory. Bylo připraveno malé občerstvení 
a k tanci a poslechu zahrál a zazpíval pan 
Miroslav Fridrich ze Stavěšic. V 17 hodin pak 
sehrál Divadelní spolek J. K. Tyla z Brna-Sla-
tiny divadelní detektivní hru PAST.

•

18. září se konal 
Klub důchodců ten-
tokrát v administra-
tivní budově býva-
lého zemědělského 
družstva. Téma to-
hoto setkání byl tré-
nink paměti.

•
28. září byl nej-

větší zatěžkávací 
den, jak pro kultur-
ně-sportovní komisi, 
tak i pro náš kultur-
ní dům. Tento den 
jsme se rozhodli 

zavzpomínat na textilní závod Šohaj Ná-
sedlovice, který byl největším zaměstnava-
telem v naší obci. Na setkání zaměstnanců 
bývalého závodu Šohaj se přihlásilo přes tři 
sta osob. Zajistili jsme prohlídku bývalého 
závodu, kulturní program a pro všechny 
účastníky i občerstvení. 

•
9. října byly Čechy pod Kosířem, Litovel 

a Loštice místy, která navštívili naši senio-
ři na svém zájezdu. Prohlédli si krásné 
muzeum kočárů. V pivovaru se seznámili 
s technologií výroby piva a ochutnali i ně-
kolik druhů piv. V Lošticích pak navštívili 
prodejnu, muzeum i cukrárnu věnované 
tvarůžkům.

Společenské a kulturní akce ve fotografiích

Klub důchodců, 18. 9. 2019

Divadelní představení Past

Setkání pracovníků bývalého závodu Šohaj

Zájezd důchodců – Čechy pod Kosířem
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Společenské a kulturní akce ve fotografiích

24. října proběhl další Klub důchodců 
tentokrát na téma ochrana spotřebitele 
s JUDr. Markem Šimkem. Na této přednášce 
se naši senioři seznámili s možnostmi, jak 
se bránit proti tzv. šmejdům.

•
25. října byl pro naše děti připraven Rej 

světlušek s lampionovým průvodem, opé-
káním špekáčků a ohňostrojem. Členové 
kulturně-sportovní komise rozlévali punč 
a horký čaj.

•
Ve dnech 8.–10. listopadu se v naší obci 

konaly již tradiční Martinské hody, které 
tento rok pořádal Sbor dobrovolných hasičů 
Násedlovice. Kateřinská zábava se konala 
23. listopadu. Na obou těchto hodových ak-
cích k tanci i poslechu hrála Slovácká kape-
la Romana Horňáčka.

•
10. listopadu proběhlo slavnostní svěcení 

nově opravené sochy sv. Jana Nepomuc-

Martinské hody

Klub důchodců, 24. 10. 2019

Socha sv. Jana Nepomuckého Žehnání mladých vín
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Společenské a kulturní akce ve fotografiích

Plán akcí Násedlovice
LEDEN
4. 1.  Tříkrálová sbírka
18. 1.   Krojovaný ples (DH Svatobořá-

ci, předtančení České besedy)

ÚNOR
1. 2. Myslivecký ples (DH Šardičanka)
14. 2. Školní ples
22. 2.  Ostatky
23. 2.  Dětský karneval

DUBEN
4. 4. Ukliďme Česko

KVĚTEN
17. 5.  Kytička pro maminku
31. 5. Dětský den

ČERVEN
26.–28. 6. Sjezd rodáků

ZÁŘÍ
19. 9. Ukliďme Česko
26. 9. 5. výročí DFS Násedlováček

ŘÍJEN
3. 10. Beseda pro důchodce
23. 10. Lampiónový průvod

LISTOPAD
13.–15. 11. Martinské hody
28. 11. Kateřinská zábava

PROSINEC
23. 12. Zpívání u vánočního stromu

Svěcení sochy sv. Jana Nepomuckého 
a žehnání mladých vín

U příležitosti slavnosti Martinských hodů 
v Násedlovicích (dne 10. listopadu 2019) 
jsme požádali P. Štěpána Trčku, aby po-
světil nově opravenou sochu sv. Jana Ne-
pomuckého, kterou se podařilo v letošním 
roce opravit za podpory Jihomoravského 
kraje částkou 45.000 Kč a druhou polovinu 
zaplatila obec Násedlovice. Slavnostního 
svěcení se zúčastnil i restaurátor tohoto 
díla, pan Jaroslav Budík z Vyškova.

Po položení věnce u pomníku padlých 

v I. a II. světové válce jsme se přesunuli 
k hasičské zbrojnici. Zde proběhlo žehnání 
mladých vín. Děkuji P. Štěpánovi Trčkovi, 
faráři českobratrské církve evangelické Jiří-
mu Gruberovi, členům základní organizace 
Českého zahrádkářského svazu a členům 
Sboru dobrovolných hasičů za přípravu 
a realizaci této společenské události, která 
byla určena všem našim spoluobčanům i ši-
roké veřejnosti.

Vlasta Mokrá

kého a žehnání mladých vín u hasičské 
zbrojnice za účasti P. Štěpána Trčky a fará-
ře Českobratrské církve evangelické Jiřího 
Grubera.

•
13. listopadu se probíralo na Klubu dů-

chodců téma domácí péče a opět si naši se-
nioři potrénovali paměť.

•

16. listopadu zorganizovali včelaři ve spo-
lupráci s obcí výsadbu medonosných dřevin 
v obci. Včelaři zajistili z dotace tyto dřevi-
ny, kůly i chráničky. Do výsadby se zapojili 
kromě včelařů i členové kulturně-sportovní 
komise, zástupci DFS Šohajíček a někteří 
zastupitelé.

•
23. listopadu děti z včelařského kroužku 

upevnily ke stromkům ochranky. Tímto vy-
slovujeme velké poděkování všem, kteří se 
zapojili do této záslužné akce a věříme, že 
ochrana přírody je věcí každého rozumně 
uvažujícího občana.

Protože se myslivci nemohli zúčastnit 
sázení medonosných dřevin 16. listopadu 
z důvodu honu, nabídli se a v neděli 24. lis-
topadu vysadili patnáct stromků kolem cy-
klostezky. I jim patří poděkování od obce.

Svěcení sochy sv. Jana Nepomuckého

Klub důchodců, 13. 11. 2019

Výsadba stromků kolem cyklostezky

Výsadba medonosných dřevin
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Mladí hasiči
Blíží se konec roku, a tak je mou milou 

povinností, Vám sdělit čeho jsme s našimi 
žáky a vedoucími dosáhli. 

Na začátku prázdnin jsme dětem připra-
vili ukončenou. Ta proběhla tak, že děti 
s vedoucími a instruktory se pěšky vydaly 
na Daňkárnu, kde pro ně byl nachystaný tá-
borák a skrytý poklad. Ale aby poklad našli, 
museli po cestě plnit nejrůznější úkoly. Tře-
ba si děti musely poradit s šifrovaným tex-
tem, s první pomocí, nebo s indiciemi v há-
dankách. Odměnou však pro ně byl zlatý 
poklad. A na druhý den jsme zakončili se-
zonu získáním specializací jako je kuchař, 
táborník, průzkumník, nebo střelec.V létě 
jsme se vydali s celým okrskem na letní 
hasičské soustředění, které se i letos kona-
lo v ekocentru Chloupky, které se nachází 
na půl cesty mezi Jihlavou a Třebíčí. Na tá-
boře se děti bavily díky nejrůznějším hrám 
v kombinaci s tréninkem a výlety. Navštívili 
jsme ZOO Jihlava a Zlatomlýnský vodopád. 
Děti si tábor užily a skamarádily se s ostat-
ními dětmi na táboře.V září jsme se zapojili 
do akce „ukliďme svět, ukliďme česko!“, 
kde jsme spolu s ostatními dobrovolníky 
a spolky uklízeli Násedlovice a okolí. Ihned 
po této akci jsme odjeli na závod požárnic-
ké všestrannosti do Dambořic. Zde se naše 

sbory utkaly, abychom zjistili, kdo je v této 
disciplíně lepší. Naši žáci se umístili na 2. 
a 3. místě. Pokračovali jsme na okresní 
soutěží, která letos proběhla v Hovoranech 
a kde jsme porovnali své síly s celím okre-
sem Hodonín.

16. listopadu jsme s dětmi vyrazili na dra-
kiádu, opět na letiště v Archlebově. Počasí 
nám přálo, jelikož foukal jižní vítr a svítilo 
slunce. Letos jsme vyrazili do Uhřic na Mi-
kulášskou besídku, na které děti hrály růz-
né hry a poté jim za básničku dal Mikuláš 
s andělem sladkou odměnu. V sobotu před 
vánoci jsme uskutečnili vánoční besídku 
pro mladé hasiče. Na besídce jsme dělali 
různé aktivity a hráli hry. Dětem se vánoční 
besídka velmi líbila a odcházely s úsměvem 
na rtech.

V letošním roce se nám podařilo získat 
nové vybavení na požární útok díky grantu 
ve výši 10 000,-Kč od společnosti Vetropac-
kMoravia Glass a. s. která náš projekt vybra-
la společně s dalšími šesti jako vítězný. Dále 
jsme zakoupili 2 kusy vzduchovek Slavia 
631, které děti používají k přípravě na zá-
vod požárnické všestrannosti. Vzduchovky 
byly spolufinancovány z prostředků mini-
sterstva školství, mládeže a tělovýchovy 
a obce Násedlovice.

Naši vedoucí v listopadu podstoupili tří-
denní školení k obnově kvalifikace a získá-
ní vyšší kvalifikace, které musí pravidelně 
podstupovat, aby mohli vést kroužek mla-
dých hasičů.

A na závěr bych chtěl tímto poděkovat 
všem, kdo nás podpořili v letošním roce 
tím, že přinesli vysloužilé elektrospotřebi-
če. Díky Vám se nám podařilo získat finan-
ce, které jsme mohli použít na dofinancová-
ní různých akcí pro naše mladé hasiče.

Za vedení mladých hasičů 
David Vašulka
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SDH a JSDH Násedlovice
Je zde konec roku 

a opět můžeme re-
kapitulovat, co se 
za dané období usku-
tečnilo. Vždy začát-
kem roku nás čeká 
výroční valná hroma-

da, kde si zhodnotíme předchozí rok a na-
plánujeme činnost na rok nastávající.

Zimní období není pro náš sbor odpočin-
kový. Zabýváme se teorií a probíhá školení 
velitelů, strojníků, ale i celého mužstva. Pak 
následuje praxe. Nositelé dýchací techniky 
mají s přístroji výcvik každého čtvrt roku. 
Každý měsíc probíhá zkouška všech agre-
gátů. Tím získáváme praxi v jejich užívání. 
Věnujeme se také vozidlům. Starší Tatra po-
třebuje více času na údržbu. Letos ji čekalo 
nové obutí předních kol a oprava nádrže, 
která začala téct. Ale ani novější vozidla ne-
mohou zůstat ladem.

S novou cisternou jsme vyrazili do Otnic, 
kde jsme vozidlo kompletně představili 
místním hasičům. Také jsme byli vyzvá-
ni zúčastnit se výstavy v Brně, kde byly 
předváděny výrobky firmy Scania dodané 
na Jižní Moravu. Scania též vyrazila do Vyš-
kova na výročí tamního sboru. Měli jsme se 
také zúčastnit jízdy zručnosti na polygonu 
v Brně, ale akce se předčasně zrušila a nový 
termín nám nebyl nabídnut.

Proběhl každoroční sběr starého železa. 
Tím jsme se zapojili do akce „Ukliďme Čes-
ko“, která vyšla právě na sobotu, kdy jsme 
jako každý rok pořádali sběr starého železa. 
V tento den jsme také pokáceli 
stromy v obci, které ohrožovaly 
občany.

V květnu proběhla v Dambo-
řicích okrsková soutěž v hasič-
ských sportech. Dopoledne nás 
velmi dobře reprezentovali mla-
dí hasiči. Přípravka vybojovala 
1. místo, mladší skončili na 3. 
místě a starší na 1. místě. Jsou 
velmi šikovní a patří jim velké 
poděkování. Odpoledne pokra-
čovalo klání soutěžemi dospě-
lých, Ti obsadili 3. místo.

Sbor byl požádán, aby odčer-

pal vodu z rybníku v Násedlovicích z důvo-
du jeho revitalizace. Také jsme zde proře-
závali stromy. V letošním roce jsme žádali 
o dotaci na dovybavení JSDH. Dotace nám 
byla schválena a obdrželi jsme 95.000 Kč. 
Tato dotace je limitována spoluúčastí obce 
30 %.

Tak jako každý rok, i letos jsme dohlíže-
li na zdárný průběh akcí pálení čarodějnic 
a rej světlušek. O prázdninách proběhly dva 
závody do vrchu, kde jsme asistovali jako 
požární hlídka. Soutěžili jsme i v Želeticích. 
SDH Želetice uspořádal noční závod v po-
žárním útoku.

V tomto roce jsme museli zasahovat při 
krocení červeného kohouta v Damboři-
cích a Násedlovicích při požáru rodinné-
ho domu. V serpentinách hořel automobil 
a v Šardicích hořelo strniště. Po bouřích 
jsme zasahovali u spadlého stromu, při čer-
pání vody v Žarošicích a v Násedlovicích. 
Zajišťovali jsme i úklid vozovky na Chme-
línku a na cyklostezce.

Z dalších akcí, kterých jsme se letos zú-
častnili, byly výročí 120 let založení SDH 
v Uhřicích a v Žarošicích. Na konci roku nás 
čekala událost nejnáročnější a to Martinské 
krojované hody a Kateřinská zábava. Letos 

nám tuto zábavu zpříjemnila Slovác-
ká kapela Romana Horňáčka. Snad 
jsme se tohoto úkolu zhostili dobře.

Letos jsme byli gratulovat. Krás-
né životní jubileum 60. narozeniny 
oslavil Vlastimil Mokrý. Přejeme mu 
hodně zdraví.

Na tomto místě děkuji všem čle-
nům SDH za práci, kterou pro sbor 
a občany v uplynulém roce vykona-
li a přeji spousty sil při další práci. 
Občanům Násedlovic přeji šťastné 
a veselé Vánoce a v novém roce hod-
ně zdraví.

Milan Horák, starosta SDH

Martinské hody

Odstraňování bahna ze silnice po bouřce

Úklid cyklostezky Úklid Chmelínku po bouřce
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TJ Moravia Násedlovice, z. s.
Je zde opět konec roku a je čas se poohléd-

nout, co vše se událo. Výbor TJ Moravia pra-
cuje pod vedením Miloše Dobeše ve stejném 
složení, jako v letech minulých a to: Zdenka 
Dobešová, Božena Kadidlová, Antonín Sva-
toš ml., Josef Lojan ml., Richard Dobeš a Mi-
chal Valenta. Zimní přípravu jsme zahájili 
v polovině ledna v domácím prostředí a jed-
nou týdně v tělocvičně ZŠ Žarošice, žáci vý-
hradně v tělocvičně. Na hřiště jsme se dosta-
li, až přálo počasí, v druhé polovině března.

Dne 2. března jsme pořádali tradiční 
ostatkovou pochůzku maškar po obci a ve-
čer taneční zábavu na KD. Ještě jednou dík 
Jarovi Navrátilovi za hudební doprovod 
po obci a všem přispívajícím do tomboly.

Výroční schůze se konala 10. března v Po-
hostinství u Vase. Proběhla trošku netradič-
ně, promítáním na plátno, mimo jiné i vize, 
jak bychom chtěli, aby v budoucnu vypadal 
areál našeho fotbalového hřiště.

Ještě než začala soutěž, tak jsme vyměni-

li starou rozpadající se buňku v rohu hřiště 
u bývalého transformátoru za novější a vět-
ší garáž. Za to díky Martinovi Horákovi, kte-
rý garáž sehnal a Věrkovi Svobodovi, který 
zajistil její přepravu a usazení na místo.

Do soutěže jsme vstoupili 31. března na do-
mácím hřišti remízou s Vlkošem 2:2 a ukon-
čili jsme ji také doma vítězstvím nad Čejkovi-
cemi 4:1. Jarní část se nám velmi vydařila, ani 
jednou jsme neprohráli a pouze jednou remi-
zovali. Na postup do okresního přeboru to 
ovšem nestačilo, skončili jsme druzí, pouze 
o bod za FK Hodonín „B“ s bilancí 18 výher, 
2 remízy, 2 prohry s 56 body a skóre 86:24.

Žáci začali soutěž 14. dubna prohrou 3:2 
v Čejkovicích a ukončili také venku prohrou 
v Sobůlkách 8:2. Bohužel za celou soutěž 
nezískali ani bod a skončili v tabulce po-
slední.

Tradiční Letní noc jsme uspořádali 28. 
června, ale účast nebyla hojná. Stále pře-
mýšlíme, co udělat jinak, aby se aspoň do-
mácí přišli pobavit.

Po krátké pauze začala letní příprava 
a soutěž odstartovala už 4. srpna. My jsme 
však po dohodě se soupeři si utkání pře-
ložili na konec podzimu a začali jsme až 
24. srpna vítězstvím v Ratíškovicích 4:2. 
Soutěž jsme ukončili 3. listopadu venku 
výhrou 3:2 v Lužicích. V polovině soutěže 
jsme na 4. místě s bilancí: 6 výher, 1 remíza 
a 3 prohry s 19 body při skóre 35:17 a ztrá-
tou 7 bodů na první Mikulčice.
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Žáci na podzim jednou vyhráli a jsou s bi-
lancí: 1 výhra, 7 proher, 3 body při skóre 
7:55 na předposledním 8. místě.

V průběhu podzimu jsme započali s re-
alizací oprav a úprav areálu fotbalového 
hřiště. A to první fází opravou oplocení 
mezi areálem bývalého Šohaje a hřištěm. 
Byl zbudován opěrný základ po celé dél-
ce a na ten se upevnily sloupky a pletivo. 

Tímto bychom chtěli poděkovat paní sta-
rostce a zastupitelům obce, kteří schválili 
a poskytli finance na tuto akci. A dále Ivo 
Jetelinovi a Věrkovi Svobodovi, kteří stav-
bu vybudovali. Dále jsme ještě oslovili 
místní podnikatele a za drobnou úplatu 
jsme nechali zhotovit bannery s jejich fi-
remními logy a umístili je na nový plot. 
Pokud by měl ještě někdo zájem, místa je 

tam dost, stačí kontaktovat někoho z vý-
boru TJ.

Na závěr děkuje výbor TJ Moravia Ná-
sedlovice všem, kteří se zapojili do práce 
v klubu a pomáhali na zajištění sportovních 
a kulturních akcí. Dále přeje všem spoluo-
bčanům příjemné prožití vánočních svátků 
a hodně zdraví a štěstí v novém roce.

Richard Dobeš

Český svaz včelařů
V letošním roce 2019 se 

příroda předvedla ve své 
nestabilitě jarního počasí, 
kde se jaro střídalo s létem 
a následovalo mrazivé ob-
dobí. V jednom dni všech-

no kvetlo a v dalším dni mrzlo. V takovém 
jarním počasí se včelstvu nechce do rozvoje 
a zaostává za přírodou. Včely, které mají 
přežít zimu a vychovat novou generaci, hy-
nuly a nová generace se vyvíjela jen poma-
lu. Včelstvo nemělo ani snahu stavět nové 
dílo na mezistěnkách pro vývoj mladých 
včel a ukládání medu. Včelstva slábla, což 
se projevilo i na opylování ovocných stromů 
a následným slabým přínosem nektaru, což 
se projevilo i na množství medu, které bylo 
oproti loňskéhomu roku poloviční. Včelstva 
měla i větší sklon k rojivosti což vedlo k dal-
šímu poklesu medu ve včelstvu. Vytáčel se 
med z řepky a následoval akát. Začaly kvést 
lípy, ale z nedostatku vláhy a vyšších teplot 
měly květy málo nektaru a včelstva většinou 
všechen med spotřebovala a tak lipový med 

byl jen v malém množství nebo nebyl vů-
bec. Tímto okamžikem skončila včelařská 
sezóna, co se týká medu, protože v našem 
okolí již žádné výraznější plodiny nebyly. 
Včelstva si ještě něco nacházela, ale zásoby 
v úlech rychle ubývaly. V tomto období se 
ještě v jiných létech dvakrát vytáčel med. 
Letos v půlce července se již začínalo krmit 
cukrem, což je o měsíc dříve, protože včel-
stva začínala být bez zásob medu a potřebo-
vala potravu pro vývoj zimní generace včel. 

Vytavuje se vosk ze starších souší, kde 
v minulém období byl ukládán med nebo se 
zde líhly nové včely. Z tohoto vytaveného 
vosku se pak nechávají dělat nové mezis-
těnky pro další použití. Včelstva se připra-
vují na zimní období shromažďováním pylu 
do okolí medných zásob pro jarní rozvoj 
včelstev. Probíhá léčení včelstev proti para-
zitům. 

V neděli 23. 6. 2019 proběhlo ve včelař-
ském domě v Násedlovicích Medové odpo-
ledne. Návštěvníci mohli vidět ukázku dětí 
ze včelařského kroužku při výrobě rámečku 

a natavování mezistěn. Na ukázku bylo vy-
staveno včelařské zařízení a vybavení na vy-
táčení medu, vytavování vosku, pastovací 
zařízení na med a spousta dalších pomůcek 
pro práci včelaře. Byla zde ochutnávka me-
dovin, medového pečiva a medu. Probíhalo 
odvíčkovávání medných plástů s následným 
vytáčením medu. Byla odhalena socha sva-
tého Ambrože – patrona včelařů. 

Opět jsme požádali o dotaci z JMK na vý-
sadbu stromů ve výši 30 000 Kč. Výsadba 
se uskuteční v podzimních měsících. Obec 
Žarošice, Uhřice a Násedlovice tak každá 
obdrží stromky a keře v hodnotě 10 000 Kč 
na výsadbu od včelařského svazu Žarošice. 

Okresní výbor ČSV Hodonín pořádal 
ve dnech 28 a 29 září zájezd včelařů do vče-
lařské školy v Banské Bystrici a výzkum-
ného včelařského střediska v Liptovském 
Hrádku. 

Český Svaz Včelařů Žarošice má 25 členů 
a bylo zazimováno 285 včelstev.

Za ČSV Žarošice 
jednatel Miroslav Brychta

Medové odpoledne Včelařský kroužek
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do uzávěrky tohoto čísla. Vydavatel si vyhrazuje právo na úpravu a krácení příspěvků. Sazba a grafická úprava BM typo, s.r.o., Slavkov u Brna.

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

Kdo z  občanů si v  budoucnu nepřeje být v  této 
rubrice zveřejňován, ať na  tuto skutečnost upo-
zorní obecní úřad. Děkujeme.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Jubilanti

50
Brabec Radim
Kučera Ladislav
Kobzinková Marcela
Blahutková Romana
Drmelová Miroslava
Strmisková Milada

60
Žilková Václava
Honová Milena
Boháček Jaromír
Dobeš Vladimír
Horáčková Radoslava
Sopůch Miroslav
Martínková Růžena
Mlejnek Ladislav

70
Šurýnová Ludmila
Lojan Jozef
Havránková Helena
Svobodová Marie

80
Oudová Marta

85
Urbánková Jarmila

90
Dobešová Libuše

Narození
Eliška Bajáková, dcera Moniky a Karla 
Bajákových

Petr Dobeš, syn Petry a Jiřího Dobešo-
vých

Vojtěch Večeřa, syn Lucie Komárkové 
a Lukáše Večeři

Miroslav Čumba, syn Dany Tumové 
a Marka Čumby

Rozloučili jsme se
Věra Kramářová č. 349

Růžena Dobešová č. 153

Tomáš Mokrý č. 301

Milan Horák č. 19

Zemřelí rodáci
Jiřina Jakubcová roz. Trnková

Jana Charvátová roz. Moravcová

Eva Sovková roz. Hanáková

Vítání občánků – dne 17. listopadu 2019 jame slavnostně přivítali do života Elišku Bajákovou, 
Petra Dobeše, Vojtěcha Večeřu a Miroslava Čumbu

Jubilantka Libuše Dobešová Jubilantka Marta Oudová

Novomanželé Nikola a Michal Svozilovi
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Dominik Jankůj, Štěpán Střeštík, Kristýna Maradová, Petr Jankůj, Michaela Přikrylová, Marek Blahutka, Tomáš Popelka, Dominik Skalický

Stárci – Marek Blahutka, Kristýna Maradová, Michaela Přikrylová a Dominik Skalický
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