
NÁSEDLOVICE
ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU 2019

v polovině roku

Bez druhých je život, láska a štěstí pouhou utopií. 
Jsme spolu navzájem propojeni tisíci vlákny. 
Jeden život závisí na druhém, 
žádný se bez druhého nemůže rozvinout.
 Phil Bosmans, belgický spisovatel a kněz
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Medové odpoledne

Cvičný skleněný úl
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Slovo starostky v polovině roku 2019
Vážení spoluobča-

né, vítám vás na strán-
kách obecního zpravo-
daje v polovině roku 
2019. Chtěla bych vás 
informovat o změ-
nách, které proběhly 
v zastupitelstvu i v ko-
misích a výborech 

obecního úřadu, a také o tom, co se za půl 
roku práce povedlo či nepovedlo. V prosin-
covém zpravodaji jsme vás seznámili s vý-
sledky voleb 2018. Z ustavujícího zasedání 
vzešlo, koho jste zvolili do zastupitelstva 
obce, aby mohl pracovat pro vás, své voliče 
a občany naší vesnice. 

Ze zvolených zastupitelů podal rezigna-
ci pan ing. Zdeněk Hrdlička (12. 10. 2018) 
z kandidátky „Pro Násedlovice“, proto 
na jeho místo nastoupil pan Věroslav Svo-
boda. Jako druhý přinesl svou rezignaci 
pan ing. Petr Mokrý (14. 1. 2019) z kandi-
dátky „Mladí – budoucnost obce“. Na jeho 
místo měl nastoupit pan Petr Dobeš, který 
na svůj mandát rezignoval (23. 1. 2019), 
po něm jsem oslovila dalšího v pořadí, pana 
Zdeňka Blahutku, který však také rezigno-
val (24. 1. 2019). A tak jsem musela podle 
zákona o volbách oslovit postupně všechny 
kandidáty: pan Lukáš Kučera (25. 1. 2019), 
pan Luboš Sladký (29. 1. 2019), pan David 
Svatoň (30. 1. 2019), pan Josef Pilát (31. 1. 
2019). Poslední na kandidátce byl pan Petr 
Jankůj, ten podal rezignaci (1. 2. 2019). Tím, 
že se celá tato kandidátka vzdala svého man-
dátu, zaniklo i jedno místo v zastupitelstvu 
obce, takže namísto devíti členů máme nyní 
jen osm. Na otázku, proč kandidovali, když 
teď všichni rezignují, většina odpověděla, že 
na práci v zastupitelstvu nemají čas, že jsou 
pracovně vytíženi a že jim bylo řečeno, že 
je to pouhá formalita a vůbec o nic nejde. 
No a někteří se prý na kandidátku nechali 
napsat z „hecu“. Myslím, že k tomuto není 
co dodat, úsudek si určitě udělá každý z vás 
sám. 

Na ustavujícím zasedání byla zvolena 
i kulturně – sportovní komise v tomto slo-
žení:

Jméno Rezignace

František Blahutka 24. 1. 2019

Barbora Stávková 24. 1. 2019

Petr Dobeš 18. 2. 2019

Richard Dobeš 4. 3. 2019

Luboš Sladký

Ludmila Jankůjová

Květoslava Janásková 

Luboš Sladký, Ludmila Jankůjová a Kvě-
toslava Janásková zůstali a nadále pracují 
v kulturně-sportovní komisi v novém obsa-
zení, za což jim patří velký dík.

Zastupitelstvo se v novém složení sešlo 

devětkrát. Chtěla bych pochválit všechny 
občany, kteří se jednání zúčastňují, proto-
že jedině tam se o projednávaných téma-
tech můžete dozvědět více. Důležité je, že 
si uděláte svůj vlastní obrázek o hlasování 
a rozhodování jednotlivých zastupitelů. 
Lepší je vlastní zkušenost než informace 
typu „jedna paní povídala“. Pro ty, kteří ne-
mají možnost se podívat na úřední desku, 
kde jsou všechna usnesení zveřejněna, je 
dáváme k dispozici ve zpravodaji.

V našem zájmu je, aby obec vzkvétala, 
aby zde byla občanská vybavenost a zázemí 
pro zájmové kroužky a spolky, aby se nám 
tu všem dobře žilo. 

Všichni jste si jistě schovali nebo ales-
poň zapamatovali předvolební letáky všech 
čtyř kandidujících stran, které se ucházely 
o vaše hlasy, protože jedině tak se můžete 
podívat, jak svoje volební programy plní. 

Na začátku jsme si vytyčili vysoké cíle, 
požádali jsme o velké množství dotací. Ni-
kdy se ale nepodaří získat vše, o co jednotli-
vé obce požádají, a tak se tomu stalo i v na-
šem případě. Můžete se podívat do tabulky: 
Některé projekty schváleny již byly, některé 
nebyly a některé jsou ještě v jednání. Na-
příklad dotace na „Bezdrátový rozhlas s di-
gitálním kódováním včetně povodňového 
plánu a vybudování sítě varovného a vyro-
zumívacího systému“ je podána až na pří-
ští rok 2020. To samé je i v případě podání 
projektu na „Obnovu zeleně“. Zastupitelé 
odsouhlasili zpracování projektové doku-
mentace na čtyři úseky opravy místních ko-
munikací včetně geometrického zaměření 
tak, abychom mohli pro jednotlivé úseky 
žádat o dotaci. Pokud ji nedostaneme, bu-
deme místní komunikace postupně opravo-
vat z rozpočtu obce.

Bylo také odsouhlaseno vybudování roz-
vodu optické sítě od firmy GT NET s.r.o. se 
sídlem v Kyjově. Nyní se zpracovává projekt 
a o dalším postupu realizace vás budeme 
včas informovat.

Byla provedena výměna dvou kusů roz-
vaděčů u obou hřbitovů. Určitě jste si všimli 
i nových směrových cedulí za 106 305 Kč. 
Naše obec přispěla 17 000 Kč na pořízení 
nové sanitky, kterou využívají i naši obča-
né. Tiskovou zprávu máte k dispozici také 
v tomto zpravodaji. Máme zpracovanou 
projektovou dokumentaci na rekonstrukci 
kanalizace v části obce „Chmelínek“ a po-
danou žádost o dotaci na Jihomoravském 
kraji. Na doplnění dětských hřišť v obci 
jsme dotaci neobdrželi, a proto zastupite-
lé schválili, že tuto akci uskutečníme i bez 
dotace, aby si i naši nejmenší spoluobčané 
mohli o prázdninách hrát na nových prv-
cích. Jak nyní dětská hřiště vypadají, mů-
žete vidět na fotografiích. Nejvíce času nyní 
věnujeme přípravě revitalizace obecního 
rybníka. Vyřizujeme povolení nakládání se 
sedimenty pro využití na zemědělské půdě. 
Zde došlo ke změně oproti projektu.

Další velké téma a problém, který zastu-

pitelstvo řeší, je výběr studie pro výstavbu 
rodinných domů – Újezd B5. Zastupitelé 
měli možnost přijít prohlédnout si jednot-
livé studie na obecní úřad. Bohužel někteří 
tak neučinili, o předložené studie se nezají-
mali a poskytnuté materiály nevyhodnotili. 
Otázka výběru vhodné studie se od března 
přesouvá z jednoho jednání do dalšího. 
Pokud se ani jedna varianta neschválí, ne-
pohneme se dál. Proto vám obě varianty 
předkládáme k posouzení a budeme moc 
rádi, když nám k tomu napíšete svůj názor 
nebo přijdete osobně na obecní úřad. Ne-
chala jsem obě varianty posoudit panem 
Ing. arch. Miroslavem Sohrem, Ph. D, který 
dělal územní plán v naší obci. Napsal mi 
toto:

„Obě studie považuji za použitelné, 
nicméně z hlediska urbanistiky se mi víc 
zamlouvá koncepce ateliéru Stemio (18 
domů), protože je jednoduchá, v podstatě 
kopíruje stávající souběžnou silnici. Jen 
bych doporučil udělat ještě pěší propojení 
mezi parcelami 7/8 nebo 8/9 zpět na ulici – 
zastávku autobusu.

Druhá studie od PMA (12 domů) používá 
myšlenku „hřebínkového“ uspořádání, kte-
ré je dobré v městském prostředí, nicméně 
na dědinu mi přijde jako cizorodý prvek. 
A také se mi zdá dražší 900 Kč za m2, u Ste-
mia je cena poloviční“. 

Na stránkách zpravodaje chci také uvést 
na pravou míru pronájem administrativní 
budovy Zemasu pro vývařovnu a hospo-
du. Paní Anna Poláčková podala na obec-
ní úřad žádost o pronájem jednoho patra 
a části sklepa k podnikání. Obec vyvěsila 
záměr pronájmu na úřední desku, dále ne-
chala zpracovat za 3000 Kč návrh nájemní 
smlouvy. Tato smlouva byla rozeslána všem 
zastupitelům k přečtení a připomínkování. 
Nikdo se k tomu písemně nevyjádřil, a až se 
smlouva měla odsouhlasit v zastupitelstvu, 
ozvala se paní Poláčková i někteří zastupi-
telé, že se smlouvou nesouhlasí. Že chtějí 
smlouvu upravit, a to v nasledujicich bo-
dech: pronájem na 10 let, výpovědní lhůtu 
3 měsíce a cena za 1 m2 aby byla za 1Kč. 
Ve smlouvě byla uvedena standardní cena 
2 Kč za 1 m2.Podle zákona obec může sta-
novit nájem od 1 do 10 Kč za m2. Společně 
jsme se sešli ohledně řešení této otázky pří-
mo v Zemasu na pracovním zastupitelstvu, 
kde manželé Poláčkovi řekli, že se smlou-
vou nesouhlasí a za nabízenou cenu 2 Kč 
za 1 m2 pronájem nechtějí. 

K tomu snad ještě dodávám, že ostatní 
nájemci v administrativní budově platí 2 Kč 
za 1 m2 (kosmetika, ČSAD Kyjov). Je také 
potřeba si uvědomit, že by obec musela vy-
naložit nemalé finanční prostředky z vlast-
ního rozpočtu, aby tato budova byla pro-
najímatelná k účelům uvedeným v žádosti. 
Ze strany obce jsme Poláčkovým vždy vyšli 
vstříc, hlavně v začátcích jejich podnikání, 
kdy využívali kuchyň na KD. Snad se i nyní 
najde přijatelné řešení. 
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Již minule jsem psala, že z výsledku 
komunitního plánování rozvoje obce vy-
plynulo, že je v naší obci zájem o zázemí 
pro seniory, případně o byty pro začínají-
cí rodiny. Vyplynulo to rovněž z výsledku 
dotazníku, proto jsem na červnovém za-

stupitelstvu předložila ke schválení zadání 
projektové dokumentace. Bohužel ani toto 
nebylo schváleno. Dostala jsem za úkol 
svolat pracovní zastupitelstvo, na které 
jsem pozvala odborníky zabývajícími se 
žádostmi o dotace, bez kterých je realiza-

ce takto náročného projektu nereálná. Toto 
pracovní zastupitelstvo trvalo tři hodiny, 
kdy jsme probírali několik možností a va-
riant. Ke konečnému rozhodnutí jsme však 
nedospěli. 

Největší radost mám z toho, že naše obec 
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byla v letošním roce oceněna komisí Vesni-
ce roku 2019 Modrou stuhou za společen-
ský život v obci. Také jsme získali Zlatou 
cihlu v kategorii B za přístavbu MŠ. Naše 
obec obdržela ocenění rovněž za příkladné 
zabezpečení služeb pro občany, např. lékař, 
rehabilitace, pošta partner, výtah na obec-
ním úřadu. Ocenění bude předáváno v so-
botu 27. 7. 2019 v obci Morkůvky. 

Chtěla bych touto cestou poděkovat 
všem, kterým život v naší obci není lhostej-
ný. Všem, kteří pomohli při návštěvě komi-
se Vesnice roku prezentovat spolky. Dokon-
ce si i přespolní vedoucí kroužků na tento 
den vzali dovolenou. Je vidět, že svou práci 
děláte s láskou, není pro vás jen povinností. 

Dále bych chtěla velmi poděkovat všem 
pracovníkům obce, kteří vykonávají svou 
práci zodpovědně a svědomitě. Velmi si 
toho vážím, neboť pracovních povinností 
je stále více, ať už administrativních nebo 
týkajících se údržby obecních budov a po-
zemků. 

Také mám radost z množství a rozma-
nitosti kulturních, sportovních a společen-
ských akcí, které v první polovině letošního 
roku v Násedlovicích proběhly.

Nyní je v plném proudu příprava na se-
tkání bývalých pracovníků závodu Šohaj 
Násedlovice. Toto setkání se uskuteční 
v sobotu 28. 9. 2019 v 16.00 hodin v kul-
turním domě. Abychom mohli zajistit do-
pravu a občerstvení, žádáme zájemce, aby 
se na akci přihlásili. Prosíme také o zaslání 
fotografií týkajících se závodu Šohaj. 

Na závěr bych vám chtěla poděkovat 
za pomoc při organizování různých akcí.

Vážím si vaší pomoci při úklidu veřej-
ných prostranství i chodníků a také toho, 
jak pečujete o květinovou výzdobu kolem 
domů. 

Milí spoluobčané, přeji vám pěkné prožití 
prázdnin a dovolených, hodně odpočinku, 
načerpání nové energii, užijte si koupání, 
grilování, procházek a setkávání s přáteli.

Vlasta Mokrá – vaše starostka

Zastupitelé obce  
k 31. 7. 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 67%) 
Poláček Václav (účast 100%)
Zegota Tomasz (účast 100%)
Blahutka František (účast 78%)

Kontrolní výbor se sešel 2x:
Kopeček Vojtěch – předseda (účast 100%)
Svoboda Věroslav (100%)
Poláček Václav (50%)
Ing.arch. Kollárová Petra (0%)
Klimek Michal (100%)

Finanční výbor se sešel 5x:
Lojan Josef – předseda (účast 100%)
Blahutka František (33%)
Mgr. Hanák František (100%)
Ing. Hrdlička Zdeněk (80%)
Rücker Ladislav (100%)

Kulturně-sportovní komise se sešla 5x:
Zegota Tomasz – předseda (účast 100%)
Janásková Květoslava (100%)
Sladký Luboš (80%)
Jankůjová Ludmila (40%)
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.

Odpadové hospodářství
Množství odpadu, který naše obec vy-

třídila a předala k využití v roce 2018, je 
55,406 tun a v částce 154.085 Kč. 

Kam s odpady v Násedlovicích?
•  Každou první sobotu od 8 do 12 h. je ote-

vřen sběrný dvůr na velkoobjemový odpad.

•  Suť je možné uložit pouze po předchozí 
domluvě a bude zpoplatněna.

•  V obci je 8 míst na tříděný odpad (u mlý-
na, průmyslová zóna, kulturní dům, 
u katolického hřbitova, u Zemasu, v Dě-
dině, u obchodu, u obecního úřadu) – pa-
pír, sklo bílé a barevné a plasty.

•  Plechovky je možné uložit do kontejneru 
u obchodu a u obecního úřadu.

•  Ve dvoře obecního úřadu je možné uložit 
do označené popelnice v PET lahvích po-
užitý olej z kuchyně.

•  Ošacení a obuv je možné uložit do kontejne-
ru u obecního úřadu a u kulturního domu.
Děkujeme, že třídíte s námi a chráníte 

přírodu.

Příjmy 2018 443.873 Kč

Výdaje 2018 537.899 Kč

Rozdíl 94.026 Kč

Obec doplácí  
na jednoho občana

109,50 Kč
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Usnesení zastupitelstva obce Násedlovice
Usnesení z  IV. veřejného zasedání 
zastupitelstva obce Násedlovice ze dne 
24. 1. 2019
•  Usnesení č. 4/1/2019 – Výsledek hlasování 

pro 6, proti 0, zdržel se 0. Zastupitelstvo 
obce Násedlovice schvaluje program jedná-
ní, zapisovatele a ověřovatele zápisu.

•  Usnesení č. 4/2/2019 – Výsledek hlasování 
pro 5, proti 1 (Svoboda Věroslav), zdržel se 
0. Zastupitelstvo obce Násedlovice schvaluje 
zrušení směrnice o zadávání veřejných zaká-
zek malého rozsahu ze dne 17. 5. 2018.

•  Usnesení č. 4/3/2019 – Výsledek hlasování 
pro 5, proti 0, zdržel se 1 (Svoboda Věroslav). 
Zastupitelstvo obce Násedlovice pověřuje 
finanční výbor zpracovat aktualizaci OZV 
o místních poplatcích a předložit ji ke schvá-
lení na nejbližším zastupitelstvu obce.

•  Usnesení č. 4/4/2019 – Výsledek hlasování 
pro 6, proti 0, zdržel se 0. Zastupitelstvo obce 
Násedlovice schvaluje podání žádosti o před-
časné splacení úvěru, o který si obec požá-
dala na financování cisternové automobilové 
stříkačky a rekonstrukci mateřské školy.

•  Usnesení č. 4/5/2019 – Výsledek hlasování 
pro 6, proti 0, zdržel se 0. Zastupitelstvo 
obce Násedlovice schvaluje dodatek č. 2 
k pojistné smlouvě č. 1554560613 o pojištění 
majetku a odpovědnosti a pověřuje paní sta-
rostku podpisem smlouvy.

•  Usnesení č. 4/6/2019 – Výsledek hlasování 
pro 6, proti 0, zdržel se 0. Zastupitelstvo 
obce Násedlovice schvaluje nabídku pro-
jekčních prací na projekt „Revitalizace veřej-
né zeleně v obci Násedlovice“ dle nabídky 
společnosti AXIOM ENERGEERING s.r.o. 
a pověřuje paní starostku podpisem žádosti.

•  Usnesení č. 4/7/2019 – Výsledek hlasování 
pro 6, proti 0, zdržel se 0. Zastupitelstvo obce 
Násedlovice schvaluje žádost o dotaci z JMK 
na opravu kapličky sv. Jana Nepomuckého 
a pověřuje paní starostku podpisem žádosti.

•  Usnesení č. 4/8/2019 – Výsledek hlasování 
pro 6, proti 0, zdržel se 0. Zastupitelstvo 
obce Násedlovice schvaluje finanční dar 
na činnost Mysliveckého spolku Obora Ná-
sedlovice ve výši 30.000 Kč.

•  Usnesení č. 4/9/2019 – Výsledek hlasování 
pro 6, proti 0, zdržel se 0. Zastupitelstvo 
obce Násedlovice schvaluje smlouvu č. 
1030049645/001 o smlouvě budoucí na zří-
zení věcného břemene společnosti E-ON 
na pozemku parc. č. 166/2 v k.ú. Násedlo-
vice pro stavbu RD a pověřují paní starostku 
podpisem smlouvy.

•  Usnesení č. 4/10/2019 – Výsledek hlasová-
ní pro 6, proti 0, zdržel se 0. Zastupitelstvo 
obce Násedlovice schvaluje nájemní smlou-
vu s Mateřskou školou Násedlovice, příspěv-
kovou organizací a pověřuje paní starostku 
podpisem smlouvy.

•  Usnesení č. 4/11/2019 – Výsledek hlasová-
ní pro 6, proti 0, zdržel se 0. Zastupitelstvo 
obce Násedlovice schvaluje finanční dar 
na výstavu vín ve výši 10.000 Kč a poskytnu-
tí bezplatného pronájmu KD. Platbu za ener-
gie je třeba uhradit.

•  Usnesení č. 4/12/2019 – Výsledek hlasová-
ní pro 6, proti 0, zdržel se 0. Zastupitelstvo 
obce Násedlovice schvaluje darovací smlou-
vu pro TJ Moravia na betonové panely a po-
věřuje paní starostku podpisem smlouvy.

•  Usnesení č. 4/13/2019 – Výsledek hlasová-
ní pro 6, proti 0, zdržel se 0. Zastupitelstvo 
obce Násedlovice schvaluje poskytnutí bez-
platného pronájmu KD na Ostatkovou zába-
vu 2. 3. 2019 a příspěvek do tomboly. Dále 
schvaluje bezplatný pronájem areálu za KD 
na letní noc 29. 6. 2019 pro TJ Moravia Ná-
sedlovice. Platbu za energie je třeba uhradit.

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

zasedání.
•  v bodě č. 6 informaci o podané petici a poza-

stavení kácení lip na Chmelínku.
•  v bodě č. 8 informaci o zabezpečení plesů.
•  v bodě č. 9 informaci o studii na opravy sýp-

ky a Dne otevřených dveří na sýpce v sobotu 
9. 2. 2019.

•  v bodě č. 10 informaci o dotaci na bezdráto-
vý rozhlas.

•  v bodě č. 19 rozpočtové opatření č. 12/2018.
•  v bodě č. 20 žádost paní ředitelky Mateřské 

školy Násedlovice, příspěvkové organizace 
na opravu chodníku kolem kapličky sv. Jana 
Nepomuckého a staré hasičské zbrojnice.

•  v bodě č. 21 informaci o projektu moderní 
optické sítě.

•  v bodě č. 22 informaci o auditu Mateřské 
školy Násedlovice, příspěvkové organizace 
a poděkování paní ředitelce.

Usnesení z V. veřejného zasedání 
zastupitelstva obce Násedlovice ze dne 
19. 2. 2019
•  Usnesení č. 5/1/2019 – Výsledek hlasování 

pro 8, proti 0, zdržel se 0. Zastupitelstvo 
obce Násedlovice schvaluje program jedná-
ní, zapisovatele a ověřovatele zápisu.

•  Usnesení č. 5/2/2019 – Výsledek hlasování 
pro 8, proti 0, zdržel se 0. Zastupitelstvo 
obce Násedlovice schvaluje směrnici o ces-
tovních náhradách.

•  Usnesení č. 5/3/2019 – Výsledek hlasování 
pro 8, proti 0, zdržel se 0. Zastupitelstvo obce 
Násedlovice schvaluje pana Tomasze Zegotu 
za předsedu kulturně-sportovní komise.

•  Usnesení č. 5/4/2019 – Výsledek hlasování 
pro 8, proti 0, zdržel se 0. Zastupitelstvo obce 
Násedlovice schvaluje jmenování pana Fran-
tiška Blahutku členem finančního výboru.

•  Usnesení č. 5/5/2019 – Výsledek hlasování 
pro 3, proti 3 (Mokrá Vlasta, Večeřa Franti-
šek, Kopeček Vojtěch), zdrželi se 2 (Zegota 
Tomasz, Poláček Václav). Zastupitelstvo 
obce Násedlovice neschvaluje plán činnosti 
finančního výboru.

•  Usnesení č. 5/6/2019 – Výsledek hlasování 
pro 8, proti 0, zdržel se 0. Zastupitelstvo 
obce Násedlovice schvaluje plán činnosti 
kontrolního výboru.

•  Usnesení č. 5/7/2019 – Výsledek hlasování 
pro 8, proti 0, zdržel se 0. Zastupitelstvo 

obce Násedlovice schvaluje zpracování ener-
getického auditu pro kulturní dům v Násed-
lovicích v ceně 38.396 Kč a pověřuje paní 
starostku podpisem smlouvy.

•  Usnesení č. 5/8/2019 – Výsledek hlasování 
pro 8, proti 0, zdržel se 0. Zastupitelstvo obce 
Násedlovice schvaluje, že odměna neuvolně-
ného člena zastupitelstva za uvolněný man-
dát náleží nastupujícímu členu zastupitelstva 
obce Násedlovice ode dne složení slibu.

•  Usnesení č. 5/9/2019 – Výsledek hlasování 
pro 5, proti 0, zdržel se 3 (Blahutka Franti-
šek, Lojan Josef, Svoboda Věroslav). Zastupi-
telstvo obce Násedlovice schvaluje smlouvu 
o dílo „Protipovodňová opatření obce Násed-
lovice“ a pověřuje paní starostku podpisem 
smlouvy s firmou ENVIPARTNER s.r.o. Brno.

•  Usnesení č. 5/10/2019 – Výsledek hlasování 
pro 5, proti 0, zdržel se 3 (Blahutka Franti-
šek, Lojan Josef, Svoboda Věroslav). Zastu-
pitelstvo obce Násedlovice schvaluje nabíd-
ku na digitální bezdrátový rozhlas od firmy 
EMPEMONT Valašské Meziříčí a pověřují 
paní starostku podpisem smlouvy.

•  Usnesení č. 5/11/2019 – Výsledek hlasování 
pro 8, proti 0, zdržel se 0. Zastupitelstvo obce 
Násedlovice bere na vědomí závažnost proble-
matiky těžby štěrkopísku na území katastru 
města Uherský Ostroh a tím ohrožení prame-
niště Bzenec Kompex. Vyslovuje zásadní ne-
souhlas se záměrem těžby a s jeho realizací.

•  Usnesení č. 5/12/2019 – Výsledek hlasování 
pro 8, proti 0, zdržel se 0. Zastupitelstvo obce 
Násedlovice schvaluje poskytnutí částečné-
ho finančního příspěvku Nadaci partnerství 
ve výši 3.848,56 Kč na údržbu cykloznačení 
Moravských vinařských stezek v naší obci.

•  Usnesení č. 5/13/2019 – Výsledek hlasová-
ní pro 8, proti 0, zdržel se 0. Zastupitelstvo 
obce Násedlovice schvaluje smlouvu o bu-
doucí smlouvě o právu k provedení stavby 
s firmou GT Net Kyjov a pověřují paní sta-
rostku podpisem smlouvy. Věcné břemeno 
bude ve výši 5.000 Kč.

•  Usnesení č. 5/14/2019 – Výsledek hlasová-
ní pro 8, proti 0, zdržel se 0. Zastupitelstvo 
obce Násedlovice schvaluje příspěvek pro 
Nemocnici Kyjov na pořízení sanitky ve výši 
20 Kč na jednoho svého občana a pověřuje 
paní starostku podpisem darovací smlouvy.

•  Usnesení č. 5/15/2019 – Výsledek hlasová-
ní pro 8, proti 0, zdržel se 0. Zastupitelstvo 
obce Násedlovice schvaluje finanční dar pro 
SDH Násedlovice – Mladé hasiče na kulturně 
vzdělávací výlety a na soustředění 3.–10. 8. 
2019 v celkové výši 7.000 Kč.

•  Usnesení č. 5/16/2019 – Výsledek hlasová-
ní pro 8, proti 0, zdržel se 0. Zastupitelstvo 
obce Násedlovice neschvaluje bezplatný 
pronájem kulturního domu pro „Pohádko-
vou show cirkusu BENASIS“.

•  Usnesení č. 5/17/2019 – Výsledek hlasová-
ní pro 8, proti 0, zdržel se 0. Zastupitelstvo 
obce Násedlovice schvaluje objednávku 
2 ks rozvaděčů pro katolický a evangelický 
hřbitov a pověřuje paní starostku podpisem 
objednávky.
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•  Usnesení č. 5/18/2019 – Výsledek hlasová-
ní pro 8, proti 0, zdržel se 0. Zastupitelstvo 
obce Násedlovice schvaluje cenovou nabíd-
ku firmy D&P MONT na realizaci směrových 
cedulí a pověřuje paní starostku podpisem 
smlouvy.

•  Usnesení č. 5/19/2019 – Výsledek hlasová-
ní pro 8, proti 0, zdržel se 0. Zastupitelstvo 
obce Násedlovice schvaluje podání žádosti 
o dotaci na JMK „Podpora rodinné a seni-
orské politiky na úrovni obcí pro rok 2019“ 
a pověřuje paní starostku podpisem žádosti.

•  Usnesení č. 5/20/2019 – Výsledek hlasová-
ní pro 8, proti 0, zdržel se 0. Zastupitelstvo 
obce Násedlovice schvaluje podání žádosti 
o dotaci „Podpora jednotek sborů dobrovol-
ných hasičů na JMK pro rok 2019“ a pověřu-
je paní starostku podpisem žádosti.

•  Usnesení č. 5/21/2019 – Výsledek hlasová-
ní pro 8, proti 0, zdržel se 0. Zastupitelstvo 
obce Násedlovice schvaluje finanční dar 
spolku Násedlováček na činnost ve výši 
30.000 Kč a pověřuje paní starostku podpi-
sem smlouvy.

•  Usnesení č. 5/22/2019 – Výsledek hlasová-
ní pro 8, proti 0, zdržel se 0. Zastupitelstvo 
obce Násedlovice schvaluje vypracování ná-
jemní smlouvy na nájem pozemků ve vlast-
nictví obce a využívané TJ Moravia Násedlo-
vice do příštího zastupitelstva.

•  Usnesení č. 5/23/2019 – Výsledek hlasování 
pro 8, proti 0, zdržel se 0. Zastupitelstvo obce 
Násedlovice schvaluje finanční dar ve výši 
90.000 Kč pro TJ Moravia Násedlovice.

•  Usnesení č. 5/24/2019 – Výsledek hlasová-
ní pro 8, proti 0, zdržel se 0. Zastupitelstvo 
obce Násedlovice schvaluje výrobu banneru 
na podporu TJ Moravia Násedlovice a pod-
poru sportu.

•  Usnesení č. 5/25/2019 – Výsledek hlasová-
ní pro 8, proti 0, zdržel se 0. Zastupitelstvo 
obce Násedlovice pověřuje předsedy finanč-
ního a kontrolního výboru k vypracování 
hodnocení činnosti finančního a kontrolní-
ho výboru.

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

zasedání.
•  v bodě č. 5 komentář k hospodaření obce 

za rok 2018.
•  v bodě č. 10 informaci o přidělení obvodu č. 

4 mezi pana Blahutku a pana Kopečka.
•  v bodě č. 14 ekonomicky cenově nejvýhod-

nější nabídku od firmy Ing. Pavel Toman, 
Hodonín v částce 390.000 Kč a přesouvá 
schválení do dalšího zastupitelstva, je nutné 
doplnit cenovou nabídku o formát .dwg

•  v bodě č. 17 zprávu předsedy inventarizační 
komise.

•  v bodě č. 19 koncept kroniky a jeho schvále-
ní přesouvá na příští zastupitelstvo z důvo-
du krátké doby na jeho prostudování.

•  v bodě č. 20 informaci o projektu moderní 
optické sítě.

•  v bodě č. 21 žádost Českobratrské církve 
evangelické a navrhuje pozvat odborníka, 
který by navrhl nejvhodnější řešení rozšíře-
ní parkoviště.

•  v bodě č. 33 konání ekumenické bohoslužby 

v kostele sv. Martina v Násedlovicích ve čtvr-
tek 21. 2. 2019 v 17 hodin 

Usnesení z VI. veřejného zasedání 
zastupitelstva obce Násedlovice ze dne 
26. 3. 2019
•  Usnesení č. 6/1/2019 – Výsledek hlasování 

pro 7, proti 0, zdržel se 0. Zastupitelstvo 
obce Násedlovice schvaluje program jedná-
ní, zapisovatele a ověřovatele zápisu.

•  Usnesení č. 6/2/2019 – Výsledek hlasování 
pro 7, proti 0, zdržel se 0. Zastupitelstvo 
obce Násedlovice schvaluje jmenování člena 
finančního výboru pana Ladislava Rückera 
(bez nároku na odměnu).

•  Usnesení č. 6/3/2019 – Výsledek hlasování 
pro 7, proti 0, zdržel se 0. Zastupitelstvo 
obce Násedlovice schvaluje účast v soutěži 
Vesnice roku 2019.

•  Usnesení č. 6/4/2019 – Výsledek hlasování 
pro 7, proti 0, zdržel se 0. Zastupitelstvo 
obce Násedlovice schvaluje vydání souhlas-
ného stanoviska k územnímu rozhodnutí 
přípojky Karlín nadzemního vedení přípojky 
VN, TS k NN.

•  Usnesení č. 6/5/2019 – Výsledek hlasování 
pro 7, proti 0, zdržel se 0. Zastupitelstvo obce 
Násedlovice schvaluje dodatek č. 1/2019 
ke smlouvě budoucí č. 1040012065/002 
o zřízení věcného břemene a pověřuje paní 
starostku podpisem dodatku.

•  Usnesení č. 6/6/2019 – Výsledek hlasování 
pro 7, proti 0, zdržel se 0. Zastupitelstvo obce 
Násedlovice schvaluje finanční dar spolku 
Šohajíček ve výši 30.000 Kč a pověřuje paní 
starostku podpisem darovací smlouvy.

•  Usnesení č. 6/7/2019 – Výsledek hlasování 
pro 7, proti 0, zdržel se 0. Zastupitelstvo 
obce Násedlovice schvaluje koncept kroniky 
za rok 2017.

•  Usnesení č. 6/8/2019 – Výsledek hlasování 
pro 7, proti 0, zdržel se 0. Zastupitelstvo 
obce Násedlovice schvaluje podání žá-
dosti o dotaci na rekonstrukci kanalizace 
na Chmelínku. Celková částka na rekon-
strukci činí 4.500.000 Kč a pověřuje paní 
starostku podpisem žádosti.

•  Usnesení č. 6/9/2019 – Výsledek hlasování 
pro 7, proti 0, zdržel se 0. Zastupitelstvo 
obce Násedlovice schvaluje ekonomicky nej-
výhodnější nabídku ing. Pavla Tomana a po-
věřuje paní starostku podpisem smlouvy.

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

zasedání.
•  v bodě č. 4 rozpočtové opatření č. 1/2019.
•  v bodě č. 5 aktualizaci povodňové komise.
•  v bodě č. 7 odložení schválení plánu činnosti 

finančního výboru do příštího zasedání ZO.
•  v bodě č. 12 návrh nájemní smlouvy s TJ Mo-

ravia a vyvolání jednání výboru TJ Moravia 
s vedením obce.

•  v bodě č. 13 zprávu předsedy kontrolního 
výboru.

•  v bodě č. 14 předložení zprávy finančního 
výboru na příští zasedání zastupitelstva 
obce.

•  v bodě č. 16 doporučuje, aby byl pozván 
odborník na statiku a na dřevo. Schválení 

žádosti se překládá na další zasedání zastu-
pitelstva.

•  v bodě č. 17 informaci o zadání projektové 
dokumentace na vybudování sběrného dvo-
ru, které bylo schváleno již 16. 10. 2017.

•  v bodě č. 20 informaci o akci Ukliďme Česko 
dne 6. 4. 2019.

•  v bodě č. 21 informaci o dotaci na revitalizaci 
rybníka.

•  v bodě č. 22 žádost slečny MB na odkup části 
pozemku.

Usnesení z VII. veřejného zasedání 
zastupitelstva obce Násedlovice ze dne 
23. 4. 2019
•  Usnesení č. 7/1/2019 – Výsledek hlasování 

pro 7, proti 0, zdržel se 0. Zastupitelstvo 
obce Násedlovice schvaluje program jedná-
ní, zapisovatele a ověřovatele zápisu.

•  Usnesení č. 7/2/2019 Výsledek hlasování pro 
7, proti 0, zdržel se 0. Zastupitelstvo obce 
Násedlovice schvaluje finanční dar ve výši 
60.100 Kč na úpravu před modlitebnou.

•  Usnesení č. 7/3/2019 – Výsledek hlasování 
pro 6, proti 0, zdržel se 1 (Poláček Václav). 
Zastupitelstvo obce Násedlovice schvaluje 
finanční dar ve výši 100.000 Kč pro Římsko-
katolickou církev.

•  Usnesení č. 7/4/2019 – Výsledek hlasování 
pro 7, proti 0, zdržel se 0. Zastupitelstvo obce 
Násedlovice schvaluje výroční zprávu Mateř-
ské školy Násedlovice s nulovým výsledkem.

•  Usnesení č. 7/5/2019 – Výsledek hlasování 
pro 7, proti 0, zdržel se 0. Zastupitelstvo 
obce Násedlovice schvaluje dodatek č. 1 a č. 
2 ke smlouvě o poskytování služeb pověřen-
ce GDPR a pověřuje paní starostku podpi-
sem obou dodatků.

•  Usnesení č. 7/6/2019 – Výsledek hlasování 
pro 7, proti 0, zdržel se 0. Zastupitelstvo 
obce Násedlovice schvaluje smlouvu na spo-
lufinancování sociálních služeb ve výši 
35.500 Kč a pověřuje paní starostku podpi-
sem smlouvy.

•  Usnesení č. 7/7/2019 – Výsledek hlasování 
pro 7, proti 0, zdržel se 0. Zastupitelstvo 
obce Násedlovice schvaluje nájemní smlou-
vu na pronájem kabin a hřiště a pověřuje 
paní starostku podpisem smlouvy.

•  Usnesení č. 7/8/2019 – Výsledek hlasování 
pro 7, proti 0, zdržel se 0. Zastupitelstvo 
obce Násedlovice schvaluje výsledek výbě-
rového řízení na revitalizaci rybníku. Zvítě-
zila ekonomicky nejvýhodnější nabídka fir-
my SWIETELSKY stavební s.r.o. a pověřuje 
paní starostku podpisem smlouvy.

•  Usnesení č. 7/9/2019 – Výsledek hlasování 
pro 7, proti 0, zdržel se 0. Zastupitelstvo 
obce Násedlovice schvaluje výběr ekono-
micky nejvýhodnější nabídky firmy MO-
NOTREND s.r.o. na dětská hřiště a pověřuje 
paní starostku podpisem smlouvy.

•  Usnesení č. 7/10/2019 – Výsledek hlasová-
ní pro 7, proti 0, zdržel se 0. Zastupitelstvo 
obce Násedlovice souhlasí s opravou hřišť 
i v případě, že obec dotaci neobdrží.

•  Usnesení č. 7/11/2019 – Výsledek hlasová-
ní pro 7, proti 0, zdržel se 0. Zastupitelstvo 
obce Násedlovice schvaluje smlouvu na do-
dávku pitné vody a odvádění odpadních vod 
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s firmou VaK Hodonín a pověřuje paní sta-
rostku podpisem smlouvy.

•  Usnesení č. 7/12/2019 – Výsledek hlasování 
pro 4, proti 1 (Svoboda Věroslav), zdržel se 
2 (Lojan Josef, Poláček Václav). Zastupitel-
stvo obce Násedlovice neschvaluje svolání 
veřejného fóra, aby se občané mohli vyjádřit 
k záměru pronájmu části administrativní bu-
dovy „Ve dvoře“.

•  Usnesení č. 7/13/2019 – Výsledek hlasová-
ní pro 7, proti 0, zdržel se 0. Zastupitelstvo 
obce Násedlovice schvaluje finanční dar 
ve výši 4.000 Kč na pořízení automobilu pro 
Charitu Hodonín – oblast Ždánice.

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

zasedání.
•  v bodě č. 4 rozpočtové opatření č. 2/2019.
•  v bodě č. 8 energetický audit kulturního 

domu.
•  v bodě č. 15 informaci o zastavovací studii 

Újezd B5 a odkládá do příštího zastupitelstva.
•  v bodě č. 16 kulturní akce v měsících duben–

květen.
•  v bodě č. 18 informaci o posudku stavu sýp-

ky a posouzení dřevěných konstrukcí a na-
vrhuje zjistit cenovou nabídku na vypraco-
vání podrobnějšího posouzení.

•  v bodě č. 20 informaci o pracovních místech.

Usnesení z VIII. veřejného zasedání 
zastupitelstva obce Násedlovice ze dne 
21. 5. 2019
•  Usnesení č. 8/1/2019 – Výsledek hlasování 

pro 8, proti 0, zdržel se 0. Zastupitelstvo 
obce Násedlovice schvaluje program jedná-
ní, zapisovatele a ověřovatele zápisu.

•  Usnesení č. 8/2/2019 Výsledek hlasování 
pro 8, proti 0, zdržel se 0. Zastupitelstvo 
obce Násedlovice schvaluje, že nebude při-
spívat na provoz Linky bezpečí.

•  Usnesení č. 8/3/2019 – Výsledek hlasování 
pro 8, proti 0, zdržel se 0. Zastupitelstvo 
obce Násedlovice schvaluje smlouvu a při-
jímá dotaci z JMK na „Podporu rodinné 
a seniorské politiky na úrovni obcí“ ve výši 
43.000 Kč a pověřuje paní starostku podpi-
sem smlouvy.

•  Usnesení č. 8/4/2019 – Výsledek hlasování 
pro 8, proti 0, zdržel se 0. Zastupitelstvo 
obce Násedlovice schvaluje plán finančního 
výboru na rok 2019.

•  Usnesení č. 8/5/2019 – Výsledek hlasování 
pro 8, proti 0, zdržel se 0. Zastupitelstvo 
obce Násedlovice schvaluje zaslání návrhu 
obecně závazné vyhlášky o místním poplat-
ku za užívání veřejného prostranství ke kon-
trole na Ministerstvo vnitra po vyjmutí pře-
bytečných parcel.

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

zasedání.
•  v bodě č. 4 rozpočtové opatření č. 3/2019.
•  v bodě č. 5 informaci o směně pozemků se 

společností Zemas a.s. o výměře 522 m2.
•  v bodě č. 7 informaci o zastavovací studii 

Újezd B5 a odkládá do příštího zastupitel-
stva.

•  v bodě č. 8 návrh smlouvy a přesouvá bod 
do dalšího zastupitelstva.

•  v bodě č. 10 přípravu zpravodaje v polovině 
roku 2019.

•  v bodě č. 11 informaci kulturně-sportovní 
komise.

•  v bodě č. 12 zprávu finančního výboru 
za rok 2018.

•  v bodě č. 15 pověření finančního výboru 
k provedení aktualizace OZV o místním po-
platku za provoz systému shromažďování 
sběru, přípravy, třídění, využívání a odstra-
ňování komunálních odpadů.

•  v bodě č. 16 zpoplatnění skládkování suti 
na sběrném místě.

•  v bodě č. 17 informaci o návštěvě komise 
Vesnice roku 2019 dne 4. 6. 2019.

Usnesení z IX. veřejného zasedání 
zastupitelstva obce Násedlovice ze dne 
25. 6. 2019
•  Usnesení č. 9/1/2019 – Výsledek hlasování 

pro 7, proti 0, zdržel se 0. Zastupitelstvo 
obce Násedlovice schvaluje program jedná-
ní, zapisovatele a ověřovatele zápisu.

•  Usnesení č. 9/2/2019 Výsledek hlasování 
pro 7, proti 0, zdržel se 0. Zastupitelstvo 
obce Násedlovice schvaluje závěrečný účet 
obce Násedlovice za rok 2018 a vyjadřuje 
souhlas s celoročním hospodařením s vý-
hradou, na základě nichž přijímá opatření 
potřebná k nápravě zjištěných chyb a nedo-
statků. Opravu nedostatků provede účetní 
paní Blahová do 31. 8. 2018 a přijme opatření 
směřující do budoucna.

•  Usnesení č. 9/3/2019 – Výsledek hlasování 
pro 7, proti 0, zdržel se 0. Zastupitelstvo 
obce Násedlovice schvaluje účetní závěrku 
obce Násedlovice za rok 2018 sestavenou 
k 31. 12. 2018.

•  Usnesení č. 9/4/2019 – Výsledek hlasování 
pro 7, proti 0, zdržel se 0. Zastupitelstvo 
obce Násedlovice schvaluje účetní závěrku 
Mateřské školy Násedlovice, příspěvkové 
organizace za rok 2018 sestavenou k 31. 12. 
2018.

•  Usnesení č. 9/5/2019 – Výsledek hlasování 
pro 7,  proti 0,  zdržel se 0. Zastupitelstvo 
obce Násedlovice schvaluje smlouvu na po-
skytnutí dotace z JMK „Pořízení věcných 
prostředků požární ochrany pro JSDH Ná-
sedlovice“ ve výši 63.000 Kč a pověřuje paní 
starostku podpisem smlouvy.

•  Usnesení č. 9/6/2019 – Výsledek hlasování 
pro 7, proti 0, zdržel se 0. Zastupitelstvo 
obce Násedlovice schvaluje smlouvu na po-
skytnutí dotace z rozpočtu JMK „Kaplička 
sv. Jana Nepomuckého – oprava sochy“ 
ve výši 45.000 Kč a pověřuje paní starostku 
podpisem smlouvy.

•  Usnesení č. 9/7/2019 – Výsledek hlasování 
pro 7, proti 0, zdržel se 0. Zastupitelstvo 
obce Násedlovice schvaluje kupní smlou-
vu na část p. č. 2301/5 o výměře 30 m2 
a pověřuje paní starostku podpisem kupní 
smlouvy.

•  Usnesení č. 9/8/2019 – Výsledek hlasování 
pro 7, proti 0, zdržel se 0. Zastupitelstvo 
obce Násedlovice schvaluje kupní smlouvu 
na část p. č. 2301/5 o výměře 17 m2. Cena 

za 1 m2 je 100 Kč a pověřuje paní starostku 
podpisem kupní smlouvy.

•  Usnesení č. 9/9/2019 – Výsledek hlasování 
pro 7, proti 0, zdržel se 0. Zastupitelstvo 
obce Násedlovice schvaluje podání žádosti 
o dotaci na podporu aktivit živého venkova 
v roce 2019.

•  Usnesení č. 9/10/2019 – Výsledek hlasová-
ní pro 7, proti 0, zdržel se 0. Zastupitelstvo 
obce Násedlovice schvaluje poskytnutí fi-
nanční podpory ve výši 250.000 Kč pro TJ 
Moravia Násedlovice na opravu plotu mezi 
fotbalovým hřištěm a bývalým závodem 
Šohaj.

•  Usnesení č. 9/11/2019 – Výsledek hlasování 
pro 4, proti 0, zdržel se 3 (Poláček Václav, 
Svoboda Věroslav, Blahutka František). Za-
stupitelstvo obce Násedlovice neschvaluje 
podání žádosti o 100% dotaci na výstav-
bu nových sociálních a dostupných bytů 
a domů pro mladé rodiny, matky samoživi-
telky a důchodce a s tím spojené přepraco-
vaní již zpracované studie dle požadavku 
vyhlašovatele dotace.

•  Usnesení č. 9/12/2019 – Výsledek hlasování 
pro 0, proti 4 (Mokrá Vlasta, Večeřa Franti-
šek, Zegota Tomasz, Kopeček Vojtěch), zdr-
žel se 3 (Poláček Václav, Svoboda Věroslav, 
Blahutka František). Zastupitelstvo obce 
Násedlovice neschvaluje zastavovací studii 
od firmy PMA.

•  Usnesení č. 9/13/2019 – Výsledek hlasování 
pro 4, proti 0, zdržel se 3 (Poláček Václav, 
Svoboda Věroslav, Blahutka František). Za-
stupitelstvo obce Násedlovice neschvaluje 
zastavovací studii od firmy STEMIO.

•  Usnesení č. 9/14/2019 – Výsledek hlaso-
vání pro 6, proti 0, zdržel se 1 (Blahutka 
František). Zastupitelstvo obce Násedlovice 
schvaluje poskytnutí finančního příspěvku 
ve výši 5.000 Kč do veřejné sbírky, pořáda-
né městem Kyjov za účelem pomoci rodině 
místostarosty obce Dražůvky, formou daru. 
Konání veřejné sbírky bylo osvědčeno Kraj-
ským úřadem Jihomoravského kraje dne 30. 
5. 2019 č.j. JMK/77707/2019, číslo transpa-
rentního účtu je 115-9528350237/0100.

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

zasedání.
•  v bodě č. 4 rozpočtové opatření č. 4/2019.
•  v bodě č. 8 závěrečný účet DSO Severový-

chod za rok 2018.
•  v bodě č. 9 závěrečný účet Mikroregionu 

Ždánicko DSO za rok 2018.
•  v bodě č. 10 poskytnutí finančního daru 

„Na kole dětem“ ve výši 1.000,- Kč (pomoc 
onkologicky nemocným dětem).

•  v bodě č. 18 informaci k aktualizaci obec-
ně závazné vyhlášce o místním poplatku 
za provoz systému shromažďování sběru, 
přípravy, třídění využívání komunálních 
odpadů.

•  v bodě č. 19 informaci o Vesnici roku 2019 
a získaných ocenění.

•  v bodě č. 22 informaci o přijatých dotacích 
a poskytnutých finančních darech spolkům 
a církvím.

podpis
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Pošta Partner nově, jednoduše a pro vás…
Prvního února 2019 to byl 

již rok, co v naší obci pošta 
působí pod obecním úřadem. 
Pošta Partner vznikla díky 

členům zastupitelstva obce, kteří vnímají 
zachování dostupnosti poštovních služeb 
jako klíčovou podmínku pro spokojenost 
občanů v naší obci.

Něco málo k novinkám na poště v letoš-
ním roce: Česká pošta od 1. března změnila 
balíkovou politiku. Dříve se cena podaného 
balíku odvíjela od hmotnosti, nově je rozho-
dující pro určení ceny nejdelší strana balíku. 
Kategorie balíků S (do 35 cm), M (do 50 cm), 

L (do 100 cm) a XL (max do 240 cm). Ceník je 
dostupný na webových stránkách České poš-
ty. Pro zrychlené a zjednodušené podání ba-
líku na poště je připravena aplikace na webu 
www.poslatbalik.cz, kde si zákazník vyplní 
předem adresní údaje a nemusí pak vypiso-
vat podací lístek. Navíc si zde může vytisk-
nout adresní štítek na zásilku, čímž získá sle-
vu a šetří svůj čas strávený u přepážky pošty.

Další slevu může klient uplatnit, pokud 
vlastní Zákaznickou kartu České pošty. Kde si 
takovou kartu zdarma pořídit? Nejlépe objed-
nat elektronicky na www.ceskaposta.cz, ušet-
říte si cestu na poštu. Přijetí žádosti vám 

pošta potvrdí e-mailem a Zákaznická karta 
vám bude doručena do 10 pracovních dnů. 
Pokud nemáte možnost elektronicky,vypl-
níte a odevzdáte žádost kdekoliv na poboč-
ce České pošty.

V současné době je naše pobočka pošty 
vybavena novým terminálem, kde si klient 
celou transakci řídí sám dle pokynů termi-
nálu. Do konce letošního roku by měl ter-
minál umožnit transakce všemi asociačními 
kartami (doposud umožňují platby pouze 
kartami vydanými ČSOB). To je služba, 
na kterou se klienti často ptají.

Ivana Matulová

Dotace Dotace % Spoluúčast Pozn.

Revitalizace rybníka 80% – 2.009.882 Kč 20% – 502.471 Kč MZE – 2.512.353 Kč schváleno

Socha sv. Jana Nepomuckého 50% – 50.000 Kč 50% – 50.000 Kč JMK – 106.500 Kč schváleno

Úpravy katolického hřbitova 70% – 518.156 Kč 30% – 222.068 Kč MMR – 740.224 Kč neschváleno bude podá-
no v příští výzvě znovu

Dětská hřiště 70% – 449.745 Kč 30% – 192.749 Kč MMR – 642.494 Kč neschváleno, uhrazeno 
z rozpočtu

Bezdrátový rozhlas s digitálním kódová-
ním vč. digitalizace povodňového plánu 
a vybudování sítě varovného a vyrozu-
mívacího systému 

70% – 993.471 Kč 30% – 425.774 Kč MŽP – 1.419.245 Kč
podáno pro rok 2020

Zeleň Chmelínek MŽP – zadáno pro rok 2020

Místní komunikace a chodníky 70% – 2.334.803 Kč 30% – 1.000.631 Kč MMR – 3.335.434 Kč neschváleno

Kanalizace Chmelínek 70% – 4.009.557 Kč 30% – 1.718.382 Kč JMK – 5.727.939 Kč
Podpora v oblasti odkanalizování a čištění 
odpadních vod – podáno 30. 4. 2019

Podpora rodinné a seniorské politiky 
na úrovni obcí

25.000 až 50.000 Kč JMK – 52.000 Kč
Schváleno 43.000 Kč

Informační a směrové tabule v obci 106.305 Kč uhrazeno z rozpočtu

Dotace 2019

STAROSTOVÉ KYJOVSKA na sněmu Svazu měst a obcí v Ostravě, kde byl volen i kontrolní výbor na období 2019–2023. 
Do tohoto výboru byla zvolena i naše paní starostka Vlasta Mokrá. Jedná se o funkci čestnou, neplacenou.
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Setkání bývalých pracovníků závodu 
Šohaj Násedlovice

plánuje uspořádat obec Násedlovice 
ve spolupráci s Kulturně-sportovní komisí. 
Toto setkání se uskuteční v sobotu 28. 9. 
2019 v 16 hodin v sále kulturního domu 
v Násedlovicích. Abychom mohli zajistit 
dopravu a občerstvení, žádáme bývalé za-
městnance firmy Šohaj popř. Sandy, aby se 
na tuto akci nahlásili. Hlásit se můžete na tel. 
518 631 428, emailem podatelna@obecnased-
lovice.cz, popř. na adrese Obec Násedlovice, 

696 36 Násedlovice 129 a to do 31. 8. 2019. 
Poplatek za dopravu a občerstvení ve výši 
200 Kč se bude vybírat při příchodu. Občers-
tvení bude formou rautu a i vy může přispět 
nějakým svým výrobkem ke zpříjemnění 
tohoto setkání. Potěší nás i zaslání fotografií 
týkajících se závodu Šohaj. Budou-li doruče-
ny na obecní úřad v předstihu, zvětšíme je 
a vytvoříme z nich nástěnky na toto setkání. 
Děkujeme předem za vaši spolupráci.

Muzeum a galerie
V letošním roce jsme měli v naší galerii 

dvě výstavy. Od 24. března probíhala výsta-
va paní Věrky Dupynové na téma „Podoby 
ženy“. Výstava byla velmi zdařilá a zúčast-
nila se jí sama autorka, která dětem na přá-
ní malovala drobné obrázky. Druhá výstava 
„Jezerní krajina“ byla věnována obrazům 
Darii Bernadety Novotné. Probíhá od za-
čátku června. Obě autorky jsou úzce spja-
ty s naší vesnicí. Věrka Dupynová zde žije 
a maminka Darii Novotné zde vyrůstala.

Do muzea jsme v letošním půlroce získa-

li několik předmětů a fotografií, za což jme 
moc vděčni. Stále se snažíme získávat další 
sbírkové předměty, ale je to velmi obtížné. 
Většinou všichni nepotřebné předměty a fo-
tografie zničí. Pro nás jsou zejména staré 
fotografie důležité, protože se z nich doví-
dáme o životě našich předků.

V letošním roce se i naše muzeum, které 
sídlí v bývalé obecní škole, zapojilo do akce 
Víkend otevřených památkových domků 
Slovácka. Zapojili jsme nejen muzeum, 
ale i sýpku v areálu bývalého zemědělské-

ho družstva. Tento víkend v letošním roce 
probíhal 1. a 2. června. Zabezpečit chod 
obou muzeí pomáhali dobrovolníci z řad 
občanů, za což jim moc děkujeme. O tomto 
víkendu muzeum navštívilo 53 návštěvníků 
a sýpku, kde je malé zemědělské muzeum, 
navštívilo 37 návštěvníků.

Naše muzeum i galerii můžete navštívit 
kdykoliv v průběhu roku, a to po předcho-
zí telefonické domluvě na tel. 724 056 091 
nebo muzeumagalerie@seznam.cz.
Hana Bravencová, správce muzea a galerie

Knihovna informuje
Milí čtenáři, v novém roce 2019 

jsem do knihovny pořídila asi 30 
nových knih. Jsou to publikace 
od vašich oblíbených autorů, ale 
i od méně známých. I tak, ale stojí 
za přečtení. Na některé knížky jste 
mi dali podmět vy, čtenáři a jsem 
za to ráda. Ještě v prosinci před Vá-
nocemi proběhla vánoční dílnička, 
kde se vyráběly výrobky ze šišek, 
vánoční přání a jiné vánoční deko-
race. V dubnu byla zase uspořádá-
na jarní dílnička, kde si děti mohly 
vyrobit třeba slepičku z květináče 
nebo velikonoční vajíčko z papíru. 

I když účast na obou dílničkách 
byla úžasná, do budoucna bych byla 
ráda, kdyby to tak i zůstalo. Nadále 
funguje výměnný fond z Hodonína. 
Čtenář si může knihu rezervovat, 
a pokud ji budou v hodonínské 
knihovně mít k dispozici, tak ji při-
vezou do naší knihovny. Nových 
čtenářů tento rok nepřibylo, ale 
jsem ráda, že ti, co jsou registrováni, 
chodí docela pravidelně. Jen tak dál. 
Budu ráda, že se s vámi budu potká-
vat i v další polovině roku 2019.

Vaše knihovnice 
Marie Dobešová

Setkání pracovníků závodu 
Šohaj Násedlovice 1971

Dílnička
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Něco z historie obce
Tragedie, která se udála v Dražůvkách 

v pátek 24. května 2019, kdy byl zastřelen 
místostarosta obce pan Štos, máme všichni 
v paměti a není snadné se s ní vyrovnat. Ta-
ková událost je opravdu výjimečná a možná 
v regionu nemá pamětníka. Přesto i v naší 
obci se stala velmi podobná věc, kdy syn 
bývalého starosty obce Vavřina Sklená-
ře, Bohumil, zastřelil úřadujícího starostu 
Karla Masného. Bývalý kronikář obce, pan 
Blahutka, tuto událost popisuje v obecní 
kronice s desetiletým zpožděním, a tak pří-
čina a důvod oné události byl již v té době 
nejasný. Tato událost se stala v dubnu 1918, 
někde v prostoru před domem 131. V popi-
su události se kloní kronikář k verzi, že vi-
níkem incidentu byl Bohumil Sklenář, který 
byl za tento čin i odsouzen. Pokračovatelem 
ve funkci starosty se stal František Rybni-
kář. Bohumil Sklenář většinu života prožil 
mimo obec, pohřben je na našem hřbitově. 
Sklenářovo jméno se v kronice vyskytuje 

vícekrát, je zde zápis o vyjádření obce k žá-
dosti Bohumila o milost z roku 1924, vy-
svědčení o jeho pověsti k soudu v roce 1918. 
Možná nevíte, že jeho otec Vavřín Sklenář, 
který bydlel v domě č. 21, zřídil v čísle 198, 
nyní neobydleném domě, hostinskou pro-
vozovnu, u které se ujal název Na Zastávce, 
protože tehdejší poštovní koňská doprava 
z Čejče do Slavkova zde měla zastávku. 
Hospoda zanikla v roce 1904.

Další událost z minulosti, která je po-
drobně kronikářem popsána, je průběh 
zimního období v roce 1929. Je všeobecně 
znám nestandardní průběh tehdejší zimy, 
kdy silné mrazy s teplotami dlouhodobě ko-
lem – 30 °C s vysokou sněhovou pokrývkou 
v měsících lednu až dubnu zcela umrtvily 
život v celém státě. Mrazy byly příčinou 
mnoha škod na zvěři i domácích zvířatech, 
uhynuly tisíce stromů. Toto vše podrobně je 
v kronice popsáno. Přesto se příroda i lidé 
z katastrofy velmi rychle vzpamatovali.

Přestože psaní kronik v době protekto-
rátu nebylo úřady umožněno, zachoval se 
z pera kronikáře pana Blahutky koncept zá-
pisu za rok 1939, kdy došlo k rozdělení stá-
tu a k jeho následné likvidaci. Jeho názory 
na tehdejší události jsou opravdu zajímavé.

Zápisy se také týkají ukončení stavby ha-
sičské zbrojnice v proluce mezi budovou 
školy a kapličkou sv. Jana Nepomuckého 
v roce 1939. V té době budova zbrojnice 
byla velmi dobře vybavená a v okolí Násed-
lovic neměla konkurenci. V poschodí byla 
až do roku 1965 úřadovna obecního úřadu 
(tehdy místního národního výboru). 

Přes říčku Trkmanku byl v roce 1939 do-
končen nový most u polní trati Vsiska. Slou-
žil až do roku 2008.

To je jen několik údajů z kroniky obce, 
která byla psána úsporným stylem, nezávis-
le na politické situaci v obci a snad i maxi-
málně objektivně. 

Josef Puk

Obec podporuje spolky v roce 2019
V letošním roce již většina místních spolků a církví zažádala o finanční podporu svoji činnosti nebo 
na drobné rekonstrukce.

SPOLEK ŽÁDOST O ČÁSTKU SCHVÁLENO POSKYTNUT DAR

Myslivecký spolek 
Obora Násedlovice

IČ: 48842745

30.000 Kč 24. 1. 2019
Usnesení č. 4/8/2019

12. 3. 2019

Základní organizace 
Českého zahrádkářského 

svazu Násedlovice
IČ: 69650900

10.000 Kč 24. 1. 2019
Usnesení č. 4/11/2019

6. 2. 2019

Český svaz včelařů, z.s.,  
základní organizace Žarošice

IČ: 67024068

1.000 Kč – –

Šohajíček, z.s.
IČ: 06637817

30.000 Kč 26. 3. 2019
Usnesení č. 6/6/2019

23. 4. 2019

Sbor dobrovolných hasičů 
Násedlovice
IČ: 63455773

7.000 Kč

8.929 Kč
27.363 Kč

19. 2. 2019
Usnesení č. 5/15/2019 – výlety 

a soustředění
Dresy

Spolufin. Dotace JMK –  
dovybavení

26. 3. 2019

Úhrada dresů 9. 4. 2019

Spolek Násedlováček
IČ: 06935796

30.000 Kč 19. 2. 2019
Usnesení č. 5/21/2019

30. 5. 2019

TJ Moravia Násedlovice, z.s.
IČ: 49939912

90.000 Kč

250.000 Kč

19. 2. 2019
Usnesení č. 5/23/2019

25. 6. 2019
Usnesení č. 9/10/2019

30. 5. 2019

Farní sbor Českobratrské círk-
ve evangelické Dambořice

60.100 Kč 23. 4. 2019
Usnesení č. 7/2/2019

7. 5. 2019

Římskokatolická farnost  
Žarošice

IČ: 65744144

100.000 Kč 23. 4. 2019
Usnesení č. 7/3/2019

7. 5. 2019
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Pacienty kyjovské nemocnice vozí  
2 nové sanitky

Zónová klimatizace a rozvod elektřiny 
po celém prostoru vozu, špičková zdravot-
nická technika, nejlepší dostupná nosítka 
s nosností až 250 kilo. Dva moderně vybave-
né vozy vyšly celkem na více než 2,1 miliony 
korun. S jejich zakoupením pomohly okolní 
obce.

Uvedení do provozu proto předcházel 
slavnostní ceremoniál, kterého se zúčastnili 
i představitelé obcí, které na nákup sanitek 
přispěly. „Do této chvíle se jedná o 32 měst 
a obcí, které nám společnými silami darova-
ly přes tři čtvrtě milionu. Vydatnou měrou 
nám tak pomohly s pořízením 1 vozu, dru-
hý jsme hradili z vlastních zdrojů,“ říká ře-
ditel kyjovské nemocnice Lubomír Wenzl.

Zdravotnická dopravní služba Nemocnice 
Kyjov provozuje celkem 23 sanitek. Za loň-
ský rok přepravila více než 50 tisíc klientů 
a najezdila přitom skoro milion kilometrů. 
Nově zakoupené vozy jsou přednostně na-
sazovány do vzdálenějších zdravotnických 
zařízení a na převoz nejvíce postižených 
pacientů, například do Masarykova onkolo-
gického ústavu v Brně či hemodialyzačního 
střediska Hodonín. „Motivace přispět byla 
jednoznačná. Sanitky slouží pacientům, 

kteří jsou současně našimi občany. Nové 
vozy jim při převozu poskytují mnohem 
větší komfort, i proto jsme takto vypomo-
hli už podruhé,“ vysvětluje František Lukl, 
starosta města Kyjova, které jednu sanit-
ku zakoupilo už vloni na podzim. Lukl je 
současně jedním z členů čestné rady ne-
mocnice – poradního orgánu, který vedení 
zdravotnického zařízení doporučil požádat 
o spolufinancování vozu spádové obce. 
Výše příspěvku byla po dohodě stanovena 
na 20 Kč za 1 občana.

Vedení nemocnice se snaží každoročně 
vozový park obměňovat o 2 nové sanitky. 
I díky štědrosti okolních obcí se to v posled-
ních letech daří. Na rozdíl od záchranky, 
která převáží pacienty ve vážném stavu, 
do nemocničních sanitek nejčastěji usedají 
méně pohybliví klienti, kteří do zdravotnic-
kého zařízení přijíždějí na pravidelné kont-
roly a hospitalizace, případně pacienti, jež 
je po vyšetření zapotřebí dopravit zpátky 
domů. Kromě lidí zajišťují taky rozvoz zdra-
votnického materiálu po areálu nemocnice 
– na tuto práci jsou využívány služebně nej-
starší vozy.

Mgr. Filip Zdražil, tiskový mluvčí

Obec Archlebov 18 000,00

Obec Blatnice 20 000,00

Město Bzenec 100 000,00

Obec Čeložnice 8 000,00

Obec Dambořice 30 000,00

Obec Domanín 20 840,00

Obec Dražůvky 5 540,00

Obec Hovorany 43 220,00

Obec Hýsly 8 220,00

Obec Ježov 14 240,00

Obec Kostelec 17 820,00

Obec Labuty 3 540,00

Obec Milotice 18 900,00

Obec Mouchnice 6 080,00

Obec Násedlovice 17 000,00

Obec Nechvalín 6 940,00

Obec Skalka 3 000,00

Obec Skoronice 10 000,00

Obec Sobůlky 17 000,00

Obec Stavěšice 7 000,00

Obec Strážovice 12 180,00

Obec Svatobořice-Mistřín 100 000,00

Obec Syrovín 7 000,00

Obec Šardice 45 000,00

Obec Těmice 18 200,00

Obec Věteřov 5 000,00

Obec Vlkoš 20 000,00

Město Vracov 91 160,00

Obec Vřesovice 11 440,00

Město Ždánice 49 940,00

Obec Želetice 5 000,00

Obec Žeravice 20 260,00

celkem 760 520,00

Seznam přispěvatelů na nákup 
nové sanitky:
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Domov důchodců Kyjov
Návštěva paní starostky a dětí z Násed-

lováčku v domově důchodců v Kyjově, kde 
jsou naši tři rodáci – Libuše Ondrůšková, 
Jiřina Jakubcová a Josef Komárek.

Výsadba zeleně před evangelickou modlitebnou
Na jaře letošního roku vyhověl Obecní 

úřad v Násedlovicích žádosti věřících Čes-
kobratrské církve evangelické v Násedlo-
vicích a poskytl finanční dar a především 
technickou pomoc při úpravě pro-
stranství před modlitebnou. 

Mohly tak být odstraněny staré 
dřeviny, které zde rostly, zpracová-
na projektová dokumentace na vý-
sadbu nové zeleně. Celý prostor 
byl upraven tak, aby se vhodně za-
členil do území a jeho údržba byla 
co nejsnadnější. 

A tak už na Velikonoce bylo prostranství 
čerstvě osázeno. Nedávno rozkvetlo žlutou 
barvou kručinky lydické, kterou prosvítá 
modrá barva kosatců. Záhony lemuje modrá 

barva levandule a zdobí je dva keře bíle kve-
toucí magnólie. 

Modlitebna Českobratrské církve evange-
lické byla postavena v roce 1886. Přiložené 
fotografie ukazují, jak se v průběhu deseti-
letí měnil vzhled jejího okolí. 

Věra Dobešová

Modlitebna v Násedlovicích 
Svému účelu začala modlitebna slou-
žit 1. 11. 1896. Stojí na místě domku 

Jos. Ráčka, který koupil Fr. Dobeš 
(č.62) v exekuci za 420 zlatých.

Plánované kulturní akce
2019
10. 8. Košt piva v areálu za KD
17. 8. Slovácký rok v Kyjově
21. 9. Ukliďme Česko
28. 9.  Sraz bývalých pracovníků závo-

du Šohaj Násedlovice
6. 10.  Beseda pro důchodce, divadelní 

představení Divadelního soubo-
ru J. K. Tyla ze Slatiny

25. 10. Lampionový průvod
8.–10. 11. Martinské hody
23. 11. Kateřinská zábava
8. 12.  Adventní koncert v kostele sv. 

Martina
22. 12.  Zpívání u vánočního stromu 

s ohňostrojem
28. 12.  Vánoční koncert s DH Romana 

Horňáčka

2020
18. 1.  Krojovaný ples (DH Svatobořáci)
1. 2. Myslivecký ples
8. 2.  Ples Mikroregionu Ždánicko 

v Archlebově
14. 2. Školní ples v Násedlovicích
22. 2. Ostatková zábava
10. 5. Kytička pro maminku
26.–28. 6.  Sjezd rodáků a přátel NásedlovicSoučasný stav
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Mateřská škola 
Nový rok 2019 začal pro naši mateřskou 

školu velmi svižně. Hned na začátku led-
na u nás proběhla inspekční činnost České 
školní inspekce. Tým inspektorů zde pro-
váděl svoji práci po tři dny se zaměřením 
na hodnocení podmínek, průběhu a výsled-
ků vzdělávání, na zjišťování a hodnocení 
naplnění školního vzdělávacího programu 
a jeho souladu s právními předpisy a rám-
covým vzdělávacím programem.

Závěrečné hodnocení školy bylo velmi 
kladné. Inspekční zpráva je veřejně přístup-
ná na webových stránkách ČŠI.

V tomto období začal také edukativně 
stimulační kurz pro nejstarší děti pod ve-
dením ředitelky školy. Kurz je zaměřen 
na rozvoj všech oblastí potřebných k úspěš-
nému vstupu do základní školy. Rodiče, 
kteří jsou přítomni na každé lekci, získávají 
tak systém podnětů pro práci s dítětem, je 
jim umožněno vidět své dítě při spolupráci 
s jinou dospělou osobou a ostatními dětmi 
při záměrných činnostech, které postupně 
nabývají na obtížnosti. Vidí, jak se dítě učí, 
reaguje, jak se zapojuje. Vytváří si tak reál-
nější náhled na schopnosti svého dítěte.

Pravidelně připravujeme pro všechny rodi-
če konzultační hodiny, na kterých jsou všich-
ni seznámeni s celkovým rozvojem svých 
dětí a jsou jim doporučovány výchovné po-
stupy především při vzniklých problémech. 

A jak je již naší tradicí, naši vzdělávací 
činnost obohacujeme o návštěvy kulturních 
akcí, divadel, kin apod. Navštívili jsme filmo-

vé představení v Kyjově, zasportovali jsme 
si v zábavném parku Sokolíček, vyzkoušeli 
jsme si vlastníma rukama, jak fungují někte-
ré jevy v přírodě v rámci návštěvy zábavně 
vzdělávacího centra Vida park v Brně. Sou-
částí programu byl také vzdělávací program 
Když kámen promluví, ve kterém se děti se-
známily s neživou přírodou. V měsíci květ-
nu jsme se vydali na návštěvu Hasičského 
záchranného sboru ve Vyškově. A to je vždy 
pro děti velký zážitek – jezdit na výsuvném 
žebříku, stříkat hadicí na maketu hořících 
domů, posedět si ve velkých hasičských au-
tech a několik hodin strávit s „opravdovými 
chlapi“. To pak chtějí být všichni hasiči.

Také v letošním roce jsme ve spolupráci 

se zřizovatelem připravili pro všechny děti 
v obci a okolí dětský karneval s programem 
divadla Kejkle.

Čas neúprosně běží a nám to s dětmi utíká 
dvojnásobnou rychlostí. Máme tu pomalu 
závěr školního roku. S dětmi se vydáme ješ-
tě za vojáky do Bučovic, zajedeme si zaspor-
tovat do zábavního parku Hájenka v Břec-
lavi a budeme se loučit s šesti dětmi, které 
odchází do první třídy. Tradičně se sejdeme 
na závěr června se všemi rodiči na zahradní 
slavnosti a s dětmi přespíme v mateřské ško-
le. Přes prázdniny nabereme síly a budeme 
se těšit na nový školní rok, pro který jsme 
přijali 15 dětí nejen z  naší obce, ale i z okolí.

Marcela Hanáková, ředitelka

Interiér školky

Rozloučení se školkou
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Hřiště pod obecním úřadem

Hřiště u evangelického hřbitova

Hřiště za kulturním domem
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DFS Násedlováček – 1. pololetí 2019
V letošním roce se činnost DFS Násed-

lováček nese v duchu příprav na oslavu 5. 
výročí založení souboru. Od začátku roku 
se veškerá naše snaha upíná k nacvičení 
slavnostního programu pro širokou veřej-
nost, pozvané hosty a účinkující. Soubor 
vznikl 1. 2. 2015 a přibližně k tomuto datu 
si jeho vznik chceme připravovaným slav-
nostním programem na začátku roku 2020 
připomenout.

Soubor nadále hodlá pokračovat v tradici 
zpracovávání folklóru z domácího regionu 
Hanáckého Slovácka, ale pro ukázku roz-
manitosti a šikovnosti našich členů zpra-
cováváme i jiné regiony z Moravy a Sloven-
ska. (Nemala by som prezrazať, ale v tomto 
roku sme začali nacvičovať tance z Valašska 
a Myjavských kopaníc). Díky tomu se sou-
bor snaží nabídnout divákům pestrou pa-
letu krojů, tanců a písní v podání dětských 

členů souboru a zároveň je učí rozpoznávat 
rozmanitost folklóru v různých regionech 
nejen naší vlasti. 

Dětský folklórní soubor Násedlováček 
v současnosti nabízí bohatý a pestrý pro-
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“, 
tanečně-pěvecký blok z Hanáckého Slo-
vácka pod názvem „Hody, hody...“, Skočné 
z Kyjovska s názvem „Před muzikou“, ta-
nec „Svatba na louce“, tradice „Od Ondřeje 
do Vánoc“ a…

…v letošním roce jsme stihli nacvičit nový 
pěvecko-taneční blok s názvem „Otvírání 
studánek“, který jsme předpremiérově před-
vedli v domě seniorů v Kyjově a premiérově 
na Den matek v naší obci. Tanec „Otvírání 
studánek“ ztvárňuje symbolické vyčištění 
pramene po dlouhé zimě, lidé takto vítali 
jaro. Otvírání studánek bylo předkřesťan-
ským středověkým obřadem, který probíhal 
na jaře, kdy roztál sníh (v květnu). Každo-
roční otvírání studánek bylo významným 
obřadem se symbolickým zaháněním zlé 
moci a neštěstí. Lidé si studánek dříve velmi 
vážili, bývaly pro ně cenným zdrojem pitné 
vody, sloužily jak rolníkům, dřevorubcům či 
lesní zvěři, tak i poutníkům. Lidé z vesnice 
se v určený čas vypravili společně do lesa 
k pramenům nebo studánce. Tam poté 

V Praze

Vynášení Moreny
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dětský průvod v čele s „královnou“ před-
vedl scénku otvírání studánek. Děti kolem 
studánky utvořily kruh, zpívaly, tancovaly 
a vyčistily pramen. Tímto navazujeme na již 
dávné a zapomenuté tradice našich předků. 

Dost z historie a teď k současnosti. V le-
tošním roce jsme vystoupili mimo výše zmí-
něných akcí ještě v Bzenci na jarmarku tra-
dičních výrobků a opět proběhlo „Vynášení 
Moreny“ v naší obci. V druhé polovině roku 
si 6. července děti zatancují na Mezinárod-
ním folklórním festivalu v Bystřici pod Hos-
týnem s názvem „Na rynku v Bystřici“.

Pokud nevíte, co s tímto víkendem, při-
jeďte se podívat, protože první červencové 
dny v Bystřici patří krojům, tancům a pís-
ničkám už od roku 1997. V době svého tr-
vání představil MFF „Na rynku“ v Bystřici 
na svém jevišti soubory z Moravy, Čech 
i Slezska, z Mexika, Ruska, Kolumbie, Bel-
gie, Argentiny, Lotyšska, Německa, Tchaj-
-wanu, Koreje, Řecka, Mexika a mnoha dal-
ších více či méně exotických zemí. A k této 
vybrané společnosti se připojí i naše děti se 
svým umem. Už teď se těšíme!

Protože není vše jen o zábavě, znovu se 
po roce na podzim účastníme akce „Ukliď-
me svět, ukliďme Česko“. Je to dobrovolná 
úklidová akce, která probíhá na území celé 
České republiky (a dokonce na pár místech 
mimo ni). Jejím cílem je uklidit nelegálně 
vzniklé černé skládky a nepořádek.

A do konce roku už naše děti čeká je-
nom dřina s chystaným výročním pro-
gramem. Ale naše šikulky to zvládnou. 
Po práci i trošku odměny, takže jsme pro 

naše děti uspořádali výlet vláčkem do Pra-
hy, kde obdivovaly krásu města a výhled 
z Petřínské věže. 

A to je vše. Vlastně není, tančí u nás 
děti od 4 let a nacvičují 2x týdně (pondělí 
a čtvrtek) v prostorách bývalého Zemasu. 
Nové tance a písně děti nacvičují také 2x 
ročně na víkendovém soustředění. Le-
tos již jedno proběhlo na zdejší myslivně 
(za což velice děkujeme místnímu mys-
liveckému sdružení). Takže pokud mají 
vaše děti, vnučky, vnuci zájem, nebojte se 
a přiveďte je mezi nás.

Vedoucími souboru jsou Mgr. Stela Po-
láčková a Kateřina Červinková. Soubor pod-

poruje Spolek Násedlováček, který vznikl 
začátkem roku 2018 jako samostatný právní 
subjekt a jehož základním posláním je pod-
pora, šíření a udržování folklórních tradic 
našich předků. V letošním roce náš spolek 
finančně podpořili nejen zastupitelé obce 
Násedlovice odsouhlasenou dotací, ale také 
sponzoři ze soukromého sektoru, za což 
jim naše děti velmi děkují a budou se snažit 
jejich důvěru nezklamat.

A pokud jste dočetli až sem, tak tohle je 
vážně konec. 

Děkujeme.
Mgr. Stela Poláčková
DFS Násedlováček

Soustředění

Otevírání studánek – Kytička
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Historie násedlovického kostela
Dne 28. září 2018 uplynulo 90 let od toho 

okamžiku, kdy se naposledy zvonilo v Ná-
sedlovicích na staré zvonici u tehdejšího 
statku. Tehdy oba zvony(malý umíráček 
z roku 1837, i větší z roku 1888, byly přene-
seny do kostela nového, který je zasvěcen 
sv. Cyrilu a Metodějovi a sv. Martinu.

Bylo však z řad věřících třeba mnoho 
obětí a úsilí, než došlo k tomuto okamžiku. 
A tak při využití informací z obecní kroniky 
vedené kronikářem Františkem Blahutkou 
a článkem z pera tehdejšího žarošického 
kaplana P. Stanislava Krátkého, pozdější-
ho „tajného biskupa“ z farního časopisu 
„Náš domov“ z roku 1949, nabízím něco 
z historie kostela. První zprávy o snaze po-
stavit v obci kostel spadají do padesátých 
let 19. století, kdy čtyři sousedi koupili bu-
dovu zrušeného pivovaru ve Zdravé Vodě. 

Z úmyslu posléze sešlo, materiál použili 
sousedé pro sebe. Druhý pokus spadá do let 
kolem roku 1880, kdy jednotliví věřící po-
čali upisovat peněžní příspěvky, pomoc při-
slíbil i kníže Liechtenstein, bylo zakoupeno 
i množství stavebního materiálu. Z celé 
akce však opět sešlo, zakoupený mate-
riál byl odprodán obci a použit na ná-
stavbu školy. Plán byl tehdy postavit 
podobný kostel jako stojí ve Tvarožné 
u Brna. Snaha o stavbu kostela se ob-
jevila v roce 1893, kdy bylo založeno 
„Družstvo ku vystavění katolického 
kostela v Násedlovicích“. Před I. svět. 
válkou mělo družstvo přes 1000 členů 
a jmění přes 17 000 korun. Válka však 
překazila všechny plány a tak až v roce 
1921 zásluhou P. Tomáše Škody, myš-
lenka znovu ožila a po jeho odchodu 
pokračoval v úsilí i jeho nástupce žaro-
šický farář P. Frant. Hanzl. Čas do 29. 

června 1927 vyplnilo shánění financí, mate-
riálu a další nezbytné úkoly před zahájením 
stavby. V tento den posvětil dr. Josef Kupka, 
biskupský administrátor v Brně základní 
kámen ke stavbě kostela. Stavět se začalo až 
v září toho roku. Stavbu prováděla stavební 
firma Vladimíra Doupovce ze Ždánic, podle 

projektu architekta prof. Antonína Mendla 
(1890–1944) ždánického rodáka, v jubilej-
ním 10. roce naší samostatnosti. Během 
stavby se nestala žádná nehoda a do zimy 
byla stavba pod střechou.

Nové sbírky v obci i okolí umožnily rych-
lé dokončení stavby, a tak kostel mohl být 
30. září 1928 posvěcen brněnským bisku-
pem Josefem Kupkou. K přeneseným dvěma 
zvonům z kapličky byl přidán nový zvon, 
zasvěcený sv. Václavovi, o váze 320 kg, 
z dílny zvonaře Petra Manouška z Husovic. 
Za nový zvon zaplatili věřící 11.000 Kčs. 
Tyto zvony však byly 16. března 1942 ně-
meckou správou zabaveny a neprodleně 
odvezeny. Po válce, v srpnu 1945 se vrátil 
z Prahy jen nejmenší zvon z roku 1830. 
Po válce na věž byly prozatímně umístěny 
dva zvony z farního kostela v Žarošicích, 
ulité z nekvalitních slitin a jsou zde umís-
těny doposud. Snad se podaří ke stému vý-
ročí zbudováni kostela na věž umístit nové 
zvony, které by zakončily dlouhodobou 
snahu věřících o opravu kostela. Při svěcení 
kostela byly do oltáře vloženy ostatky pape-
že a mučedníka sv. Kalista. Poněvadž bylo 
k zazdění ostatků použito keramických 
kachliček místo nařízených kamenných 
destiček, muselo se svěcení 24. května 1936 
opakovat. Kostel však v době vysvěcení 
ještě nebyl zdaleka dohotoven. Scházely 
varhany, a tak na staré harmonium hrával 
Josef Gála. Toto harmonium můžete v sou-

časné době vidět v obecním muzeu. Později 
věnoval do násedlovického kostela děkan 
Hrubý z kostela v Borkovanec starší varha-
ny. Při příležitosti posvěcení těchto varhan 
v r. 1929 bylo předáno papežské vyzna-
menání „Pro Ecclesia et Pontifice,“ Tomáši 
Švaňhalovi a Antonínu Pukovi za zásluhy 
o postavení kostela. Současné varhany zn. 
Rieger byly pořízeny ze zrušeného kláštera 
ve Valašském Meziříčí v roce 1962. Jejich 
poslední oprava před několika lety je snad 
natolik kvalitní, že varhany budou sloužit 
ještě dlouhou dobu. Dary přišly i ze zámo-
ří, kdy si na svou obec vzpomněli i další 
dárci. Obrazy křížové cesty věnoval řídicí 
učitel v. v. Tenora. V kostele byly až do roku 
1941. Nynější křížová cesta o 14 obrazech 
pochází z klobouckého kostela a v  posled-
ní době byla i za pomoci dotace opravena. 
Věžní hodiny, kdy ciferník je jen do třech 
světových stran, (v  nynější ulici Za kos-
telem ještě domy nestály) věnovala obec 
Násedlovice. Hodinový stroj byl nahrazen 
zařízením na sledování času a zaručuje bez-
poruchový chod hodin. Ruční zvonění bylo 
nahrazeno elektrickým pohonem. Původní 
výmalbu kostela podle návrhu mistra Jano 
Köhlera ze Strážovic zaplatil v roce 1939 
dobrodinec kostela František Rybnikář. Vý-
malba byla provedena ve stylu ornamentál-
ních vzorů, které se ani k celkové koncepci 
stavby příliš nehodily. V posledních dnech 
II. svět války za probíhajících bojů mezi 
Rudou armádou a německým vojskem byl 
kostel silně poničen. Jižní část lodi byla za-
sažena přímým zásahem děla a pobořena. 
Škody byly po válce urychleně opraveny. 
V roce 1948 byla dodána nová okna s vitrá-
ží sv. Cyrila a Metoděje a Martina od firmy 
Vačkář z Brna. Kostel byl od té doby rovněž 
několikrát vymalován. Za zmínku stojí při-
pomenutí výmalby dle návrhu rodáka Karla 
Hanáka st., kdy na meziokenních nástěn-
ných freskách byly znázorněny významné 
osoby z historie národa. Nynější střízlivá 
výmalba snad vystihuje architektonický ráz 
kostela, zvláště pojetí výmalby kazetového 
dřevěného stropu stojí za zmínku. Jsou zde 
zakomponována jména všech čtyř evange-
listů. Mnohé z dalších součástí již do sta-
vebního stylu kostela evidentně nezapadají. 
To však na celkově kladném vyznění vnitřní 

Varhany z roku 1962

Vitrážová okna

Betlém z roku 1961 Kopie žarošické madony

Křížová cesta
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výzdoby nic neubírá. Jedním ze závěrů po-
sledního církevního koncilu bylo přiblížit 
bohoslužebné úkony účastníkům obřadů. 
Tak byl zbudován nový obětní stůl, odstra-
něna kazatelna, změněno bylo uspořádání 
kněžiště. Rovněž byl během let opraven 
vnější i vnitřní plášť stavby a provedeno od-
vlhčení celé stavby. Vyměněna byla střešní 
plechová krytina a nahrazena měděným 
plechem.

Za zaznamenání stojí i skutečnost, že 
mnohá umělecká díla umístěná v poslední 
době v našem v kostele pocházejí z rukou 
příslušníků umělecké rodiny Florianů ze 
Staré Říše na Vysočině. Zde v místě pre-
monstrátského kláštera působila rodina 
Florianů. Do této rodiny se přivdala v roce 
1961 dcera manželů Křemečkových, Karla. 
Její matka, učitelka Ludmila Křemečková 
(1912–1982) učila v Žarošicích i v Násedlo-
vicích. Rodina Florianů byla početná. Všech 
dvanáct dětí se v dospělosti věnovalo někte-
rým uměleckým oborům. Jan (1927–2007), 
manžel Karly byl znám jako malíř, sochař 
a restaurátor. V našem kostele je autorem 
mj. svatostánku. Svatostánek je ozdoben 
sousoším Proměnění na hoře je zobrazením 
událostí, kdy se na hoře Tábor v Galileji se-
tkal Ježíš se svými třemi učedníky, Petrem, 
Jakubem a Janem, se starozákonními pa-
triarchy Mojžíšem a Eliášem. Katolický ka-
lendář si tuto událost připomíná 6. srpna. 
Svatostánek je doplněn reliéfními deskami 
s výjevy z života sv. Martina. Dále je auto-
rem také obětního stolu( je zde znázorněna 
poslední večeře Páně) a zmenšené kopie 
žarošické madony (originál snad pochází 
z první poloviny 13. století jako dar cister-
ciáckému klášteru na Silničné). Další z bra-
trů Florianů – Metoděj je autorem Betlému 
z roku 1961. Z dílny Florianových pochází 
i mnohá díla umístěná v žarošickém kostele.

Karla Florianová roz. Křemečková, nar 
1943 se i po smrti manžela věnuje restau-
rátorské práci, převážně na církevních pa-
mátkách.

Architektonické pojetí koste-
la vzniklo v pražském atelieru 
architekta Antonína Mendla, 
rodáka ze Ždánic. Ve Ždánicích 
se podílel na stavbě nynějšího 
domu dětí a mládeže i budovy 
základní školy. Kostel v Násed-
lovicích byl postaven v tehdy 
rozvíjejícím se, moderním slo-
hu, zvaném konstruktivistický. 
Pro zadavatele církevních sta-
veb byl snad až příliš moderní, 
a tak se kostelů v tomto stylu 
příliš nepostavilo. Tento sloh 
vznikl po I. svět. válce v Německu, zvaný 
je též styl funkcionalistický, modernistický, 
či Bauhaus. V tomto slohu se stavěly více 
budovy pro civilní potřebu, veřejné budovy 
a obytné vily. Sloh se vyznačoval jedno-
duchým stylem, rovnými liniemi. Jednou 
z nejznámější funkcionalistických staveb 
je brněnská vila Tugenhat či vila Stiassny, 

známý je i nejužší hotel v Brně v ulici Čes-
ká Avion, ve stejném stylu jsou postaveny 
Městské lázně v Zábrdovicích, chátrající 
pasáž Jalta s podivnou minulostí i přítom-
ností, Zemanova kavárna, zbořená a znovu 
postavená u Janáčkova divadla, a další stav-
by. V Praze byl v tomto stylu v roce 1928 
postaven Veletržní palác, nynější sídlo Ná-
rodní galerie, ve své době největší funkci-
onalistická stavba na světě. Téměř všechny 
stavby, včetně našeho kostela byly zařazeny 
do seznamu památkově chráněných staveb. 
Možná za zmínku stojí i připomenutí kos-
tela postaveného ve stejném slohu v Brně-
-Židenicích, zasvěceného sv. Cyrilu a Me-
todějovi. Jistě jste si ho povšimli při jízdě 
směrem k  husovickým tunelům při cestě 
na Svitavy. Pochází z roku 1935 a jeho his-

torie je velmi podobná našemu 
kostelu a svým stylem nápadně 
připomíná náš kostel. Po vzoru 
starých italských kostelů má 
rovněž samostatně stojící věž, 
i celkový dojem je velmi po-
dobný, liší se jen velikostí a vy-
bavením. Patřil pod správu cis-
terciáků se sídlem ve Staré Říši, 
nyní však spadá pod diecézní 
správu brněnského biskupství. 
V minulosti zde působil jako 
farář P. Rudolf Maria Kosík, 
emeritní farář v Žarošicích, 

nynější opat kláštera ve Staré Říši, působí 
zde již několik let P. Josef Večeřa, který jako 
farní vikář působil i ve farním kostele Ža-
rošicích.

Mnohé z oprav našeho kostela byly pro-
vedeny v době, kdy správci farnosti byli 
kněží P. Tomáš Ždánský a nynější farář 
P. Josef Pohanka. Největší zásluha však 
stále spočívá na mnoha našich předcích, 
kteří v nelehké době, bez státních dotací 
a přiložením vlastní práce a financí kostel 
postavili. Tehdejší doba nebyla lehká, svě-
tová krize již byla na počátku. Přesto do-
kázali vytvořit dílo, na které můžeme být 
pyšni do dnešní doby. Možná ke zdárnému 
konci přispěla i aktivita příslušníků evan-
gelické církve, kteří příslušeli k faře v Klo-
boukách u Brna a kteří si několik desetile-
tí předtím v obci postavili vlastní hřbitov 
(v roce 1857), modlitebnu (v roce 1896) 
i zvonici (v roce 1878).

Text a foto Josef Puk, kronikář obce

Celkový pohled

Obětní stůl s apoštoly

Svatostánek Kostel v Brně-Židenicích

Kostel v Násedlovicích

Kazetový strop připomínající evange-
listy Marka, Matouše, Jana a Lukáše

Vyznamenání pape-
že Pia XL Pro Ecc-
lesia et Pontifice
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Malé sakrální a občanské památkové stavby v obci
Jistě jste si všimli při procházkách po obci 

i mimo ni, že většina sakrálních malých sta-
veb i ostatní památek prošla v posledních le-
tech opravami a naše obec se může pochlubit 
jejich stavem. V katastru obce i přímo v obci 
máme občanské památky, převážně se však 
jedná o sakrální stavby připomínající katolic-
kou minulost obce od 17. století.

Na volném prostranství u státní silnice byl 
v roce 1946 odhalen pomník obětem nacistic-
ké vlády během II. světové války, popraveným 
mladým mužům Dobešovi a Šemorovi. V těs-
né blízkosti stojí pomník na paměť 54 vojínů 
Rudé armády padlých při bojích v dubnu 1945. 
Snad někoho může iritovat znak na podstavci 
- srp a kladivo, znak nenávistné třídní ideolo-
gie, který povětšinou i v zemi jejího původu 
namnoze zmizel a která se snad už nikdy ne-
vrátí. Ale tehdy byla jiná situace a jiné povědo-
mí o mnohých skutečnostech. Až po stu letech 
byla ke stávajícím pomníkům připojena i jmé-
na padlých našich spoluobčanů v 1. světové 
válce i příslušníků československých legií, 
podílejících se na vzniku samostatného státu. 

V polní trati Tabulky stojí od roku 1937 po-
mníček dvěma vojenským pilotům , kteří zde 
zahynuli při havárii dvou letadel při vojen-
ském cvičení. Původní pomník podlehl nepří-
zni počasí i nešetrnému zacházení ze strany 
zemědělského družstva. Nynější podoba snad 
přežije a bude nám připomínat oběti, bez kte-
rých by možná náš svět vypadal úplně jinak. 

Při procházce kolem obecního rybníka si 
můžete povšimnout dvou jednoduchých dře-
věných křížů. Jeden připomíná smrt náhod-
ného účastníka požáru ocelové kůlny plné 
krmiva pro dobytek, kdy se tento člověk snad 
snažila o nějaký zásah.

Druhý podobný pomníček připomíná tra-
gickou smrt muže , který si v ocelové kůlně 
sám sáhl na život. Na tomto místě by možná 
měl být ještě třetí kříž, který by připomínal 
člověka utonulého v rybníce. Jeho kosterní 
pozůstatky se předloni při úplném vyschnutí 
objevily na dně rybníka. Po nahlášení, nezbyt-
ných policejních manévrech a odvozu kostry, 
jsme se ale dosud zatím nic bližšího o osobě 
nedozvěděli. Nejstarší zachovalou sakrální 
stavbou v obci jsou nejspíš Boží muka, která 
se nacházejí v trati Padělky. Nejstarší zápis 
o jejich existenci je z roku 1824, kdy se uvádí 
krejcarový obnos za olíčení stavby.

Kaplička sv. Václava u budovy statku je pí-
semně doložena rovněž v zápisu z roku 1824, 
kde je uveden výdaj za aldamáš při dokončení 
zvonice. Původně snad byla tato stavba urče-
na jako zvonice, která měla za úkol ohlašovat 
požár v obci na základě nového ohňového zá-
kona císařovny Marie Terezie a sloužila všem 
obyvatelům obce bez rozdílu vyznání. 

Evangelická zvonice, kterou si postavili pří-
slušníci evangelické církve v r. 1878, už slouži-
la svému účelu až do II. světové války, kdy oba 
dva zvony v ní zavěšené byly zabaveny a další 
již nebyly instalovány.

Na prostranství u mateřské školy nákladem 
obce byla postavena kaplička sv. Jana Nepo-

muckého. Přes občasnou údržbu by si tato 
památka zasloužila větší opravy. 

Většina ostatních památek je ve formě křížů 
ve vlastnictví obce. Nejprve uvedu ty, které 
se nacházejí přímo v zastavěném prostoru 
obce. U č. p. 28 stojí od roku 1955 obnovený 
kříž, renovovaný před pěti roky. U kaple sv. 
Václava se nachází pískovcový kříž z roku 
1909, renovovaný v r. 2014. Za posledním do-
mem směrem na Žarošice stojí kříž postave-
ný rodinou Tichých. Před budovou mateřské 
školky spatříme kříž darovaný v roce 1907 
rodinou Horňáčkovou, opravený byl v roce 
2015. Na katolickém hřbitově stojí kříž z roku 
1955. U vchodu do katolického kostela je 

opravený kříž připomínající rodinu bývalého 
starosty a dobrodince kostela Františka Ryb-
níkáře. U cesty směrem k bývalé železniční 
trati v polní trati Čtvrtě stojí nákladem rodiny 
Trnkovy vybudovaný kříž z bílého křemene. 
Dnes je rovněž opraven a poblíž něj stojí stůl 
s lavečkou pro unavené kolemjdoucí. U cesty 
za Starou horou se nachází kříž postavený 
obcí v roce 1948. Poslední kříž byl rovněž 
odborně v minulých letech opraven a nachází 
se u cesty směrem k vinohradům na Krumvíř. 
Ve starém zápisu je ještě zmínka o kříži, který 
stával u cesty ze Starých hor k bývalému mlý-
nu a který v minulém století zanikl.

Josef Puk

Ještě k historii násedlovického kostela
Nedávno navštívil p. ing. Petr Dobeš, 

rodák z Násedlovic, dnes žijící v Brně, 
Moravský zemský archiv a našel zde velmi 
hodnotný materiál týkající se historie naší 
obce. Objevil zde mj. výkres průčelí koste-
la, jehož stavba se v Násedlovicích nerea-
lizovala. O důvodech, proč se nepodařilo 
vystavět kostel již ve druhé polovině 19. 
stol., se dočteme v 1. díle obecní kroniky 
a ve svém článku se o nich zmiňuje také 
kronikář pan Puk. 

Z celé výkresové dokumentace kostela 
máme bohužel k dispozici pouze čelní 

pohled. Tento návrh představuje histo-
rizující novogotický sloh s půdorysem 
latinského kříže. Jedná se o typizova-
nou stavbu, jak se běžně stavěly kostely 
ve druhé polovině 19. století. Autorem 
návrhu je Richard Heidrich, městský sta-
vitel z Bučovic. Na výkresu najdeme také 
datum vyhotovení, tj. 18. června 1887. 

Dílem stavitele Heidricha je mj. budo-
va školy ve Ždánicích či velká obřadní síň 
na židovském hřbitově ve Vyškově, poz-
ději přestavěná k obytným účelům. 

Mgr. Věra Dobešová

Plán násedlo-
vického kostela 
z 18. června 1887
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Co řeší senátorka Anna Hubáčková?
Na podzim v roce 2016 jsem se stala sená-

torkou za Hodonínsko, volební obvod č. 79. 
Náplní moji práce není jen samotná tvorba 
legislativy a dohlížení a opravování zákonu, 
ale také mnoho různorodých činností jak 
v Senátu v Praze, tak především v mém re-
gionu na Hodonínsku a Kyjovsku. 

Během uplynulých dvou a půl let 
ve funkci senátorky jsem se po legislativ-
ní stránce velmi aktivně věnovala zákonu 
o obcích, vodnímu zákonu, zákonu o zpra-
cování osobních údajů, volebnímu zákonu 
a na konci roku 2018 novele zákona o in-
solvencích. Tato novela zákona byla velmi 
složitá. Jejím cílem bylo zpřístupnit institut 
oddlužení více dlužníkům, kterých je v ČR 
více než 800 tisíc a zmírnit vstupní pod-
mínky pro jejich oddlužení. Stala jsem se 
zpravodajkou k této novele v Senátu a byla 
jsem pověřena novelu projednat i v Posla-
necké sněmovně. Projednávání bylo velmi 
emotivní, ale změna byla přijata. Z těch 
nejdůležitějších a nejvýznamnějších změn 
uvedu především zkrácení lhůty insolvenč-
ního řízení na 5 let, u důchodců a zranitel-
ných osob (invalidita II. a III. stupně) na 3 
roky a pokud dlužník vynaloží veškeré úsilí 
k uspokojení pohledávek věřitelů, může 
být od dluhů osvobozen, i když uhradí jen 
minimum. Pro tisíce dlužníků se tak otevírá 
cesta k oddlužení a šance na druhý životní 
start. A přede mnou stojí další výzva: jak 
legislativně pomoct mladým lidem, kteří 
vstupují do života s exekucí na dluhy, které 
často způsobili nezodpovědní rodiče. 

V současné době se věnuji novele sta-
vebního zákona. Předkladatelem je sice 
ministerstvo pro místní rozvoj, ale zpraco-
vatelem předlohy záměru je hospodářská 
komora. To je možná poprvé, co návrh 
zákona nezpracovávají legislativci, ale pri-
vátní právníci. Už to vzbuzuje obavy, komu 
na míru je zákon ušitý. Jistě, se základní 
ideou, tedy urychlením a zjednodušením 
řízení lze souhlasit, nikoli však se způso-
bem provedení. V předložené verzi vůbec 
nejde o ochranu občana a veřejného zájmu. 
Stavební řízení se občanovi naopak hodně 
vzdaluje! Zřizuje se totiž nový model úřa-
dů. Navrhuje se zřízení samostatného nej-
vyššího stavebního úřadu se sídlem v Praze 
a v krajských městech budou základní sta-
vební úřady, které budou mít své pobočky 
někde v území. Zda ty pobočky budu tam, 
kde dosud nebo jen v městech s rozšířenou 
působností a jaké budou mít pravomoci, to 
se zatím neví. Nebudou však součástí stáva-
jících městských úřadů. Je pro mne divné, 
že se zatím ani neví, kde bude občan svou 
žádost o stavební povolení dávat, kdo o ní 
bude rozhodovat, ale tvrdí se, že to povede 
ke zjednodušení řízení! Kolik nás takový 
pokus bude stát, to už není jasné vůbec!

Svou senátní kampaň jsem vedla s mo-
ttem: „Nenechám vás na suchu!“, a sna-
žím se pro to udělat maximum. Nejvíce 
času věnuji stěžejní kauze v mém regionu: 

„Ochrana pitné vody prameniště Bzenec-
-komplex vs. těžba štěrkopísku v Morav-
ském Písku.“ Tento konflikt veřejných 
zájmů těžby štěrkopísku a ochrany pitné 
vody trvá od roku 2004 až do současnos-
ti. V roce 2018 byla tato kauza projednána 
v rámci petice na veřejném slyšení v Sená-
tu PČR, který jednoznačně podpořil ochra-
nu pitné vody a závěrem ve svém usnese-
ní doporučil učinit veřejnou oponenturu 
k podkladům tohoto případu, na což Mi-
nisterstvo životního prostředí ČR nereagu-
je a snaží se tomu vyhnout. Na můj dotaz 
ohledně veřejné oponentury pan ministr 
Brabec odpověděl, že veřejná oponentu-
ra probíhá tím, že běží další správní říze-
ní, kde můžeme uplatňovat připomínky 
k předkládaným posudkům, podkladům 
a návrhům. To jistě ano, ale bohužel v nich 
nikdy nedochází k ověření pravdivosti ani 
posudků předložených v rámci procesu 
posuzování vlivu Ministerstvu životního 
prostředí ČR ani k přehodnocení posud-
ků z hlediska klimatických změn a vlivů 
dlouhodobého sucha. V současné době již 
o těžbu štěrkopísku nežádá firma Jampí-
lek, ale firma České štěrkopísky, která celý 
záměr převzala. Této firmě v lednu 2019 
vydal Obvodní báňský úřad v Brně rozhod-
nutí o stanovení dobývacího prostoru. Ne-
může nás v žádném případě uklidnit věta, 
že jde pouze o administrativní stanovení 
čáry v mapě! Naopak! Tímto rozhodnutím 
se již otvírá prostor pro žádost o těžbu! 
Co musíme ještě udělat? Odvolání proti 
rozhodnutí Obvodního báňského úřadu 
Brno byla podána. Český báňský úřad za-
tím v dané věci nerozhodl, a pokud vyhoví 
žadateli o těžbu, musí být podána žaloba 
k soudu. Na to se obce zastoupené Vodovo-
dy a kanalizacemi Hodonín a.s. připravují. 
Občanům není lhostejné to, jakým směrem 
se tato kauza ubírá. Je pro ně zcela nepo-
chopitelný postoj Ministerstvo životního 
prostředí ČR, které zůstává na svém tvrze-

ní, že těžba není pro pitnou vodu rizikem. 
Společně s Vodovody a kanalizacemi Ho-
donín a.s., obcemi v mém regionu, budu 
v boji o vodu aktivně pokračovat a to všemi 
dostupnými prostředky!

Dále se snažím obcím v mém regionu 
aktivně pomáhat koordinačními jednáními 
ve věci přípravy a realizace výstavby dálni-
ce D55 a to zejména v úseku Moravský Pí-
sek – Bzenec – Rohatec – Břeclav. Výstavba 
dálnice D55 představuje mimořádně důle-
žitý rozvojový projekt, který povede nejen 
ke zlepšení života obyvatel, ale především 
ke zlepšení bezpečnosti a zrychlení dopra-
vy v daném úseku. Mou snahou je napo-
moci urychlení procesu přípravy projektu 
a jeho realizaci. 

V Senátu se mi podařilo uspořádat dva 
odborné semináře a pět výstav. Náš regi-
on tak mohla reprezentovat paní Ludmila 
Kováříková se svoji uměleckou keramikou, 
dále slavné fotografie stařenek v krojích 
paní Líby Taylor pod názvem Víchernice, 
mizející parádnice Moravy a umělecké foto-
grafie skupiny KONTAKT. Domov Horizont 
v Kyjově prezentoval výrobky svých klientů 
a pan Michael Pavlovský svá dřevěná umě-
lecká díla v rámci výstavy Hravé umění.

Je mi ctí můj region každoročně repre-
zentovat v ratíškovském kroji v rámci krás-
né akce Krojované slavnosti v Senátu, kde 
vystupují lokální soubory regionů a stejně 
tak jsme pyšná, když naše soubory vystou-
pí v rámci Kulturního léta v Senátu např. 
soubory z Ratíškovic, Bzence a Dolních 
Bojanovic. 

Ráda umožním prohlídky Senátu a zahra-
dy žákům a studentům z mého regionu. 

V letošním roce jsem měla tu čest repre-
zentovat Českou republiku na zahraniční 
cestě v rámci delegace s předsedou Senátu 
v Ománu. Cílem této cesty bylo podepsat 
dohodu o letecké dopravě mezi Českem 
a Ománem, projednání možnosti zřízení 
konzulátů, rozšíření spolupráce obchod-
ních komor Česka a Ománu, rozšíření spo-
lupráce a výměny studentů vysokých škol 
Univerzity Karlovy a Univerzity Sultána Qu-
boose a také možnosti spolupráce v oblasti 
nakládání s odpady, čištění vod, boje se su-
chem, energetice či stavbě železnic.

Jak jsme již zmínila na začátku, práce se-
nátorky je velmi různorodá a jsem ráda, že 
právě mně jste dali tu důvěru Vás zastupo-
vat v Senátu PČR. 

Se svými problémy se na mě obrací i ob-
čané a setkávám se s nimi v mé regionální 
kanceláři v Hodoníně, Sadová 1688/1. V pří-
padě zájmu, si schůzku prosím sjednejte 
s předstihem, telefonicky či emailem u mé 
asistentky paní Bírešové, email: hubacko-
va.kancelar@gmail.com, tel.: +420 728 667 
752. Pro schůzky v regionu preferuji pondě-
lí nebo čtvrtek, samozřejmě vše dle domlu-
vy. Ráda se setkám i s Vámi!

Ing. Bc. Anna Hubáčková
senátorka za Hodonínsko
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Šohajíček, z. s.
Jsme parta kamarádů, kteří rozhodně 

netráví svůj volný čas sezením u počítače 
nebo mobilu. Na to ani nemáme čas. Ba-
víme se společně zpíváním a tancováním 
(folklorem), hraním her, pouštěním draků, 
malováním ornamentů, hraním drobných 
divadel... Věk je pro nás jen číslo, a tak se dá 
říct, že mezi nás může každý, kdo se nebojí 
udělat si legraci i sám ze sebe. 

Vedení se ujal Marek Hojač a pomáhají 
mu tři holky – Eliška Lisalová, Jana Svato-
ňová a Hana Bravencová. No a z toho jistě 
všichni poznáte, že Marek „musí“ poslou-
chat. Převážnou část našich členů tvoří děti 
z dětského folklorního souboru Šohajíček. 
Počet se pohybuje kolem dvaceti, ve věku 
od 3 do 14 let. Tento rok máme docela fofr. 
Některé nabídky jsme s velkou lítostí muse-
li i odmítnout. Děti nechodí jen do Šohajíč-
ku, ale mají i jiné kroužky, což my respektu-
jeme. A co jsme za první půlrok stihli?

Po novém roce jsme začali pracovat 
na nácviku nového vystoupení s názvem 
Z deníčků našich stařečků a samozřejmě 
jsme pilovali i stará vystoupení. V únoru 
jsme se sešli na výroční členské schůzi, 
kde jsme předvedli nové vyšívané koši-
le pro chlapce a první vyšívaný krézl pro 
děvčátka. Krézl byl v 19. století méně šk-
roben a položen na kordulce. Z dochova-
né litografie víme, že na něm byla i drobná 
červená výšivka, krajka byla zřejmě jen 
paličkovaná a na okraji krézlu (límce). 
Proto jsme i na dívčí krézl zvolili výšivku 
hanáckou se slováckými prvky. Na člen-
ské schůzi jsme odhlasovali logo souboru, 
které se skládá z juchačky s kloboučkem. 

Na schůzi byli pozváni i představitelé obce 
– paní starostka Vlasta Mokrá a místosta-
rosta František Večeřa.

Marek a Eliška již v tuto dobu připravo-
vali pět našich dětí (Karolínu Jetelinovou, 
Editu Novákovou, Denisu Novákovou, Lucii 
Ravasovou a Šimona Studýnku) na soutěž 
Zpěváček hanáckého Slovácka, který se 
konal 17. března ve Ždánicích. Děti podaly 
krásný výkon a naši obec tak pěkně prezen-
tovaly.

V březnu jsme se zúčastnili přehlídky 
dětských folklorních souborů v Damboři-
cích, kde děti upoutaly pozornost i tvůrce 
programu Slováckého roku v Kyjově. Ten 
nás oslovil, zda bychom nechtěli vystupo-

vat na Slováckém roku v Kyjově. Byla to pro 
nás velká odměna, že naše práce není mar-
ná a děti folklor moc baví.

V dubnu si děti mohly obléci nová trička 
a k tomu jim paní Dupynová nechala udě-
lat ještě hrníčky s logem Šohajíčku. Zapojili 
jsme se i do úklidu obce při akci Ukliďme 
Česko, kterou v Násedlovicích zorganizoval 
obecní úřad. Jsme rádi, že naše děti přišly 
v opravdu hojném počtu, a to nejen místní. 
Věříme, že si děti takto uvědomí, že když 
odhodí sebemenší papírek, vždy to po nich 
musí někdo uklidit.

V květnu jsme se zapojili do programu 
pro naše maminky a babičky – Kytička pro 
maminku. Společně s Mateřskou školou Ná-

Přehlídka v Dambořicích

Kraj beze stínu, Krumvíř
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sedlovice, Základní školou Žarošice a Ná-
sedlováčkem. Zde jsme poprvé předvedli 
naše nové vystoupení „Z deníčků našich 
stařečků“, které sklidilo mezi obecenstvem 
velký úspěch. Děti předvedly velký herec-
ký talent a už teď se těší na další divadelní 
kousek. V tomto měsíci nás taky čekala fol-
klorní akce hanáckého Slovácka – Májová 
veselice ve Ždánicích. Zde jsme vystupo-
vali za doprovodu cimbálové muziky Hoj-
sa ze Ždánic, proto jsme museli absolvovat 
i zkoušku ve Ždánicích. Měsíc květen byl 
završen přijetím spolku Šohajíček za člena 
Kyjovského Slovácka v pohybu.

V červnu navštívila naši obec komise Ves-
nice roku. Náš spolek předvedl svoji čin-
nost a kroje na výstavce a povídáním v kul-
turním domě. Zde jsme obdrželi i nabídku 
vystoupení na Jihomoravských dožínkách 
v Brně.

Na zkouškách nezapomínáme ani na osla-
vence. Všichni jim popřejeme a společně 
zazpíváme písničku. To nemohlo chybět 
ani v případě, že slaví narozeniny Marek. 
Vedle přání a písničky se krájel i dort a pilo 
se dětské šampaňské. Pak jsme museli jít 
zase pilně cvičit, protože nás čekalo vystou-
pení na folklorním festivalu Kraj beze stínu 
v Krumvíři. Svým vystoupením jsme zaha-
jovali tento festival. Pro velký úspěch, jsme 

vystupovali ještě jednou. Atmosféra v zahra-
dě muzea byla úžasná a musím touto cestou 
poděkovat i Michalu Závodnému za krásný 
hudební doprovod na harmoniku.

Posledním vystoupením v tomto polole-
tí bylo vystoupení na oslavě výročí vzniku 
Vřesovjánku ve Vřesovicích.

A ptáte se, co nás čeká? O prázdninách to 
bude 17. srpna Slovácký rok v Kyjově, kde 
kromě průvodu budeme i vystupovat v pro-
gramu v parku. A závěrem prázdnin nás 
můžete vidět v Brně na Jihomoravských 
dožínkách.

Děkujeme vedení Obce Násedlovice 
za finanční podporu, kterou využíváme na 

úhradu nákladů na dopravu na vystoupení 
dětí, na nákup materiálů na kroje a rekvizi-
ty k vystoupením.

Pokud vás naše práce oslovila, můžete se 
i vy zapojit. Stačí nás kontaktovat na e-mai-
lu sohajiceknasedlovice@seznam.cz. Uvítá-
me i další děti a mládež (nejen z Násedlo-
vic) do našeho folklorního souboru. Vlastní 
kroje mít nemusíte, protože děti vystupují 
v souborových. Na naši práci se můžete ne-
závazně přijít podívat po prázdninách, vždy 
ve čtvrtek od 17 do 18.30 hodin v Násedlo-
vicích č. 37 (bývalá administrativní budova 
zemědělského družstva).

Hana Bravencová

Kytička pro maminku

Májová veselice ve Ždánicích

Zpěváček hanáckého Slovácka
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Společenské a kulturní akce ve fotografiích
První velmi důležitou akcí v novém roce 

byla TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA. 5. ledna vy-
razilo osm skupinek dobrovolníků, kteří 
v kostýmech tří králů vybírali příspěvky 
na charitní služby, které pomáhají seni-
orům, dětem a lidem ohroženým nouzí. 
Do kasiček bylo vybráno 27.977 Kč. Jedna 
kasička byla opět zapečetěna a ponechána 
na obecním úřadu a celková částka za naši 
obec, která byla odeslána na Oblastní chari-
tu do Hodonína byla 29.145 Kč. Dobrovolní-
kům i dárcům děkujeme.

•
V naší obci začaly dosluhovat dětská hři-

ště, zejména jednotlivé hrací prvky, proto 
18. ledna děti z mateřské školy pomáhaly 
paní starostce s navržením nového dětské-
ho hřiště.

•
Myslivecký spolek Obora Násedlovice 

pořádal 19. ledna svůj 38. MYSLIVECKÝ 
PLES. K tanci a poslechu hrála DH Skoroňá-
ci. Návštěvníci mohli ochutnat několik spe-
cialit z myslivecké kuchyně.

1. února pokračovala plesová sezona PLE-
SEM MIKROREGIONU ŽDÁNICKO, který 
proběhl letos v Násedlovicích.

•
9. února se veřejnosti zpřístupnila sýpka 

a administrativní budova „Ve dvoře“.
•

18. února proběhl 29. krojovaný ples s de-
chovou hudbou Svatobořáci. Na plese byla 
předtančena Moravská beseda. Letošního 

plesu se zúčastnilo i mnoho přespolních 
krojovaných a to z Moravy i ze Slovenska.

•
Ekumenická bohoslužba se konala 21. 

února a v kostele sv. Martina vedle sebe 
usedli do lavic jak věřící Římskokatolické 
církve, tak věřící Československé evange-

Tříkrálová sbírka

Plánování dětského hřiště

Myslivecký ples Ekumenická bohoslužba

Krojovaný ples

Bývalé zemědělské družstvo

Ples mikroregionu



NÁSEDLOVICE
letos 2019 25Červenec 2019

Společenské a kulturní akce ve fotografiích
lické církve. Věříme, že i nadále bude spo-
lupráce obou církví probíhat v přátelském 
duchu.

•
Jako každý rok, tak i letos, zorganizovala 

mateřská škola dětský karneval. 24. února 
si děti oblékly kostýmy a vyrazili na odpo-
ledne plné hudby, tanců, zábavy a bohaté 
tomboly.

•
TJ Moravia si připravila 2. března tradiční 

obchůzku maškar po obci a večer proběhla 
Ostatková zábava.

•
Jedna novinka se v obci odehrála. Naši 

senioři dlouho snili o tom, aby se mohli 
společně setkat a povykládat si třeba u kávy 
a moučníku o dobách minulých i součas-

ných. 17. března se uskutečnila první setkání 
pod názvem KLUB DŮCHODCŮ. Na toto se-
tkání přišla i paní Zuzana Šrahůlková a paní 
Ludmila Kaloudová z neziskové organizace 
Educante z.s. Kyjov a představily seniorům 
práci a služby spolku. Hlavním tématem 
byla péče o osobu blízkou. Na závěr jsme na-
šim důchodcům pustili několik historických 
dokumentů natočených v naší obci.

•
24. března místní výtvarnice Věrka Dupy-

nová představila své obrazy v galerii obec-
ního úřadu. Téma bylo prosté – Podoby 
ženy. Ve svých obrazech zachytila všechna 
období života ženy.

UKLIĎME SVĚT, UKLIĎME ČESKO je 
dobrovolnická úklidová akce, která probí-
há na území celé České republiky (a do-
konce na pár místech mimo ni). Jejím 
cílem je uklidit nelegálně vzniklé černé 
skládky a nepořádek. 6. dubna se k této 
akci připojila i obec Násedlovice a společ-
ně s 29 dobrovolníky včetně dětí uklidili 
odpadky jak v okolí obce, cyklostezky, tak 
i v obci samé. 

•
10. dubna proběhlo druhé setkání KLUBU 

DŮCHODCŮ. Tohoto setkání se zúčastnila 
i zástupkyně společnosti Girasole Hustope-
če, které informovala seniory o bezpečnosti 
jak v zajištění domů, tak i bezpečnosti při 
zdravotních komplikacích.

•
JARNÍ DÍLNIČKA S KNIHOVNICÍ pro-

běhla 12. dubna a děti si vyrobily malou 
jarní dekoraci.

•

Dětský karneval

Ukliďme Česko

Klub důchodců

Klub důchodců Klub důchodců

Ostatky

Výstava – Podoby ženy
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Český svaz zahrádkářů v letošním roce 
zorganizoval 21. dubna 22. VÝSTAVU VÍN 
S OCHUTNÁVKOU, které předcházela 
12. dubna degustace.

•
Ke květnu neodmyslitelně patří Den 

matek, který jsme v Násedlovicích oslavili 
v neděli 12.května programem nazvaným 
KYTIČKA PRO MAMINKU. Kytička mamin-
kám a babičkám byla natrhána z drobných 
vystoupení dětí z mateřské školy, I.stupně 
základní školy a dětských souborů Násed-
lováčku a Šohajíčku.

•
Památkové domky, objekty lidového sta-

vitelství a malá muzea regionu. To vše jste 
mohli navštívit v jednom termínu, s prů-
vodcem a včetně bohatých doprovodných 
programů. Víkend památkových domků, 
objektů lidového stavitelství a malých muzeí 
na Slovácku se uskutečnil v sobotu a v nedě-
li 1. a 2. června 2019 v době od 9 do 17 hodin. 
V letošním roce se opět zapojila i naše obec. 
Tentokrát jsme otevřeli dva objekty – mu-
zeum s galerií a sýpku. Doprovodnou akcí 
v galerii byla výstava obrazů malířky Darie 
Bernadety Novotné, jejíž maminka pochází 
z Násedlovic. Na sýpce jste pak mohli spatřit 

kromě historických fotografií i výstavu obra-
zů místní umělkyně Věrky Dupynové. Mu-
zeum navštívilo 53 návštěvníků a sýpku 37.

•
V letošním roce se 

naše obec opět při-
hlásila do soutěže 
VESNICE ROKU 2019, 
protože se domní-
váme, že naše obec 
v rámci možností žije 
a máme občanům co 
nabídnout. Vesnice se 
musí spolehnout sama 
na sebe, na své obča-
ny. Ve městech fungují 
různé zábavní pod-
niky, divadla, kina… 
Na vesnici si zábavu 
musíme tvořit sami. 
Domnívám se, že 

po přečtení všech kulturních akcí si každý 
občan může najít něco, co ho upoutá. Tím-
to způsobem jsme přistupovali k prezentaci 
života v naší obci i před komisí, která nás 
navštívila 4. června. Komisi jsme ukázali 
kostel, mateřskou školu, zdravotní středis-
ko s rehabilitací, požární zbrojnici, poštu, 
knihovnu, muzeum, modlitebnu. V kultur-
ním domě pak probíhala prezentace spol-
ků, obce a mikroregionu Ždánicko. Každý 
z komise mohl probrat se zástupci spolků, 
co ho zajímalo. Děkujeme všem za krásnou 
prezentaci obce.

•
Dětský den se konal 9. června v areálu 

za kulturním domem. Kulturně-sportovní 
komise zajistila pro děti show fešáka Píňa, 
malování na obličej a cukrovou vatu. Kavár-
na Iberka pak dodala nafukovací loď. 

•
Poslední Klub důchodců před prázdnina-

mi se uskutečnil 12. června ve dvoře. Tento-
krát ještě za pomoci zaměstnanců obecního 
úřadu, ale věříme, že naši senioři získají 
odvahu a další setkání si budou organizovat 
sami, jen za pomoci organizace Educante 
z.s. z Kyjova. Na tomto setkání se senioři 
seznámili s ukázkou práce s pamětí. Bylo to 
přínosné i pro mladší generace.

•
Na kole dětem jižní Moravou byl název 

veřejného cyklovýletu, který se konal v so-
botu 15. 6. 2019. Projekt malebnými obcemi 
jižní Moravy na podporu onkologicky ne-
mocných dětí. Jednotlivci i obce, tak dob-
rovolným startovným či koupí dárkových 
předmětů společně vybrali částku 82 000 Kč, 
kterou obce Kyjovského Slovácka věnovaly 
na podporu onkologicky nemocným dětem. 
To je úžasné. Letošního ročníku se zúčastni-
lo okolo 60 cyklistů. Patronem této akce ne-
byl nikdo jiný než Josef Zimovčák. Hlavními 
organizátory akce byli Libor Orság a Radim 
Konečný ve spolupráci s MIKROREGIONY 
a Kyjovským Slováckem v pohybu. Všem zú-
častněným děkujeme za podporu a perfektní 
atmosféru a těšíme se na vás opět za rok.

Společenské a kulturní akce ve fotografiích

Výstava vín

Dětský den

Na kole dětem

Vesnice roku
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Myslivecký spolek
Výbor i členové Mysliveckého spolku se 

v prvním pololetí roku věnovali několika 
důležitým záležitostem. Po příkladu spor-
tovního klubu jsme se snažili zajistit pro 
provoz myslivny dostatek pitné i užitkové 
vody. Doposud jsme do betonové podzemní 
jímky dováželi vodu za pomocí obecního 
úřadu a hasičů z veřejného vodovodního 
řadu. To se jevilo nadále jako neudržitelná 
záležitost. Schůdnou se ukázala možnost 
získání vody z hloubkového vrtu na vlast-
ním pozemku. Po prověření kapacity vrtu 
a schůdnosti získat dotaci jsme za pomoci 

Obecního úřadu v Násedlovicích, který při-
slíbil výpomoc půjčkou, zahájili práci a br-
něnská firma provedla vrt o hloubce přes 70 
metrů. Voda se pomocí čerpadla přepravuje 
do stávající nádrže a množství takto získa-
né vody plně postačuje k provozu myslivny. 
Tak se nám podařilo vyřešit dlouhodobý 
problém, který nás trápil od samého počát-
ku provozu myslivny.

Druhou akcí bylo po roční přestávce 
pořádání mysliveckého plesu, v pořadí již 
po 38. I když pořádání plesu je organizačně 
náročné, finanční příjem do pokladny spol-

ku se jeví jako jediný možný. Věříme, že 
i v roce 2020 budeme tuto kulturní akci 
opět pořádat a již nyní vás zveme na konec 
ledna do sálu kulturního domu.

Z ostatních činností bych se zmínil 
o umístění 12 napajedel pro zvěř v revíru. 
Nedostatek vody během jara i léta sužuje 
zvěř, hlavně líhnoucí se mláďata. Sucho je 
příčinou mnoha úhynů. Snažíme se stále 
o vysazování stromů a keřů na příhodná 
místa v katastru obce. Bohužel úspěšnost 
výsadby hatí sucha v posledních letech 
a také zemědělská technika stojí za neú-
spěšností výsadby. 

Myslivost prožívá v posledních desetiletí 
nelehké období, kdy v přírodě ubývá nejen 
lovná zvěř, ubývá i život dalších druhů, 
zřejmě jako následek průmyslově vedeného 
zemědělství, celostátně propagované a pod-
porované velkými zemědělskými oligarchy, 
jejichž hlavním cílem je získání co největší-
ho zisku, bez ohledu na následky v přírodě 
v současnosti a hlavně v budoucnosti. 

Myslivecký spolek postihla v květnu 
smutná událost, kdy ve věku 86 let nás 
opustil dlouholetý člen, jednatel spolku, 
dobrý myslivec pan František Panáček. 
Připomínáme jeho zásluhy o rekonstruk-
ci a zprovoznění myslivny, kdy byl za-
čátkem devadesátých let organizátorem 
oprav a věnoval této činnosti mnoho času 
a energie.

Josef Puk

ČZS Násedlovice 2019

V první polovině letošního roku bylo, co 
se týče vinařských akcí opět nabito, opome-
nuli samotné pořádání již tradiční výstavy 
vín, která byla letos již dvaadvacátá. Jako 
každoročně se vinaři z Násedlovic účastnili 
degustací i samotných výstav, kde opět vel-
mi úspěšně reprezentovali svými vzorky vín. 
Namátkou Čejč, Krumvíř, Hovorany, Archle-
bov, Žarošice, Bošovice, Ždánice, Bučovi-
ce. Dne 15. března 2019 pořádali vinaři zá-
jezd do vinařství Pavlovín, kde pro nás pan 
Ing. Radim Heča připravil bohaté občerstvení 
spojené s degustací i prohlídkou vinařství. 
Samozřejmě největší událostí bylo, jak již 
jsem zmiňoval pořádání XXII. výstavy vín 
v Násedlovicích. Výstava se konala jako tra-

dičně na velikonoční neděli 21. 4. 2019 v Kul-
turním domě. Vystaveno bylo rekordních 
608 vzorků vín, z toho 364 vzorků bílých, 57 
vzorků růžových a 187 vzorků červených vín. 
Mimo jiné mohli návštěvníci ochutnat na 192 
vzorků od profesionálních vinařů. Šampiony 
výstavy se stali Josef Střeštík z Násedlovic 
se vzorkem Aurelius 2018, Valenta Broni-
slav z Čejče se vzorkem Zweigeltrebe „rosé“ 

2018 a Josef Kohoutek z Hovoran se vzorkem 
Svatovavřinecké 2018. Nejlépe hodnoceným 
vinařem z Násedlovic se stal Tomáš Mokrý. 
Vinaři se také účastnili soutěže „Vesnice roku 
2019“ kde za vinaře prezentovali Oldřich 
Troubil a Štěpán Valenta naši organizaci hod-
notící komisi. Prezentace místních spolků se 
konala na Kulturním domě v Násedlovicích. 

Michal Klimek

Šampioni výstavy

Výroční schůze mysliveckého spolku

Ocenění vinaři Cenou starostky obce
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Mladí hasiči
Půlka roku je již za námi, a tak bych se 

na tomto místě chtěl ohlédnout za tím, co 
vše se nám za uplynulé období podařilo 
a jakých akcí jsme se s mladými hasiči zú-
častnili. 

V únoru již tradičně proběhly testy odbor-
ností mladých hasičů, které se konaly na ha-
sičské zbrojnici v Násedlovicích. Děti letos 
psaly testy, Které byly oproti předešlým těž-
ší, ale všechny děti je zvládly napsat správně 
a získaly tím tak novou odbornost. 

Se staršími žáky jsme se vydali na vý-
let do Brna, kde jsme navštívili JumpPark, 
tj. trampolínový park. Poté jsme u hasič-
ské zbrojnice uspořádali hru zaměřenou 
na přežití v přírodě. Děti musely postupo-
vat podle indicií, aby získaly prostředek 
k zapálení ohně a ochránily se před umrz-
nutím. K tomu ale vedla dlouhá cesta, kde 
děti musely poskládat ohniště, připravit těs-
to na zálesáckou pochoutku a podle mapy 
najít místo, kde je ukrytý zapalovač. Děti si 
tento výlet náramně užily a atmosféra u tá-

boráku byla opravdu úžasná. Děti na tomto 
výletě uplatnily své zkušenosti ze speciali-
zací mladých hasičů a prověřily své schop-
nosti přežít. 

V březnu se konala halová soutěž v tělo-
cvičně MŠ a ZŠ Žarošice. Tady děti soutě-
žily v disciplínách uzlová štafeta, hasičská 
zručnost a štafeta požárních dvojic. V kate-
gorii mladší žáci se naši soutěžící umístili 
na 2., 4., a 8. místě, v kategorii starší žáci 
pak na 3. a 4. místě. Na soutěž jsme se 
mohli připravovat i díky vstřícnosti ředitele 
základní školy, Mgr., Ing. Tibora Zmrzlíka, 
který nám umožnil bezplatné využití haly 
pro trénink našich žáků. V březnu jsme se 
vydali se staršími žáky do okresního kola 
do Velké nad Veličkou a do Vracova, kde 
jsme se umístili na 20. a 17. místě. Mladší 
žáci se vydali na výlet do zábavního centra 
Bruno v Brně a po návratu je čekal táborák. 
Z výletu se všichni vrátili s nadšením a no-
vými zážitky. 

V květnu se konala okrsková soutěž v ha-

sičském sportu v Dambořicích, na jejíž pří-
pravu jsme sice měli málo času, ale i přesto se 
nám povedlo umístit se na nádherných mís-
tech, a to na 1. místě v kategorii přípravka, 
na 3. místě v kategorii mladší žáci a starším 
žákům se i letos podařilo obhájit 1. místo. 

V květnu se rovněž konalo TFA Mladých 
hasičů (z anglického „Toughest Firefighter 
Alive“, což volně přeloženo znamená „Nej-
tvrdší hasič přežívá“) Zde se umístil v kate-
gorii přípravka na 1. místě Tomáš Kučera, 
na 2. místě Tomasz Zegota a na 3. místě Na-
tálie Dvořáková. V kategorii mladší dívky se 
umístila na 1. místě Emma Zegotová, v ka-
tegorii starších chlapců na 1. místě Patrik 
Kučera, na 2. místě Jan Marada a na 3. místě 
Michal Poláček. 

Další květnovou akcí byl výlet po místní 
cyklostezce a okrskový výlet do Brna. Děti 
si tyto výlety pořádně užily a byly rády, že 
se jich mohly zúčastnit.

Za vedení mladých hasičů 
David Vašulka

SDH Násedlovice
Čas nám plyne 

jako voda, znovu je 
za námi půlrok a vy 
se můžete prostřed-
nictvím Zpravodaje 
obecního úřadu se-
známit s naší  čin-

ností za uplynulé období.
Začátkem roku nás jako vždy čekala 

výroční valná hromada, kde se zhodnotil 
předchozí rok a naplánovala činnost na rok 
nastávající. 

Zimní období není pro náš sbor odpočin-
kový. Zabýváme se teorií a probíhá školení 
jak velitelů, strojníků, ale i celého mužstva. 
Potom následuje praxe. Nositelé dýchací 
techniky mají s  přístroji výcvik každého 
čtvrt roku. Každý měsíc probíhá zkouška 
všech agregátů. Tím se získává praxe v je-
jich užívání. 

Věnujeme se také vozidlům. Starší Tatra 
potřebuje více času na údržbu, ale ani no-
vější vozidla nemohou zůstat ladem.

S novou cisternou Scania jsme vyrazili 
do Otnic, kde jsme vozidlo kompletně před-
vedli místním hasičům. Také jsme byli vyzvá-
ni zúčastnit se výstavy v Brně, kde byly před-
váděny výrobky firmy Scania dodané na Jižní 
Moravu. Proběhl každoroční sběr starého 
železa. Tím jsme se zapojili do akce „Ukliď-
me svět, ukliďme Česko“, která vyšla právě 
na sobotu, kdy jsme jako každý rok pořádali 
sběr železa. V tento den jsme také pokáceli 
stromy v obci, které ohrožovaly občany.

V květnu proběhla v Dambořicích okrs-
ková soutěž v hasičských sportech.  Dopo-
ledne nás velmi dobře reprezentovali mladí 
hasiči. Přípravka vybojovala 1. místo, mlad-
ší skončili na 3. místě a starší na 1. místě. 
Jsou velmi šikovní a patří jim velké poděko-

vání. Odpoledne klání pokračovalo soutěže-
mi dospělých. Ti obsadili 3. místo.

SDH byl požádán, aby odčerpal vodu 
na rybníčku, který se bude opravovat. Také 
zde jsme prořezávali stromy. V letošním 
roce jsme žádali o dotaci na dovybavení 
JSDH. Dotace nám byla schválena, a tak le-
tos z JMK obdržíme 95.000 Kč. 

Jako každoročně, také letos jsme dohlíže-
li na zdárný průběh akce pálení čarodějnic.

V tomto půlroce jsme museli zasahovat 
při krocení červeného kohouta. Bylo to 
v Dambořicích a Násedlovicích. Po větší 
bouři jsme odstraňovali spadlý strom.

Na tomto místě děkuji všem členům SDH 
za práci, kterou v uplynulém roce již vyko-
nali, a přeji spoustu sil do další. Občanům 
Násedlovice přeji mnoho štěstí do dalšího 
pololetí.

Milan Horák, starosta SDH
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Medové odpoledne v Násedlovicích
V neděli 23. 6. 2019 proběhlo v Násed-

lovicích Medové odpoledne ve Včelařském 
domě. Návštěvníci mohli vidět ukázku vče-
laření, ochutnat několik druhů výborné me-
doviny, medu a medového pečiva. Med byl 
i k prodeji. Slavnostně byla odhalena socha 
sv. Ambrože, patrona včelařů. Sochu vyře-
zal pan Marian Lévay z Nenkovic. Proběhlo 
vytáčení medu a výroba rámečků. Místní 
organizace včelařů sdružuje včelaře ze Ža-
rošic, Uhřic a Násedlovice. Včelaři ve spo-
lupráci s obcemi vysazují medonosné dře-
viny. Poutavé vyprávění o včelách a jejich 

produktech si připravil pan Jiří Říha a pan 
Miroslav Brychta. Povídání o sv. Ambrožovi 
přednesla paní starostka Vlasta Mokrá a zá-
roveň všem včelařům poděkovala, za jejich 
záslužnou práci v péči o včeličky a výsadbu 

medonosných dřevin v katastru obce. Vel-
ké poděkování patří i Romanu Švábíkovi 
za předávání zkušeností nejmladším vče-
lařům.

Hana Bravencová

Včelařský kroužek mládeže
Jelikož skončil školní rok a s ním i ofici-

álně skončil pro tento školní rok i včelařský 
kroužek při ČSV ZO Žarošice, je vhodný čas 
na ohlédnutí se a rekapitulaci činností vče-
lařského kroužku. Není to ovšem konec de-
finitivní, protože o včely je potřeba se starat 
celoročně, a tak se s dětmi budeme starat 
o včely i během prázdnin, kdy je včelařská 
sezona na vrcholu a naskytne se nejlepší 
část – medobraní. S dalším školním rokem 
se znovu oficiálně rozběhne i včelařský 
kroužek, kam se můžou děti přihlásit.

Ve školním roce 2018/2019 roce navště-
vovalo kroužek 5 dětí ze Žarošic, Uhřic 
a Ždánic. Výuka probíhala jednou za 14 dní 
v sobotu odpoledne v Násedlovicích ve Vče-
lařském domě, na jehož zahradě jsou umís-
těná včelstva pro praktickou výuku ve vče-

lařském kroužku. V kroužku jsme začali 
na podzim s teoretickou výukou, aby děti 
věděly, jak se o včelstva starat a jak je opa-
trovat. Od jara, hned jakmile nám to počasí 
dovolilo, jsme začali s dětmi chodit za vče-
lami, aby mohly získané znalosti uplatnit 
přímo v praxi a také na soutěži Zlatá Včela, 
které jsme se zúčastnili 27. dubna 2019.

Tento rok se Zlatá včela konala ve Vaceno-
vicích a zúčastnilo se jí 97 mladých včelařů 
Ze 16 kroužků. Na soutěži musí děti prokázat 
nejen teoretické znalosti v testu, ale i odbor-
né dovednosti a znalosti z oblasti včelařských 
pomůcek, včelařských rostlin a anatomie 
včely medonosné. Soutěžilo se ve dvou ka-
tegoriích, mladší (1.–5. třída) a starší (6.–9. 
třída), a nejlepší tři soutěžící ze starší katego-
rie postoupili do národního kola Zlaté včely 

v Nasavrkách. V mladší kategorii obsadil Ši-
mon Tecl skvělé 9. místo. Ve starší kategorii 
se blýskla jeho sestra Martina Teclová výbor-
ným 5. místem, čímž se dostala mezi náhrad-
níky pro účast na národním kole Zlaté včely.

V rámci propagace nejen včelařství, ale 
i včelařského kroužku jsem navštívil školku 
v Archlebově a za uhřickou školou jsem jel 
na Školu v přírodě ve Vřesovicích. Kromě 
povídání o včelách a ukázky včelařských po-
můcek si mohly děti prohlédnout i živé vče-
ly v pozorovacím úlu, o což měly děti spo-
lečně s ochutnávkou medu největší zájem.

Děkuji dětem za vzornou účast ve včelař-
ském kroužku a doufám, že se nejen se součas-
nými členy, ale třeba i s dalšími dětmi setkám 
opět po prázdninách ve Včelařském domě.

Roman Švábík, vedoucí VKM

Inzerce
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si vyhrazuje právo na úpravu a krácení příspěvků. Sazba a grafická úprava BM typo, s.r.o., Slavkov u Brna, www.bmtypo.cz.

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

Kdo z občanů si v budoucnu nepře-
je být v této rubrice zveřejňován, ať 
na tuto skutečnost upozorní obecní 
úřad. Děkujeme.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Jubilanti

50
Jankůj Petr
Maršálek Karel
Maršálková Jarmila
Doleželová Petra
Kollárová Eliška
Hanák Ladislav
Marada Josef

60
Urbánková Anna
Hlaváč František
Blaha Josef
Vrbas Josef
Knotek Ivo
Valihrachová Marie
Dobeš Luděk
Hanáková Marcela
Kopřivová Irena
Mokrý Vlastimil
Valentová Růžena

70
Střeštíková Anna
Kubánek Vladimír

80
Kadlecová Ludmila
Hromková Anna

85
Radvan František
Bajáková Blažena
Matyášová Růžena

Narození
Denisa Svozilová, dcera Nikoly Opálko-
vé a Michala Svozila

Patrik Ježek, syn Květoslavy Ježkové 
a Petra Poláčka

Petr Ondráček, syn Evy Krátké a Pavla 
Ondráčka

Anežka Vařeková, dcera Miloslavy 
a Ondřeje Vařekových

Lukáš Hovězák, syn Ivony Dobešové 
a Kamila Hovězáka

Dominik Rozkopal, syn Lenky Sedláč-
kové a Luboše Rozkopala

Tereza Plšková, dcera Petry Dambor-
ské a Jaroslava Plška

Rozloučili jsme se
František Radvan č. 345
František Panáček č. 21

Vítání občánků – dne 3. února 2019 v 16 hodin jsme slavnostně při-
vítali do života Patrika Ježka, Petra Ondráčka a Anežku Vařekovou.

Jubilantka Ludmila Kadlecová

Jubilantka Jiřina Jakubcová

Jubilantka Anna Hromková

Vítání občánků – dne 3. února 2019 v 15 hodin jsme slavnostně 
přivítali do života Terezu Šedivou, Denisu Svozilovou a Nikolu 
Hlaváčkovou.

Vítání občánků – dne 30. června 2019 jsme slavnostně přivítali do ži-
vota Terezu Plškovou, Lukáše Hovězáka a Dominika Rozkopala.
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Ochutnávka medového pečiva, které připravila paní Brychtová

Odhalení sochy sv. Ambrože, patrona včelařů
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