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Lidé nejsou horší, než byli dříve.
Jenom zpravodajství
o jejich činech je teď důkladnější.

PRISTLEY



Dva Tomášové – Popelka a Hrabec
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Vážení spoluob-
čané,

vítám Vás na
stránkách našeho
obecního zpravo-
daje, kde se vždy
tak trochu poohlí-
žíme za uplynu-
lým rokem. Ten
letošní byl rokem
volebním, a tak mi

dovolte, abych všem poděkovala za pod-
poru. Určitě bych ráda pokračovala v pří-
pravách na již započatých projektech, jako
je ČOV, kanalizace a celková rekonstrukce
budovy obecního úřadu.

Vím, že se v dnešní době musí hodně še-
třit, ale pokud budeme čekat na příznivější
dobu, nemuseli bychom se některých
změn k lepšímu dočkat vůbec. A proto se
budeme snažit žádat o dotace na připravo-
vané projekty, abychom je mohli v dalším
volebním období realizovat.

Myslím, že největší událostí letošního
roku byl VI. Sjezd rodáků a přátel naší obce
s připomenutím 110. výročí založení Sboru
dobrovolných hasičů. Připravit a pak reali-
zovat tak náročnou akci nebylo jednodu-
ché, ale podle Vašich kladných ohlasů
a díků můžu konstatovat, že se nám to po-
vedlo. Kdo z Vás se nemohl z jakýchkoliv
důvodů sjezdu rodáků zúčastnit a chce se
znovu vrátit do příjemné atmosféry oněch
tří dnů, může si zakoupit na obecním
úřadě záznam na DVD. Ještě jednou velmi
děkuji všem, kteří se aktivně podíleli na
tom, aby vše dopadlo podle našich před-
stav.

Hned po Sjezdu rodáků jsme se pustili do
rekonstrukce prvního patra budovy obec-
ního úřadu. Jako první se pustili do práce
elektrikáři a vyměnili veškeré rozvody
i osvětlení. Potom byla vyměněna okna za
plastová a následovaly zednické práce na
zapravení oken a položení nových para-
petů. Byla položena nová dlažba, opraveny
parkety, položeno nové linoleum a nainsta-

lovány žaluzie. Celé první patro bylo vy-
malováno a do tří místností (knihovna, klu-
bovna a obřadní síň) byl pořízen nový
nábytek. Dotace, která nám pomohla fi-
nancovat tento projekt, se jmenuje „Ote-
vřená náruč pro setkávání“. Věřím, že
budeme úspěšní i s žádostí o další dotaci
„Zelená úsporám“, kterou jsme podali
v srpnu 2010, a v opravách tak budeme
moci pokračovat na jaře příštího roku.

V soutěži Vesnice roku 2010 jme obdrželi
diplom „Za rozvíjení lidových tradic“ spolu
s darem od pořadatele ve výši 55 tisíc
korun. Dále jsme v letošním roce díky do-
tacím z programu obnovy venkova opravili
hřbitovní zeď a vyměnili hřbitovní bránu.

Podařilo se opravit i část místní komuni-
kace pod hlavní silnicí, konkrétně nové
přístupové schody, které využívají nejen
pacienti, kteří míří do zdravotního stře-
diska, ale především rodiče s dětmi, kteří
navštěvují mateřkou školu.

Slovo starostky 
Na hodech jsme přivítali taneční sku-

pinu z Perneggu, která vystoupila v neděl-
ním odpoledním programu. Nebyla to
náhoda, ale vítaná součást podmínek pro
poskytnutí další dotace v přeshraniční spo-
lupráci ČR – Rakousko. Děkuji všem stár-
kům, stárkám, sklepníkům i jejich rodičům
za to, že nedopustí, aby se tato lidová tra-
dice vytratila z naší vesničky.

Vážení spoluobčané, chtěla bych Vás po-
zvat na všechny kulturní akce, které pro
Vás připravujeme. Pozvánky a plakáty na-
jdete v tomto zpravodaji. Přijďte se třeba
naladit na vánoční koncert Mladé muziky
(19. prosince 2010 v 15 hodin) a nebo si po-
jďte zazpívat k vánočnímu stromu před
obecní úřad (26. prosince 2010 v 16 hodin).
Ať už si vyberete to či ono, chtěla bych
Vám popřát příjemné prožití svátků vánoč-
ních, hodně zdraví a štěstí v novém roce
2011.

Vlasta Mokrá, Vaše starostka 

Slavnostní otevření klubovny hasičů Zastupitelé v nové obřadní síni Foto: J. Šaňková

Zastupitelé v nové obřadní síni Foto: J. Šaňková

Nová hřbitovní brána Foto: J. Puk
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V pátek 8. října se konalo již šesté setkání
starostek okresu Hodonín, tentokrát u nás
v Násedlovicích. Celkem se sešlo dvanáct
starostek, dvě pozvané se omluvily. Sraz
všech účastnic byl v nové hasičské zbroj-
nici, kde máme k dispozici novou klu-
bovnu. Zde jsme poobědvaly v duchu
zdravé výživy, kterou připravila naše ma-
teřská škola. Poté si starostky prohlédly
obec, navštívily keramickou dílnu a spor-
tovně-kulturní areál. Na závěr se zúčastnily

Starostky obcí okresu Hodonín – 8. 10. 2010 Foto: J. Puk

podzimní dílny, kterou vedl mistr republiky
ve floristice pan Jaromír Kokeš. Pod jeho ve-
dením si každá ze starostek vyrobila tři vý-
robky s podzimní tematikou, které si
odvezla domů pro radost.

Chtěla bych touto cestou poděkovat spon-
zorům, kteří přispěli ke zdařilé akci, a my
jsme díky nim mohli obdarovat naše hosty
dobrým vínem a překrásnými šálami. Pan
Jaromír Boháček vyrobil šály a vlaječky
a pan Antonín Valihrach s panem Mirosla-

Starostky obcí okresu Hodonín se sešly v Násedlovicích

O vesnici roku jsem Vás již informovala,
ale přesto bych se s Vámi ještě chtěla podě-
lit o pěkné zážitky, které jsme prožili v obci
Krásensko. Paní starostka z Krásenska mě
požádala, jestli bychom k nim přijeli
s naším folklorním souborem a pěveckým
sborem, protože u nich nic takového ne-
mají, a že by byla vděčná za kulturní vy-
stoupení při předávání ocenění v soutěži
Vesnice roku 2010. Protože cimbálová mu-
zika ze Ždánic s námi jet nemohla, museli
jsme začít hledat náhradu.

A tak jsme se domluvili s cimbálkou
z Krumvíře a chodili třikrát týdně na
zkoušky. V sobotu 14. srpna v 8 hodin ráno
jsme vyrazili s panem místostarostou smě-
rem na Krásensko, neboť slavnostní pře-
dávání ocenění začínalo v 10 hodin a kon-
čilo v poledne. Poté následoval oběd a ve 13
hodin začínalo naše kulturní vystoupení.
Půlhodinka písniček a tanců rychle uběhla
a my jsme si to pěkně užívali, jenom byla
škoda, že zrovna v tuto dobu byli všichni
významní hosté včetně pana hejtmana na
prohlídce obce. Odpoledne hrála k tanci

vem Hochmanem věnovali dobré víno. Dě-
kuji i pracovnicím mateřské školy za pří-
pravu velmi chutného jídla a vzorně
připraveného jídelníčku, který obdržela
každá starostka.

Starostkám se u nás moc líbilo a já bych si
přála, aby tato setkání pokračovala i v příš-
tím volebním období, protože zkušenosti
z praxe jsou mnohdy lepšími poradci než
studium zákonů.

Vlasta Mokrá – starostka obce

a poslechu dechovka, a tak jsme toho vy-
užili a někteří si zatancovali. Cestou domů
jsme si zazpívali, dopili poslední vzorečky
vína a začali jsme plánovat, kam vyrazíme

Vesnice roku 2010 – KRÁSENSKO

příště. Děkuji všem účastníkům za volný
čas, který věnovali ostatním.

Vlasta Mokrá – starostka obce 

Sbor a mládež v Krásensku Foto: J. Puk
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Zajímavosti, oznámení
Žádáme majitele psů, aby své pejsky

doma řádně zabezpečili proti útěku. Buďte
prosím ohleduplní ke svým spoluobčanům,
malým dětem a doručovatelkám pošty a ne-
nechávejte své psy volně pobíhat po obci.
Je až zarážející, že i když o takto samozřej-
mou věc žádáme opakovaně, najdou se ob-
čané, kteří se svého psa ani nepokoušejí
hledat, když jim uteče. Malému dítěti ani
doručovatelce pošty není lhostejno, pokud
na ně skáče cizí pes. Zároveň žádáme maji-
tele, aby po svých pejscích uklízeli.

•
OÚ děkuje paní Zdeně Kopečkové roz.

Valentové za ušití záclon do nové obřadní
síně, která tuto práci udělala zcela bez-
platně.

•
Obec Násedlovice děkuje všem podnika-

telům, kteří přispěli částkou tisíc korun na
letošní zpravodaj.

•
Dále pak děkujeme manželům Boháčko-

vým, kteří každoročně věnují upomínkové
předměty na vítání občánků.

•
Obec Násedlovice děkuje panu Miro-

slavu Brychtovi za med, který zdarma kaž-
doročně poskytuje pro potřeby MŠ.

•
Na obecním úřadě si můžete zakoupit

kalendář našeho mikroregionu. Dále si mů-
žete koupit knihu Násedlovice v obrazech,
DVD ze sjezdu rodáků, pohlednice i vá-
noční nebo dárkovou tašku. 

•
V Dambořicích byla otevřena nová zubní

ambulance MUDr. Borise Vasileva. Informace
podá sestra Burešová na tel. 518 631 351.

•

Realizované projekty 2010

Informace o odpadech
Vážení spoluobčané, předkládáme vám vyúčtování odpadového hospodářství od října
2009 do září 2010.

Realizovaný projekt Požádáno Náklady Spolufinancování Výše
o částku příspěvku

Sjezd rodáků 66 000 odb. kult. a pam. péče JMK 0
Rekonstrukce a vybavení 1. p. OÚ 625 000 1 000 000 LEADER
Oprava hřbitovní zdi a brány 200 000 200 000 POV 160 000
SDH výstroj a výzbroj 150 000 30 000 kancelář hejtmana JMK 20 000
110. výročí založení SDH 50 600 Rada JMK 0
Předání mezinárodních 240 000 200 000 Přeshraniční spolupráce 180 925
krojovaných tradic ČR–Dolní Rakousko
Vesnice roku 2010 – – JMK 55 000
Chladicí box v KD 140 200 140 200 JMK odbor RR 70 100

Oznamujeme, že novou známku na komunální odpad si můžete zakoupit od
3. ledna 2011 v kanceláři obecního úřadu. Cena zůstává stejná – 500 Kč za osobu
na rok. Částku lze uhradit ve dvou splátkách. 

Sběrný dvůr nebezpečného odpadu přijede do naší obce 16.4.2011. V průběhu
celého roku je možnost odevzdat nebezpečný odpad bezplatně do firmy Ekor v Ky-
jově.

Na tříděný odpad má naše obec pět hnízd a v letošním roce byly přidány kontej-
nery na plasty a nápojové kartony.

Kontejnery na železný a objemný odpad se nacházejí ve dvoře bývalého podniku
Šohaj. Vjezd je u fotbalového hřiště. Úřad práce v Hodoníně od září neprodloužil
smlouvy pro čtyři veřejně prospěšné pracovníky, kteří zabezpečovali mimo jiné i so-
botní přístup ke kontejnerům, a proto je od října uzavřen. V případě potřeby si mů-
žete vyzvednout klíč na OÚ. V příštím roce budeme úřad práce opět o pracovníky
žádat.

Sbírka starého ošacení bude vyhlášena na jaře 2011.

Odklízení ledu před hřbitovem Foto: J. Šaňková

Pro nedostatek finančních prostředků nám
Úřad práce v Hodoníně neprodloužil smlouvy
pro čtyři veřejně prospěšné pracovníky, kteří
zabezpečovali úklid a údržbu obce. Starostka
obce proto žádá občany, aby pochopili obtí-
žnou situaci a byli jako doposud nápomocni
při úklidu listí a odklízení sněhu na chodní-
cích a veřejném prostranství. I když platí no-
vela chodníkového zákona, není v silách
jednoho pracovníka OÚ, aby odklidil všechny
chodníky v obci. Najmutí dalších pomocných
sil stojí obec nemalé prostředky. Starostka
obce děkuje všem občanům, kteří se celo-
ročně věnují úklidu okolo svých domů a kvě-
tinové výzdobě, a přispívají tak k pěknějšímu
vzhledu naší obce.

Za občany 402 769 Kč
VÝDAJE Komunální odpad 536 980 Kč Velkoobjemové kontejnery 53 484 Kč
na odpad celkem 678 928 Kč Doprava 80 727 Kč

Tříděný odpad 98 419 Kč
Nebezpečný odpad 13 529 Kč

PŘÍJMY Za prodej známek 420 333 Kč 
za odpad celkem 607 912 Kč Za odpad z velkoobjemových kontejnerů 90 754 Kč

Za tříděný odpad 96 825 Kč
DOPLATEK OBCE 41 016 Kč
Skutečné náklady na 1 občana 773 Kč

Nakládání odpadů u hřbitova Foto: Z. Lažek
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Možná mnozí z Vás viděli v regionální te-
levizi reportáž o draní peří v naší obci u Jan-
kůjů. Protože tato dříve na vesnici běžná
činnost je již delší dobu ojedinělá, snad si
rádi přečtete několik vzpomínek na dračky
z dob mého dětství.

Chloubou každé hospodyně i nevěsty
byly kromě jiného i duchny a peřiny. Plnily
se bílým draným peřím z vodní drůbeže,
převážně z husí. Peří z kachen bylo považo-
váno za méně kvalitní. Nedrané peří se zís-
kávalo podškubáváním v době po žních, kdy
husy přepeřovaly a začaly peří ztrácet, a pak
na podzim z vykrmených husí po jejich za-
bití. Pěstování, krmení i zabití a následné
zpracování masa a peří byla převážně žen-
ská práce a bylo k ní potřeba určitého cviku.
Jistě si mnohé starší tetičky vzpomenou, jak
jejich huse při krmení „zaskočilo“ (do dý-
chací trubice se dostalo zrno kukuřice)
a majitelka pak chodila s husou pod paží po
vesnici, aby zvířeti nějaká odbornice „turkyň
vyklačila“. Jinak skončila husa předčasně
v troubě. Husy se však v domácnostech pří-
liš nejedly. Mnoho husí se prodalo „Líšeň-
kám“, které chodívaly po vesnicích
a skupovaly vše možné a pak to v Brně na
Zelném rynku prodávaly brněnským panič-
kám. Pokud některá z husí zůstala v domác-
nosti, využilo se z ní úplně všechno. Krev se
usmažila na cibulce nebo se dělala „krvná
máčka“, z krku, nohou a křídel se vařila po-
lévka a upečená játra smíchaná s husím sád-
lem se mazala na chleba. Vrcholem však
byla pečená husa se zelím a knedlíkem.
Možná jste slyšeli i termín svatomartinská
husa, která se jedla v období kolem svátku
sv. Martina. Jedna z legend vážící se k to-
muto výrazu praví, že husy takto trpí
v troubě za to, že hlasitým kejháním rušily
kázání biskupa Martina z Toursu. Druhá

Ocenění pro
Františka Marečka

tvrdí, že husy svým kejháním prozradily na-
stávajícího biskupa, když se schoval z vro-
zené skromnosti do ohrady pro husy před
svými spolubratry, kteří ho chtěli prohlásit
biskupem. Můžete si vybrat. Protagonisty
světové události se husy staly i v době antic-
kého Říma, kdy (dle pověsti) svým kejháním
vzbudily chrabré obránce hradeb právě
včas, a tak tito odrazili útok nepřátel a ne-
pochybně zachránili věčné město před zká-
zou. Jak jsou husy opatrné, by vám potvrdili
myslivci, neboť ulovení divoké husy pro
její zrak, opatrnost a nedůvěřivost, patří
k vrcholům myslivecké dovednosti.

Pokud hospodyně měla potřebné množ-
ství peří, sezvala sousedky, které za zimních
večerů draly peří, to jest oddělovaly od peří
osten („stonek“), jenž házely pod stůl. Pra-
chové peří bylo bez stonku, nedralo se
a bylo považováno za nejkvalitnější. Velká
pera z letek se nedrala a umně svázaná mo-

Draní peří

touzem sloužila kuchařkám jako „mastílko“
v kuchyni. Nakonec se pořádal „dodírek“
s občerstvením a pak se pokračovalo
v jiném domě.

Z původně plánovaného krátkého po-
pisku pod fotografií tetiček, na níž jsou i mé
spolužačky, vznikl článek, kde jsem spletl
páté přes deváté, ale snad ho někdo přečte
až do konce a přitom zavzpomíná na dobu
svého dětství, kdy nám bylo nejlépe. Dnešní
přetechnizovaná a uspěchaná doba již
těmto praktikám nepřeje. Spíme pod při-
krývkami vyrobených nevíme z čeho,
pokud kupujeme husu, tak zmraženou, ne-
víme, kdy a odkud byla dovezena, nevíme,
čím byla krmena. Hlavně, že byla ve slevě.
A tak, pokud si k vánočním svátkům nebo
k Novému roku upečete doma husu, přeji
dobrou chuť.

Josef Puk, kronikář obce

Draní peří u Jankůjů Foto: J. Šaňková

Výsledky voleb
do zastupitelstva obce

Kandidátní listina Sdružení nestraníků
Příjmení, jméno, tituly Věk Hlasy
Mokrá Vlasta 48 225
Puk Josef 67 188
Pokorná Marie 47 196
Lojan Josef 35 177
Poláček Petr Ing. 30 194
Vodička Michal DiS. 32 179
Soukup Petr Ing. 49 175
Hrdlička Zdeněk Ing. 45 182
Poláčková Eva 52 120

47% účast

Výsledky voleb do senátu
Příjmení, jméno, tituly Hlasy
Alena Venhodová 45
Rudolf Bauer 1
Risto Ljasovský 16
Jiří Koliba 51
Zuzana Matušková 7
Jiří Brüch 9
Martina Milerová 25
Zdeněk Škromach 133

43% účast

Sdružení hasičů
Čech, Moravy
a Slez ska dne 12.
listopadu 2010
slavnostně předalo
titul Zasloužilý
hasič panu Fran-
tišku Marečkovi.
Toto vyznamenání
bývá udělováno
každoročně za-
sloužilým členům
v Přibyslavi. 



Připravované sčítání je od vzniku samos-
tatné Československé republiky v roce 1918
v pořadí deváté. Sčítání lidu, domů a bytů je
vždy podloženo zákonnými normami. § 12
zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické
službě, stanoví, že sčítání se provádí v de-
setiletém intervalu, a to nejmé ně jedenkrát. 

Sčítání lidu, domů a bytů 2011 bude už
druhé v dějinách samostatné České repu-
bliky. Získaná data při sčítání následně po-
slouží jako podklad pro vyvozování dalších
struk turovaných informací, které nebudou
využívány pouze sociology či pra covníky
zabývajícími se sociálními výzkumy, ale
budou přínosné i pro ekonomy, politology,
historiky či etnografy, také nelze opome-
nout ani přírodovědné obory, například de-
mografii a geografii. Řada nových informací
bude poskytnuta rovněž odborníkům věnu-
jícím se sociální medicíně, architektům či
urbanistům. Ačkoliv příprava a provedení
sčítání klade výrazné nároky na státní roz-
počet, na druhé straně, jak už bylo zmí-
něno, přináší sčítání nezbytné a velmi
cenné informace, které nemů žeme jinak zís-
kat a lze je mnohoúčelově využít. 

Zákon sta novuje termín nadcházejícího
sčítání na 26. březen 2011. 

Celkem se bude zjišťovat 26 údajů o oso-
bách, 11 údajů o domě, 14 údajů o bytě a 4
bloky informací o oso bách v hospodařící
nebo bytové domácnosti. Obdobně jako při
minulém sčítání jsou všechny zjišťované
údaje až na dva, kterými jsou národnost
a náboženská víra, povinné. Odpověď na
otázku na národnost a nábo ženskou pří-
slušnost tedy zůstává plně na svobodné vůli
občana.

Pro srovnání uveďme, že při minulém sčí-
tání lidu bylo zjišťováno cel kem 26 údajů
o osobách, 18 údajů popisovalo bydlení
a byty a 12 údajů charakterizovalo domy,
a to hlavně z hlediska jejich technického
stavu. Obsah připravovaného censu je tedy
redukován. Konkrétně za dům se nezjišťuje
údaj o vodovodní přípojce, ani údaj o při-

pojení domu na plyn. Tyto údaje se ale zjiš-
ťují za jednotlivé byty. Na bytovém listě ne-
budou zařazeny otázky zjišťující
vybavenost domácnosti osobním automobi-
lem, telefonem ani zde nebude otázka na re-
kreační možnosti domácnosti.

Na sčítacím listu osoby se neobjeví
otázky na druh pobytu osoby, datum
sňatku, pořadí manželství, druhé zamě-
stnání ani na počet zaměstnáva ných osob
u podnikatelů. Naopak nově budou na sčí-
tacím tiskopise zařa zeny otázky na re gistro-
vané partnerství a na bydliště v rozhodný
oka mžik sčítání – tedy k 26. březnu 2011,
což je potřebné pro stanovení místa obvy-
klého pobytu 

Novinkou je možnost vyplnění a odeslání
sčítacích tiskopisů také elek tronickou ces-
tou. Další novinkou při přípravě a provedení
sčítání lidu 2011 oproti předcházejícím
censů je využití údajů z informačních systé -
mů veřejné správy. 

Podle statistiků by mělo být připravované
sčítání modernější, levnější, rychleji zpra-
cované, jednodušší, srozumitelnější a přá-
telštější. To by však nemělo vést k omezení
rozsahu získaných údajů a ani jejich kvality.
Sčí tání bude založeno na kombinaci klasic-
kého sčítání a údajů převzatých z admini-
strativních zdrojů dat, čímž by se právě
mělo dosáhnout poměr ně významných
úspor nákladů i práce. 

Přestože se vždy připravují četné prů-
běžné statistiky a různé roční bilance oby-
vatelstva, je sčítání lidu nezbytnou akcí.
Přináší totiž velké bohatství údajů, které
nelze jiným způsobem efektivně zjistit. Je
však třeba podotknout, že pro celkovou
úspěšnost nadcházejícího sčítání lidu jsou
směrodatné dvě skutečnosti: zajistit náleži-
tou ochranu individuál ních dat a dosáhnout
co nejvyšší návratnosti vyplněných sčíta-
cích tisko pisů.

Vypsáno z časopisu Veřejná správa
21/2010 

V březnu nás čeká sčítání lidu, domů a bytů
Údaje, které budou
 zjišťovány 

Povinné: 
1. Identifikace místa sečtení - okres,

obec, část obce, sčítací obvod, ulice a
číslo orientační, číslo popisné nebo
evidenční domu, pořadové číslo bu-
dovy, číslo bytu 

2. Jméno, popřípadě jména, a příjmení 
3. Rodné číslo 
4. Datum narození 
5. Pohlaví 
6. Státní občanství, 
7. Rodinný stav, 
8. Registrované partnerství, 
9. Bydliště v rozhodný okamžik 

10. Bydliště jeden rok před sčítáním
11. Bydliště matky v době narození 
12. Mateřský jazyk 
13. Nejvyšší ukončené vzdělání 
14. Obor vzdělání 
15. Počet živě narozených dětí celkem, 
16. Počet živě narozených dětí v součas-

ném nebo posledním manželství 
17. Hlavní ekonomická aktivita 
18. Odvětví ekonomické činnosti 
19. Zaměstnání
20. Postavení v zaměstnání, 
21. Místo pracoviště nebo školy, 
22. Frekvence dojížďky do místa praco-

viště nebo školy, 
23. Doba trvání denní dojížďky nebo do-

cházky do zaměstnání nebo školy, 
24. Dopravní prostředek používaný při

denní dojížďce do zaměstnání nebo
školy, popřípadě údaj o docházce

Dobrovolné: 
25. Národnost 
26. Náboženská víra. 

Sčítání lidu, domů a bytů bude až v bře-
znu, nyní naše domovy navštíví poslové ne-
beští. V loňském roce dva čerti odečetli
MUDr. Hanzlíkové sestřičku Pavlu. Budeme
s napětím sledovat, jak to dopadne letos.
Pavlo, polepšila ses?

Svatý Mikuláš
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Tak, jak si mnohdy nejsme vědomi změn
ve zhledu našich blízkých, které denně ví-
dáme, tak si také nevšímáme změn ve
vzhledu naší obce. Vzhled většiny domů
prošel během posledních několika deseti-
letí zásadní rekonstrukcí zvnějšku i zev-
nitř. Až na několik výjimek. Mezi ně patří
dům č. 233 v ulici Nad pomníkem, v němž
žije paní Matulová. Dům byl postaven
v roce 1918 manžely Novotnými a od té
doby se nezměnila fasáda domu, ani
vnitřní uspořádání.

Spolu s posledním sjezdem rodáků pro-
bíhalo i dokumentační fotografování sou-
časné podoby a používání našich krojů
v obci pro novou knihu pana Židlického.
Sám autor byl vzhledem domu paní Matu-
lové nadšen, a tak se rozhodl krojované
z Násedlovic fotit právě u tohoto domu.
Byla by škoda, kdyby se tato poslední při-
pomínka zašlých dob i s vnitřním vybave-
ním a památkami na Josefa Matulu,
známého gymnastu, sportovce, tanečníka
a vše uměla, který zde léta bydlel a byl
známý v okolí, ztratila v nenávratnu.

Jinou historii v jiné části obce mají dva
sousední domy, jež se v současné době de-
molují a připravuje se stavba nových. Číslo
popisné 35 vedle později postavené zvo-
nice sv. Václava patřilo po mnoho generací
rodině Sopouchů. Vznik tohoto domu
spadá do začátku 16. století, kdy zde bylo
zhruba 40 selských gruntů a těmto statkům
patřila většina půdy v obci. Posledními
obyvateli domu byli František a Vojtěška
Sopouchovi. Strýca Sopoucha i s jeho ne-
odmyslitelnou přezdívkou tak, jako měl
v obci skoro každý, si jistě pamatují mnozí.
I po úrazu ruky, který mu způsobila „seč -
kovica“, pracoval nadále v zemědělství. Po
smrti manželů jejich dům již nebyl pravi-
delně obýván. Stejně jako většina domů
v obci byl i tento postaven buď z „kotovic“,
nebo z „pichovanice“. V roce 1929 majitelé
postavili před hliněnou čelní zeď ještě
jednu a to z ozdobných, tvarovaných pále-
ných cihel. Tyto cihly i po více než 80 le-
tech jsou stále v perfektním stavu a lze je
použít pro další potřebu. Jako zajímavost
uvádím i skutečnost, že z tohoto domu po-

cházel první vysvěcený katolický kněz
z obce, P. Martin Sopůch. Jako kooperátor
sloužil v Želetavě v okrese Třebíč. V jeho
rodině se vypráví, že v této obci vypukl
velký požár a P. Sopůch pomáhal při ha-
šení, nachladil se a ve věku 30 let v roce
1902 tam zemřel. Je pohřben v kněžském
hrobě v Násedlovicích. I když vedlejší ná-
hrobek patří stejné rodině, jeho jméno je
uvedeno jako Sopůch, na druhém So-
pouch.

Jinou historii měl dům vedlejší, dům
160. Vznikl jako domkářský domek
s malou výměrou polí, v 19. století, kdy se
majitel musel živit dalším zaměstnáním.
Dům vždy patřil rodině Komárkových.
Když si tato rodina postavila nový dům na
Chmelínku, domek změnil několik maji-
telů a později zůstal rovněž prázdný. Nyní
obě parcely patří jednomu majiteli a snad
se vbrzku na tomto místě dočkáme nového
domu, který změní tvář obce k lepšímu
a bude snad sloužit dalším generacím.

Josef Puk, kronikář obce

Změny vzhledu obce

Dům paní Františky Matulové Foto: J. Puk

Bourání domu pana Sopoucha Foto: 3x J. PukPomník stejné rodiny s jiným příjmením Pomník P. Sopůcha
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Druhou polovinu roku jsme v kulturním
kalendáři zahájili sjezdem rodáků. Byl
v pořadí již šestý. Do naší vesničky se sjeli
rodáci ze všech koutů naší vlasti.

Vše začínalo již v pátek večer na mys-
livně. Myslivci přichystali výstavu trofejí,
posezení venku před myslivnou a výborné
zvěřinové speciality. Cesta na myslivnu
byla i přes veškeré úpravy po velkých deš-
tích zablácená. I přesto si myslivecké
menu přišlo vychutnat víc jak sto lidí.
Večer doprovázel hrou na harmoniku pan
Zdeněk Horák. 

Sobotní počasí nám připomnělo pátý
sjezd rodáků, protože ráno nám nedávalo
mnoho nadějí, že tolik připravovaná akce
by se mohla konat v areálu za kulturním
domem. Jako před pěti lety jsme i tento-
krát vsadili na optimismus a s napětím sle-
dovali oblohu. Během dopolední
slavnostní schůze hasičů v kulturním
domě slunce rozehnalo mraky a odpolední
program byl zachráněn. Po obědě jsme se
sešli u kostela v krojích a v uniformách. Po
otevření klubovny nad hasičskou zbrojnicí
jsme prošli slavnostně nastrojenou a upra-
venou obcí za kulturní dům. Tam hlavní
program přichystaly děti z mateřské školy
a školáci. Svým zpěvem zpestřil vystou-
pení násedlovský sbor a mládež. Dopro-
vodila je cimbálová muzika ze Ždánic.
Vystoupily také ždánické mažoretky. 

Zároveň probíhal v areálu jarmark
a ukázka současné i historické hasičské
techniky. V kulturním domě mezitím pro-
bíhal košt vín, který pokračoval až do noč-
ních hodin, kdy už se venku konala letní
noc. Někdo tančil pod širým nebem, jiný
zase zpíval u cimbálky, ale pobavili jsme

se všichni. Ke slavnostní atmosféře přispěl
noční ohňostroj. 

Krásné nedělní ráno jsme zahájili slav-
nostními bohoslužbami. Po jejich skon-
čení se v katolickém kostele konal koncert
operního pěvce mistra Mlejnka.

Kdo nestihl zhlédnout připravené vý-
stavy, měl šanci ještě během dne. Výstava
fotografií byla připravena na kulturním
domě, ruční práce a kroniky byly k vidění
v prostorách obecního úřadu a v knihovně.
Otevřen byl také včelařský dům, hasičská
zbrojnice a mateřská škola, kde byly vy-
staveny velmi zdařilé práce dětí, šperky,
umělecké kovářství, floristika a keramika.

Víkend strávený s násedlovskými ro-
dáky byl velmi příjemný a určitě budou
oni i my na sjezd rodáků rádi vzpomínat.
Díky hezkému počasí a vám všem, kteří
jste byli ochotni jakkoli přiložit ruku k dílu
a podíleli se na zdárném průběhu akce,
obsluhou a zajištěním organizace pro-
gramů i výstav. Není možné všechny vy-
jmenovat, ale žádná pomoc není malá.

•
Pěknou tradiční akci zavedla kavárna

Iberka, která v polovině prázdnin pořádala
košt piva. Hudbu zajistil DJ Pavel, k ochut-
nání bylo připraveno 18 druhů piva a gri-
lované speciality. Akce se zúčastnilo
mnoho místních i okolních.

•
8. října se konala dušičková dílna, na

které si přihlášení mohli vyrobit aranžmá
pod dohledem letošního mistra ve floris-
tice pana Jaromíra Kokeše. Zúčastnění od-
cházeli s dobrou náladou a třemi vlastními
výrobky na podzimní a dušičkové téma. 

•

26. října se konal Rej světlušek. I letos
prošel lampiónový průvod od kulturního
domu setmělou hlavní ulicí vyzdobenou
čarodějnicemi, zvířátky a jinými strašidly
z vyřezaných dýní. Do tohoto zkrášlování
obce se zapojilo více rodin, proto byla pro-
cházka ulicí osvětlenou jen rozsvícenými
dýněmi veselá a pestrá. Všem, kteří si dali
tu práci, děkujeme. Děti v mateřské škole
si vyráběly i svítidla. Nakonec mohli
všichni vidět ohňostroj a opéct si špeká-
ček. Zázemí nám poskytli hasiči v garážích
požárních vozidel. Nezklamali ani pracov-
níci mateřské školy. Svařené víno bylo
opět výborné a děti zahřál teplý čaj. Na
zdařilém večeru mělo svůj podíl i pěkné
počasí. Velké díky patří všem, kteří při-
spěli svým časem, pílí i dobrou náladou
k ojedinělé atmosféře večera. 

•
Obec Násedlovice pořádala ve dnech

12.–14. listopadu Martinské hody. Po tyto
dny nám hrála dechová hudba Lácaranka.
Stárkovali: Iva Dobešová a Tomáš Mokrý,
Věrka Brhelová a Michal Valenta, Petra
Svozilová a Antonín Valihrach, Vlaďka Flo-
riánová a Martin Blaha a sklepníci Stani-

Kulturní akce několika větami

Dušičková dílna Foto: J. Puk

Lampionový průvod

Letošní stárci

Průvod od hasičky ke kulturnímu domu Vystoupení mládeže



slav Hrabec a František Hon. V neděli jsme
přivítali hosty z rakouského Perneggu,
kteří svým vystoupením zpestřili odpo-
lední program.

•
O týden později se ve zrekonstruovaných

prostorách na obecním úřadě konalo puco-
vání krojů. Tohoto úkolu se ujaly paní Alena

Valentová, Marie Valihrachová a Zdenka
Maláčová, které zúčastněným ukázaly, jak
kroje připravit. Kéž by nám všem šla práce
tak hezky od ruky jako jim.

•
V neděli 21. listopadu jsme v obřadní síni

přivítali sedm nových občánků: Štěpána Ba-
jáka č. 1, Filipa Kopečka č. 336, Jakuba

Houdka č. 50, Eriku Urbánkovou č. 295,
Adama Urbančoka č. 192, Annu Poláčkovou
č. 119, Adrianu Hanákovou č. 11.

•
V pátek 26. listopadu se jako každoročně

konala adventní dílna, na které jsme si vy-
robili adventní věnce. Každý si vybral ma-
teriál podle barev a vlastního vkusu, odnesl
si je domů a někteří k posvěcení na 1. ad-
ventní neděli.

•

Kateřinská zábava se konala 27. listopadu
a opět hrála dechová hudba Lácaranka. Zá-
bava byla dobrá a i letos se přes snahu děv-
čat podařilo odnést máju ze sálu, aby tím
byla ukončena dámská volenka. Stárkům
pomáhaly zkušenější páry: Ilona a Petr Po-
láčkovi, Lenka a Michal Poláčkovi, Dáša
a Jirka Hrabcovi, Martina a Petr Čumbovi,
Jana a David Svatoňovi, Zbyněk a Pavla Do-
bešovi.

•
V tomto adventním čase Vás opět zveme

na vánoční jarmark, adventní koncert a živý
betlém. 

Děti se pilně připravují a my se těšíme na
setkání s Vámi v příjemné vánoční atmos-
féře u voňavého svařáčku. Přejeme Vám po-
hodové prožití adventu a svátků vánočních.
A v novém roce se budeme těšit na viděnou
při dalších kulturních akcích.

Jarka Šaňková

Pucování krojů

Vítání občánků 21. listopadu 2010

Pucování krojů

Předávání „Kače“ výherkyni
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V předvečer svátku vyhlášení samo -
statné Československé republiky 27. října
1935 byl v katastru obce Násedlovice za
účasti představitelů armády veřejné
správy a občanů ze širokého okolí odha-
len pomník dvěma mladým pilotům Čes-
koslovenské armády, kteří tam 22. srpna
téhož roku zahynuli.

K neštěstí došlo při velkém vojenském
cvičení, které probíhalo v našem kraji
a zúčastnilo se ho na 60 tisíc vojáků. Na
polích u Karlína bylo zřízeno polní letiště.
Týdenní cvičení pilotů ubytovaných v přá-
telském prostředí u rodin karlínských ob-
čanů skončilo bohužel tragédií.

Poslední den cvičení dostali pilot svo-
bodník Rudolf Hanisch a pozorovatel de-
sátník aspirant Mario Kulík rozkaz
k zadýmení letiště u Telnice. Lehký bom-
bardovací letoun Š-16r.3 zachytil při roz-
jezdu o betonovou meliorační skruž,
letoun vystoupal asi do výše 20 m a náhle
se zřítil na jiný letoun ŠB-16.9, který byl
připravován ke startu. Posádka letounu
zahynula, obě letadla shořela. Tolik
zpráva vojenské vyšetřovací komise.

Moravské noviny z 23. srpna 1935 o tom
napsaly: Smrt dvou brněnských letců
v poslední den manévrů. Ve čtvrtek ráno
havaroval na polním letišti u Karlína po-
blíž Čejče vojenský letoun Š-16r.3 s po-
sádkou, pilotem svobodníkem z Králova
Pole Rudolfem Hanischem a pozorovate-
lem desátníkem aspirantem Mario Kulí-
kem ze Žabovřesk. Oba od leteckého
pluku 2. v Olomouci. Při havárii se letoun
vzňal a posádka uhořela.

Pomník této smutné události v poměrně
dobrém stavu přežil léta okupace i boje II.
světové války, ale v následujících letech
chátral. Nejdříve jej vážně poškodil ne-
opatrný traktorista a později se z něj ztra-
tily i fotografie obou letců.

Obnoven byl na náklady Obecního
úřadu v Násedlovicích v roce 2000. V roce
2005 při příležitosti sjezdu rodáků mě po-
žádala starostka obecního úřadu paní
Vlasta Mokrá, zda bych se nepokusil jako
pracovník Muzea města Brna získat foto-
grafie obou tragicky zemřelých letců. Po-

čátek pátrání mi umožnil zápis v násed-
lovské obecní kronice na str. 215 a foto-
grafie původního pomníku s osobními
daty obou vojenských letců.

Ze zápisu v kronice bylo jasné, že z ná-
sedlovské márnice byli oba zemřelí převe-
zeni k pohřbení do Brna. Obracím se proto
na Správu Ústředního hřbitova. Tam mi
nacházejí v evidenci hrob Rudolfa Hanis-
che. Je v sekci 73 (vojenské) hrob č. 84.
Mario Kulík rovněž v sekci 73, hrob č. 968.
Je tam ale poznámka (exhumován) bez
dalšího údaje. Hrob Rudolfa Hanische
značně zanedbaný a téměř s nečitelným
textem jsem našel poměrně snadno.
V hrobě jsou pochováni oba pilotovi ro-
diče. Otec zemřel v roce 1929, matka
v roce 1956.

Fotografie našeho pilota na pomníku je
naštěstí kvalitní, a tak první úkol mám
splněn. Žádného pilotova žijícího příbu-
zného se mi najít nepodařilo, i když
z textu na pomníku je zřejmé, že měl ne-
jméně dvě sestry.

NÁPIS: DESÁTNÍK POL. PILOT 
*28. 6. 1913 ZEMŘEL 22. 8. 1935
DÁL VÝŠ A RYCHLEJI
CO BŮH NÁM Z LÁSKY DAL
TO NEÚPROSNÝ OSUD VZAL
TRUCHLÍCÍ MATKA A SESTRY
ČEST JEHO PAMÁTCE

Najít fotografii Maria Kulíka bylo mno-
hem obtížnější. Exhumován neznámo
kam. Zkusil jsem brněnský telefonní se-
znam se jmény Kulík. Měl jsem trochu
štěstí. Paní nebyla sice příbuzná, ale slí-
bila mi, že mi hrob pilota pomůže najít.
Po delším hledání jsme zjistili, že rodina
Kulíkova odpočívá ve společném hrobě
s Chylíkovými.

Opět telefonní seznam a opět trocha
štěstí. Telefon zvedla paní Chylíková,
manželka synovce Maria Kulíka. Pan Chy-
lík si svého strýce velice vážil a uchovával
jeho fotografii, kterou mi přinesl až na mé
pracoviště na Špilberku.

Jsem rád, že v naší republice jsou lidé
a obce, které udržují a opravují památníky

vojáků, kteří se chystali bránit naši repu-
bliku v době ohrožení německým fašis-
mem a obětovali pro to i své životy. 

Čest jejich památce.

Václav Hanák

75 let od leteckého neštěstí u Karlína

Pomník letců (starý stav) Foto: J. Puk

Pomník letců (nový stav) Foto: J. Puk
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Skutečnost, že na našem území po dlouhá
staletí spolu se Slovany žili Němci a Židé, je
všeobecně známa. Že konec tohoto soužití,
které mnohdy neprobíhalo bez konfliktů, uči-
nila až II. světová válka, je také známo. O pro-
spěšnosti násilného ukončení spolužití těchto
dvou národů za tragických okolností se vedou
spory dodnes a jistě budou pokračovat i v bu-
doucnosti.

V našem regionu se německá národnost
v minulosti vcelku nevyskytovala, snad nějaký
úředník či správce, větší zastoupení měli Židé.
Jejich centrem byly kromě Kyjova a Slavkova
blízké Dambořice. Zde měli svou část, dosud
zvaná Šabata, se vstupní branou, hřbitov, már-
nici, řezníka, vlastní školu i rabína a kostel
(templ). Zabývali se povětšinou obchodem, pe-
něžnictvím a řemesly. V sobotu, v den jejich
svátku, se sjížděly celé rodiny z okolí. Sem také
jezdila po dlouhé roky rodina Weiskopfova
z Násedlovic. Manželé Joachim (1848–1919)
a Sophie (1855–1935) měli celkem 11 dětí.
V naší obci žil i jejich syn Gustav s rodinou
(1886–1934). Mnozí z rodiny Joachima a jeho
dvou bratrů zemřeli v německých koncentrač-
ních táborech. Weiskopfovi bydleli v číslech
domů 89 a 91. Bylo to poměrně rozlehlé a vý-
stavné stavení s vnitřním dvorem, v jedné části
bylo provozováno pekařství (jistě si mnozí pa-
matujete mistra Crlíka, posledního pekaře
u nás), v prostřední části byly sklady a prostory
pro ustájení dobytka, který rodina nakupovala
a dále prodávala, velký sklep a v poslední části,
dosud stojící, byl byt a prodejna se zbožím
všeho druhu. Po skončení války zde bydlela
i prodávala v obchodě rodina Řihákova. Po zru-
šení obchodu a pekařství stavení, ač bylo obý-
váno, chátralo a postupně podlehlo zkáze.

V současné době jsou rozvaliny domu odklí-
zeny a nynější majitelé by zde po odstranění
zbytku budovy rádi postavili nový dům.

Možná Vás bude zajímat, že manželé Wei-
skopfovi jsou pochováni na židovském hřbi-
tově v Dambořicích. Hřbitov je v poslední
době péčí obecního úřadu opravován a stojí za
to jej navštívit. Paní farářka ČCE v Damboři-
cích Jana Gruberová prováděla soupis a pře-
klad hebrejských textů na zbylých náhrobcích
a poskytla pro potřeby tohoto článku text na
náhrobku rodiny Weiskopfových s překladem.

Rád bych se zmínil i o dalších židovských
rodinách, které v naší obci v minulosti žily.
Jedná se o rodinu Stiassnie, majitele místního
statku. Manželé Fanny (1888–1950) a Julius
(1873–1948) žili ve vile v areálu statku č. p. 115
a spolu s dcerou emigrovali v r. 1939 do An-
glie, jejich potomci tam stále žijí.

V č.p. 122, nyní již zrušeném a spojeném
s č. 141, žila rodina Adolfa a Matildy Schlesin-
gerových. Jejich syn se zabýval ve Vídni ob-
chodem a rodiče mu příležitostně pomáhali.
Za okupace se pan Schlesinger skrýval v domě
č. 237 v rodině Dobešových. I když za přecho-
vávání i neohlášení osob židovského původu
byly přísné tresty, pan Schlesinger zde žil
v utajení až do roku 1945. Po prozrazení při
zatýkání došlo k incidentu mezi německou
policií a schovankou manželů Schlesingero-
vých. Díky zásahu tehdejšího starosty Josefa
Panáčka však proběhlo vše bez následků.

V č. 21 po určitou dobu žila rodina Vodá-
kova. I tato rodina, jako většina ostatních, se
živila obchodem. Další osud této rodiny je mi
neznámý.

Některé původně židovské rodiny se během
věků asimilovaly, přijaly většinovou nábožen-

skou víru, jazyk a zvyky a splynuly s okolním
prostředím. Mezi takové patřila i rodina Petrá-
šova, posledního mlynáře v obci. Původ ro-
diny Františka Petráše byl v Holešově, kde
jeho praděda byl familiantem židovské rodiny.
Na jejich původ snad může připomínat jen ne-
tradiční zakončení jejich náhrobku na katolic-
kém hřbitově. 

A to je také vše, co může připomínat pobyt
Židů a jeho tragické ukončení v naší obci.

Dnes, 65 let po ukončení snad nejhoršího
a nejkrutějšího období v dějinách lidstva, II.
světové války, připomeňme si smrt i 5 milionů
židovských obětí z Evropy jako následek ne-
smyslných norimberských zákonů z období
Třetí říše.

Josef Puk, kronikář obce

Po stopách židovských rodin

Vážení čtenáři, letošní rok je rokem velkých
změn. Jak již nejspíše víte, podrobila se

nejen knihovna, ale i celé vrchní patro obec-
ního úřadu celkové rekonstrukci počínaje vý-
měnou oken a konče malováním. Knihovna
dostala nový kabát v podobě zeleného nátěru
stěn působícího uklidňujícím dojmem, stoly
jsme vyměnili za nové, větší a poskytující do-
statek komfortu především pro uživatele In-
ternetu, který je vám i nadále k dispozici.
Počítač má nově napojena sluchátka, abyste
při své činnosti nebyli ničím rušeni.

Přibyly i nové taburetky z modré koženky
a stolek. Doufám, že se Vám u něj bude pří-
jemně číst a vybírat knihy pro svou potěchu.
Nezapomněli jsme ani na ty nejmenší, stále
mají k dispozici pastelky a dost papírů pro
svou uměleckou činnost. 

Zbořený dům Weiskopfových Foto: Josef Puk

Knihovna Foto: Josef Puk

Pomník Weiskopfových Foto: Josef Puk

Nápis na pomníku Foto: Josef Puk

Obecní knihovna Depozitář knihovny je obohacen o zají-
mavé svazky knih jak pro děti, tak i pro do-
spělé a s některými knihami jsme se
rozloučili. Také výměnný fond, který pravi-
delně obnovuje knihovna v Hodoníně, má
již nové složení a je připraven k využívání.

Důležitou a řekla bych zásadní změnou
je přesun knihovny z původní místnosti do
vedlejší bývalé zasedací místnosti. Kni-
hovna je přístupná každý pátek od 15 do 17
hodin.

Během roku Vás budu informovat o rů-
zných akcích, popřípadě změnách, a to na
internetových stránkách knihovny www.kni-
hovnanasedlovice.wz.cz, tak i na nástěn-
kách umístěných vedle autobusové zastávky
pod obchodem.

Věra Dupynová
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Mateřská škola Násedlovice

Děti při návštěvě Mikuláše Foto: J. Šaňková

Rozloučení s předškoláky Foto: Josef Puk

Nejmladší školáčci na vystoupení při sjezdu rodáků Děti před vystoupením

Letošní školní rok začal 1. září 2010 ten-
tokrát trochu netradičně. Zahájili jsme jej
divadelním představením Veselá školička,
které se v naší mateřské škole odehrává
pravidelně a jehož program je nejen
poučný, ale i humorný, a děti si v něm
mohou vyzkoušet, co je to herecká role.

V tomto školním roce máme zapsáno 28
dětí. Podle Školského zákona (č. 561/2004
Sb.) je na jednu třídu stanoven limit 24 dětí
a o 4 místa navíc lze požádat zřizovatele
školy za předpokladu dodržení všech hy-
gienických a bezpečnostních podmínek.
Dvě žádosti o zařazení do mateřské školy
musely být proto z kapacitních důvodů od-
mítnuty.

Hlavním cílem pro začátek školního
roku bylo, aby se děti učily navazovat
mezilidské vztahy mezi sebou a dospělými
v prostředí mateřské školy a postupně si
utvářely pravidla společného soužití. K roz-
šíření činností v rámci vzdělávání navště-
vujeme různá kulturní zařízení. A tak jsme
viděli novou pohádku v divadle radost
v Brně Co se stalo v Maňáskově nebo v naší
školce pásmo Raneček veselých pohádek.
Na začátku prosince nás navštívil mistr
Vojkůvka se svým hudebním koncertem na
housle a violu. A pak jsme se vydali na
výlet za vánočním programem do skan-
zenu lidových staveb ve Strážnici, kde nás
postrašili čerti, zafoukaly moukou Lucky
a my všichni jsme se ponořili do kouzel-
ných příprav na vánoční svátky.

Naše mateřská škola úzce spolupracuje
s pedagogicko-psychologickou poradnou

v Kyjově. Byla provedena logopedická de-
pistáž dětí, na jejímž základě byla dětem
s vadou řeči doporučena logopedická péče.

V měsíci listopadu jsme zahájili kroužek
angličtiny pod vedením paní učitelky Su-
mové ze ZŠ Žarošice.

Do činnosti školy se snažíme zapojit také
rodiče našich dětí, a proto si například
všichni společně na tvořivém odpoledni
vyřezali dýňová strašidla na večerní Rej
světlušek a děti si na tuto akci vyrobily své
vlastní lampiony. Společně jsme tak osla-
vili svátek duchů, kouzel a čar. Další spo-
lečnou akcí byl zájezd do Brna na
pohádkový muzikál na ledě Mrazík.

Pro rodiče, ale i pro prarodiče jsme při-
pravili již druhé posezení k tématu zdravé
výživy dětí v mateřské škole. Zde měli ro-
diče možnost ochutnat dobroty, které pro
děti vaříme, seznámit se s potravinami
z oblasti zdravé výživy a bio potravinami,
které pro vaření využíváme. Obdrželi i re-
cepty, které mohou využít při vaření v do-
mácí kuchyni. Škoda jen, že rodičů, kteří
mají zájem o výživu svých dětí, přišlo
málo. 

Protože tento článek vznikal v době
předmikulášské, zrovna jsme se připravo-

vali na každoročně vzácnou návštěvu Mi-
kuláše a čerta. Máme připraveno i předvá-
noční posezení dětí s rodiči, kde si všichni
něco pěkného vyrobí, společně si pohrají
a ochutnají naše dobroty z kuchyně. A to
už se všichni budeme těšit na ty nejkrás-
nější svátky v roce – Vánoce.

Takže Vám všem přejeme krásné prožití
tohoto období, hodně zdraví, co nejvíce ús-
měvů a správné vykročení do roku 2011.

Marcela Hanáková, ředitelka MŠ

Generálka na sjezd rodáků
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V říjnu 2007 vznikl ve škole v Žarošicích
Klub malých debrujárů pod záštitou Aso-
ciace malých debrujárů České republiky. Při
své činnosti provádějí děti zábavné pokusy
s jednoduchými pomůckami, které směřují
k nenucenému pochopení různých jevů
a zákonitostí přírody, a utvářejí tak nové
cesty k poznání. S dětmi pracujeme velmi
aktivně v kroužcích Věda je zábava a zúča-
stňujeme se i celostátních aktivit.

V minulém školním roce jsme úspěšně
zvládli úkoly soutěže EXPERTiQ a postou-
pili do finále v Liberci, které se konalo ve
dnech 8.–10. října 2010. V celostátním finále
jsme obhájili čtvrté místo! Navíc jsme zís-
kali zvláštní cenu Technické univerzity v Li-
berci doc. RNDr. Miroslava Brzeziny, CSc.
Naši školu zastupovali Saša Dobešová, Bar-
bora Chmelařová, Eliška Kobzinková
a David Vašulka. Do Liberce jsme jeli šest
hodin autobusem a vlakem. A musím říct,
že jsme přestupy s našimi těžkými zava-
zadly zvládali v rekordním čase. Po příjezdu
do Liberce jsme nejdříve zajeli do iQparku,
abychom připravili naše stánky, a zbavili se
tak některých věcí, které byly nejen těžké,
ale také velké. Nalehko jsme se pak už pře-
sunuli na ZŠ v Husově ulici, kde jsme se vy-

balili, nachystali spaní a vyrazili zpět do Ba-
bylonu na večeři. Po večeři a slavnostním
zahájení začala pódiová vystoupení. My
jsme vystupovali druzí. Se svým vystoupe-
ním jsme se popasovali dobře, i když se
nám jeden pokus nevyvedl, ostudu jsme ne-
udělali. Líbila se nám i další vystoupení,
konkurence byla opravdu velká, každý se
připravoval velice pečlivě.

Druhý den v sobotu, jsme se ráno rozdě-
lili. Mikroši byli s dalšími kluby pozváni na
radnici, kde je čekal pan primátor. Návštěva
radnice se nám moc líbila, děti byly nad-
šené. Slavnostní přijetí, přípitek (samo -
zřejmě nealko) s primátorem Liberce,
vyhlídka na Liberec z radniční věže a další
prostě nemělo chybu. Plni dojmů jsme
potom zamířili do iQparku, kde jsme se nej-
dříve snažili najít exponáty a zodpovědět
otázky zábavné soutěže. Využili jsme volné
vstupenky do aquaparku a zařádili jsme si
dosytosti. Po večeři čekalo slavnostní vy-
hodnocení. Bylo pro nás obrovským pře-
kvapením, když jsme uslyšeli, že jsme
získali zvláštní cenu Technické univerzity
v Liberci doc. RNDr. Miroslav Brzeziny,
CSc. Celkově jsme obhájili čtvrté místo.
Loňským vítězům se například vůbec ne-

podařilo postoupit do finále. Náš úspěch
nám ale nezabránil, abychom pečlivě sle-
dovali pokusy dospělých, které byly velice
zajímavé a inspirativní. Večer skončil, ukli-
dili jsme i naše stánky a šli se po náročném
dni vyspat. Domů jsme jeli vlakem společně
se Všetuláky z Holešova, takže bylo veselo.
Teď už jen vzpomínáme. Možná se nám
podaří a probojujeme se příští rok do
Frýdku-Místku. Musíme se hodně snažit,
konkurence je veliká.

Marcela Kobzinková, vedoucí kroužku

Celostátní finále soutěže EXPERTiQ

Zástupci školy na soutěži v Liberci
Foto: Marcela Kobzinková

A máme listopad. Rána jsou chladnější,
skončilo babí léto, probíhají slavnosti vína
a hody. Máme za sebou podzimní prázd-
niny a do konce roku zbývá už jen necelých
osm týdnů. 

Přípravy na nový školní rok začínají kaž-
doročně již o prázdninách. Nejinak tomu
bylo i v naší škole. Co jsme o prázdninách
uskutečnili? Ve zbývajících kmenových tří-
dách jsme dokončili rekonstrukci osvětlení,
třídy jsou vymalované, mají rekonstruo-
vané dveře (nové nátěry, závěsy dveří
a hlavně je ve všech dveřích bezpečnostní
sklo). Samozřejmostí jsou běžné opravy,
které se během školního roku nashromáž-

dily. Ze školní kuchyně odešly do zaslou-
ženého důchodu paní kuchařky Ondráč-
ková a Radvanová. Na tato místa nastoupily
paní Ondříšková a Zelinková.

Září je měsíc rozjezdový – ladí se roz-
vrhy, žáci si utváří kolektivy, obnovují se
stará a navazují nová přátelství, třídy si
utvářejí pravidla, noví zaměstnanci se za-
pracovávají do svých pracovních povin-
ností, pedagogové dokončují své učební
plány, posílají se stohy hlášení, výkazů
a statistik.

V měsíci říjnu jsme zahájili činnost
kroužků, které mají naši žáci možnost na-
vštěvovat ve svém volném čase:

Aj přípravka MŠ paní uč. Kacerová
Školní časopis paní uč. Sumová
Divadelní kroužek paní uč. Kršková
Věda je zábava paní uč. Kobzinková
Keramika paní uč. Flodrová
Včelařský kroužek pan Flodr
Matematika paní uč. Zajdáková
Taneční kroužek paní uč. Dobešová
Dyslektický kroužek paní uč. Menšíková
ZTV paní uč. Mokrá
Náboženství P. Pohanka

Nesmíme zapomenout na pobočku ZUŠ ve
Ždánicích, která na naší škole několik let pra-
videlně působí.

V měsících září a říjnu v naší škole pro-
běhly nebo stále pokračují následující akce –
Plavání pro MŠ, 2. a 3. ročník, Drakiáda, Do-
pravní výchova na I. stupni, 7.–9. ročník pra-
cuje na projektu „Holocaust“, jehož součástí
byla návštěva koncentračního tábora v Osvě-
timi a beseda s pracovníkem židovského
muzea v Brně. Debrujáři se probojovali po-
druhé do celorepublikového finále v Liberci,
kde obsadili parádní 4. místo.

Kolem školy naplno probíhá výsadba
stromů a keřů financovaná ze zdrojů EU. Ve
finální podobě bude vysazeno 120 stromů
a 7500 keřů. Na jaře dojde k posledním do-
končovacím pracím a potom by mělo okolí
naší školy sloužit nejen pro potřeby výuky
žáků a učitelů, ale i pro širokou veřejnost.

Co nás v nejbližší budoucnosti čeká? Co
plánujeme? V prosinci to bude Mikulášská
nadílka i Vánoční dílny pro žáky naší školy.
V hale proběhne již tradiční koncert Lucie
Bílé. Dne 28. ledna plánujeme uspořádat
v sále kulturního domu v Násedlovicích
školní ples.

Mgr. Václav Princlík

Základní škola Žarošice

Začátek školního roku – prvňáčci Foto: Marcela Kobzinková
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Sbor dobrovolných hasičů
Rok 2010 jsme již tradičně zahájili výroční

schůzí. Na tu letošní připadla kromě jiného
také volba členů výboru, která se opakuje
vždy po pěti letech. Do jedenáctičlenného
výboru byli zvoleni tito členové: Horák
Milan, Poláček Petr, Hrabec Stanislav, Kuče-
rová Michaela, Marada Vladimír, Horák Mar-
tin, Kučera Lukáš, Dobešová Lenka, Kramář
Martin, Ouda František a Trávníček Petr.

Od samého počátku letošního roku jsme se
věnovali přípravě oslavy 110. výročí založení
našeho sboru. Po domluvě s obecním úřadem
jsme se rozhodli tuto akci spojit se sjezdem
rodáků. Slavnost se uskutečnila 19. 6. 2010.
Začali jsme slavnostní schůzí, na které jsme
zhodnotili celé období trvání sboru. Ocenili
jsme také členy za jejich činnost. Poté násle-
dovalo slavnostní otevření nové klubovny
mládeže, která se nachází v podkroví nad ha-
sičskou zbrojnicí. Následoval průvod obcí ke
kulturnímu domu, v němž nechyběly ani his-
torické stříkačky a hasiči ve starých unifor-
mách. Na hřišti pak proběhly ukázky staré
i nové hasičské techniky. Předvedli se zde
také naši mladí hasiči. Večer se konala za kul-
turním domem letní noc.

Ale ani v letošním roce se nám nevyhnuly
všední povinnosti. Museli jsme se naučit
používat nové dýchací přístroje – zaškolit
jsme se byli v Hodoníně. V březnu jsme
v naší obci sbírali staré železo. Květen byl ve
znamení okrskové soutěže, která se letos us-

kutečnila v Žarošicích. Dopoledne proběhly
soutěže dětí, my dospělí jsme zápolili odpo-
ledne. Bohužel však přišla průtrž mračen,
která v sousedních Uhřicích rozvodnila
potok a napáchala velké škody. Místo soutě-
žení jsme tedy pomáhali v této obci uklízet
komunikace.

Letos se nám naštěstí vyhýbaly požáry,
zato voda nás potrápila více než v jiných le-

Mladí hasiči v akci

Svatba Ilony Švecové a Petra Poláčka

tech. Byli jsme povoláni do Hodonína, kde
jsme zpevňovali hráze při záplavách, v Ky-
jově jsme prováděli protipovodňová opatření,
v Čejči, Hovoranech a Násedlovicích jsme od-
čerpávali vodu ze sklepů. Naše pomoc byla
oceněna v září na slavnostním shromáždění
v Rohatci, kde jsme z rukou hejtmana Mi-
chala Haška obdrželi „Poděkování Jihomo-
ravského kraje za pomoc při záplavách“.
Zúčastnili jsme se také ná mětového cvičení
v Dambořicích.

Letos oslavili životní jubileum tito členové:
Mareček František – 70 let
Maršálek Josef – 70 let
Dobeš Rostislav – 60 let
V září si velitel naší jednotky Petr Poláček

a naše členka Ilona Švecová řekli své ANO.
V listopadu byl našemu dlouholetému členovi
panu Františku Marečkovi za celoživotní práci
v SDH udělen titul Zasloužilý hasič.

Po celý letošní rok jsme úzce spolupraco-
vali s obecním úřadem. Pomáhali jsme s po-
řádáním „Reje světlušek“ a jako každý rok
i ten letošní zakončíme stavěním vánočního
stromu v naší obci.

Na závěr bych chtěl poděkovat všem našim
členům za celoroční práci ve sboru, ale také
těm, kteří nám chodí pomáhat, když je třeba.
Přeji vám všem klidné prožití vánočních
svátků a mnoho úspěchů v příštím roce.

Milan Horák, starosta SDH Násedlovice

Hasiči v historických uniformách Jé, ono nám to opravdu funguje…
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Stejně, jako si na uplynulý rok stěžují
zemědělci, vinaři i sadaři (o těch, co jim
velká voda sebrala dům a majetek, ani ne-
mluvím), tak i myslivci v naší obci na rok
2010 nebudou mít dobré vzpomínky. Vy-
dařil se snad jen 30. myslivecký ples
v lednu s hojnou návštěvou.

Počasí, které panovalo po celý rok, ne-
bylo vůbec růstu a množení zvěře naklo-
něno. Už na konci zimního období, přes
intenzivní přikrmování, bylo nalezeno
množství uhynulé zvěře, jen počet srnčí
přesahoval 40 kusů. Pohromou pro první
jarní vrhy zaječí zvěře bylo nestálé počasí,
pro bažantí zvěř zase záplavy během
června, tedy v době, kdy slepice byly na-
sedlé na vejcích. Počasí nebylo příznivé
ani pro kachní populaci, a tak v době, kdy
píši tento článek, se v mnoha honitbách
uvažuje o redukci odlovu, popřípadě
o jeho zrušení. Pokud by stav přírody byl
normální, snížení stavů zvěře by nic nez-
namenalo, stavy zvěře by se totiž v krátké
době regenerovaly. Současný způsob ob-
dělávání a stav zemědělské půdy, která je

zároveň honebními pozemky, je však pro
zvěř téměř likvidační. Enormní stavy háje-
ných predátorů, monokultury na mnohdy
stohektarových lánech, technika, pesti-
cidy, další chemické přípravky i další okol-
nosti na mnohých místech ve státě
znamenaly konec drobné zvěře. A tak se
množí nekontrolovatelně jen jeden druh
lovné zvěře – prase divoké, které škodí
všem, zemědělcům i myslivosti. Odlov
a snižování stavů za současné situace je
velmi problematický a neúspěšný. Podle
statistik se v devadesátých letech, tedy
před dvaceti lety, ulovilo v celém státě
kolem 40 tisíc divočáků, loni již toto číslo
přesáhlo počet 150 tisíc. A to jsou čísla při-
znaná, určitě ne skutečná. Divočáci se loví
všemi možnými způsoby – na čekané, na
společných honech, ve dne i v noci, ze
všech typů zbraní i střeliva. A tak je jen
otázkou času a místa, kdy se stane nějaké
neštěstí.

Tímto dnem se stal 28. prosinec loň-
ského roku a místem soukromá lesní ho-
nitba v Lovčicích u Ždánic. Proti všem

pravidlům a nařízením vystřelil nediscipli-
novaný střelec do uzavřeného kola, druhou
ránu po řadě střelců a až třetí směřovala
ven z kola. Druhá rána zasáhla našeho
člena Karla Bajáka a těžce mu poranila
levou nohu, která mu nakonec musela být
v brněnské nemocnici amputována. Vedeni
snahou alespoň nějak pomoci jsme uspo-
řádali 4. července 2010 v areálu za kultur-
ním domem Mysliveckou noc, jejíž celý
výtěžek jsme věnovali našemu kamará-
dovi. Ohlas i výsledek byl nečekaný. Na
dobrovolném vstupném, občerstvení, tom-
bole i peněžních darech od sponzorů a 350
účastníků se sešlo neuvěřitelných 121 tisíc
korun. Tento obnos předala paní starostka
našemu kamarádovi na srpnové členské
schůzi. Rád bych jménem myslivců po dě-
koval všem, kteří se akce zúčastnili a vy -
jádřili podporu a sounáležitost s jeho
nelehkou životní situací. Rád bych podě-
koval i dechové kapele Přespolanka z Dub-
ňan,  konferenciérovi pořadu, kapelníkovi
Mistříňanky (taktéž myslivci) Antonínu Pa-
vlušovi a panu Mirku Maradovi ze Šardic,
který s tímto nápadem přišel, sám hrál na
bicí a ještě pomáhal s organizací.

Jinou věcí je, jak bylo toto neštěstí po-
pisováno v mediích. Zvláště informace ře -
ditele záchranné služby v Brně byly na-
prosto zkreslené a zavádějící. Byly
prezentovány tak, že účastníci honu snad
kamaráda svým chováním ohrozili, když
ho v nepřístupném a zasněženém terénu,
kde není žádný telefonní signál, nesli na
zádech více než půl kilometru, poté ho
vezli terénním vozem do Kyjova a přivo-
laná sanitka mezitím bloudila a hledala je
po silnicích. To vše je však už jen minu-
lostí, přejme si, aby takových událostí bylo
co nejméně.

Na závěr bych Vás rád pozval na 31.
Myslivecký ples, který hodláme uspořádat
v tradičním termínu, v sobotu 22. ledna
2011 v kulturním domě. Účinkovat bude
dechová kapela Přespolanka z Dubňan.

Do nového roku 2011 přeji všem vše
dobré, spokojenost a zdraví a snad za rok
na shledanou v lepších časech.

Josef Puk,
předseda Mysliveckého sdružení

Myslivci v roce 2010
Výstava trofejí na myslivně Hon na bažanty Foto: Josef Puk

Členové MS Obora předali Karlu Bajákovi dar Foto: Josef Puk
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Rok 2010 byl pro naši organizaci rokem
poločasu a příprav na následující rok 2011,
který bude z pohledu našich aktivit velmi
náročný. Nejprve bychom ale rádi shrnuli již
skoro uplynulý rok 2010.

Na jeho začátku proběhla na naší výroční
schůzi přednáška Ing. Hlaváče. Hlavním té-
matem této přenášky byla výroba vína
a nové technologie při výrobě ve srovnání
s tradičním zpracováním. Přednáška se na-
konec přehoupla do zajímavé diskuze, která
přinesla spoustu zajímavých postřehů a rad.

V polovině května jsme uspořádali ochut-
návku archivních vín u Ing. Miroslava
 Hochmana. Na této ochutnávce se sešlo cel-
kem 26 vzorků. Při VI. sjezdu rodáků naše
organizace uspořádala ochutnávku vín míst-
ních vinařů. Zde bylo dohromady předsta-
veno 116 vzorků. Pro tuto příležitost a i další
akce byl za přispění obecního úřadu pořízen
chladící box na bílá vína.

V letošním roce vyšla řada s pořádáním
koštu vína na Uhřice. Na tomto koštu se
představili také naši vinaři, kteří přispěli i na

Český zahrádkářský svaz v Násedlovicích
další ochutnávky a košty vín v okolních ves-
nicích. Koncem tohoto roku nás ještě čeká
VI. Mikulášská ochutnávka mladých vín.

V nastávajícím roce 2011 budeme na Veli-
konoce pořádat již XVIII. košt vín. Věříme,
že účast bude bohatá a tento košt nám na-
bídne chuťově zajímavá vína navzdory le-
tošnímu nepříznivému roku pro vinaře. Dále
také doufáme a věříme, že se naše organi-
zace rozroste o členy z mladší generace.
Právě mladou generaci bychom rádi zapojili
do vinařských aktivit a znalostí. Je velmi
smutné, když mladí chlapci z jižní Moravy
znají jen víno bílé, červené a krabicové.
Chtěli bychom vinařství v naší obci více po-
zvednout a udržet jako krásnou tradici.
Vždyť právě dobré víno a veselý vinař je
jedna z nejznámějších a nejkrásnějších vizi-
tek jižní Moravy.

Rádi bychom všem vinařům i nevinařům
a všem našim spoluobčanům popřáli poho-
dové prožití svátků vánočních, šťastný nový
rok a bohatou úrodu v nadcházejícím roce
2011.

Výbor ZO ČZS 

„Kdo víno má a nepije,
kdo hrozny má a nejí je, 
kdo ženu má a nelíbá,
kdo zábavě se vyhýbá,
na toho vemte bič a hůl,
to není člověk, to je vůl.“

Jan Werich

Včelařský svaz by chtěl
touto cestou poděkovat
obecnímu úřadu za udržo-
vání včelařského domu,

jeho prostor a okolí. V minulém roce se
vzdali svých funkcí předseda Eduard Flodr,
jednatel František Plachý a pokladník Sva-
topluk Fojtík. Chtěl bych jim poděkovat za
dlouhá léta práce v těchto funkcích, ve kte-
rých propagovali nejen včelařství, ale i naše
obce v širokém okolí. V únoru bylo zvoleno
nové vedení včelařského svazu. Předsedou
se stal Jiří Říha, jednatelem Miroslav Bry-
chta a pokladníkem Roman Švábík.

V letošním roce proběhly dvě přednášky
na téma ošetřování a chov včel. Dne 12. pro-

since proběhne v kulturním domě kurz pe-
čení medového perníku.

Přezimování včelstev v roce 2009/2010
proběhlo v příznivých teplotních podmín-
kách a úhyny včel byly minimální. Zdra-
votní stav našich včelstev je dobrý, což
potvrdilo vyšetření veterinární stanice.
V současné době máme 28 členů. Bylo za-
zimováno 292 včelstev.

Letošní deštivý rok se projevil nejenom na
množství ovoce a jeho kvalitě, ve vinařství
plísněmi, ale i ve včelařství množstvím medu.
V některých oblastech museli v létě dokrmo-
vat včelstva a předejít úhynu hladem. Med
jednoho druhu, jako příklad lípa nebo slu-
nečnice, bude mít jen málo včelařů. Snůškové

období probíhalo stylem pří-
nosu nektaru z kvetoucího
druhu a přeměnou na med
s následující spotřebou medu
včelami a přínosem nektaru
z dalšího druhu rostlin a do-
plnění medu do uvolněných
medných plástů. Takto pro-
bíhalo celé snůškové období
a všechny druhy medu jsou
promíchané do jednoho
celku.

Ze života včel
Med – včela přinese do

úlu kapku nektaru o veli-
kosti špendlíkové hlavičky.

Ten předá dalším včelám v úlu, které ho
předávají dalším. Odpařují z něj vodu a za-
hušťují šťávami, až vznikne med. Jedna včela
vyprodukuje za svůj život asi lžičku medu.

Pyl – ve včelstvu pyl slouží jako výživa
plodu. Smíchaný s medem jej dostávají starší
dělníci a trubčí larvy. Pyl obsahuje bílkoviny
a tuky s obsahem vitamínů B a minerálů.

Mateří kašička – je hlavní potravou pro
larvy matky a matku samotnou. Je tak vý-
živná, že umožňuje včelí matce naklást
denně množství vajíček rovnající se téměř
její váze.

Vosk – včely ho produkují ze svého těla
a používají na výstavbu plástů pro včelstvo
samotné a na ukládání medu.

Propolis – včely ho sbírají na pupenech rů-
zných rostlin jako pryskyřičnou látku. Utěs-
ňují s ním praskliny a škvíry ve stěnách úlu.
Užívají ho jako dezinfekční prostředek.

Včelí jed – pokud na něj člověk není aler-
gický, může mu přinést úlevu při revmatic-
kých, svalových, nervových, nebo klou-
bových onemocnění.

Miroslav Brychta

…tak co tu ještě máme?…

Český svaz včelařů 

Vzpomínka na paní RÛÏenu Mastnou, ã. 11, která pekla medové peãivo na vãelafiské plesy
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Čas nezadržitelně ukrajuje poslední
týdny roku 2010 a my se ohlížíme zpátky,
čím byly vyplněny jeho dny. Pro katolické
společenství v naší obci to byl rok bez něja-
kých převratných událostí, což však vůbec
neznamená, že by to nebyl rok požehnaný. 

Zastavme se u některých významných
dnů, které vybočily z rámce obvyklého rytmu
života. Již potřetí jsme s některými farníky
putovali na hlavní pouť do severočeského Fi-
lipova, která se tam koná vždy 13. ledna ve
4 hodiny ráno. Neobvyklá doba je dána zje-
vením Panny Marie roku 1866, která uzdra-
vila mladou ženu Magdalenu Kadeovou ze
smrtelné nemoci. Ti odvážnější a sportov-
nější z nás se vydali uprostřed noci na 15 ki-
lometrovou pěší pouť ze Šluknova. O našem
putování se letos dozvěděli čtenáři magazínu
Mladé Fronty Dnes v celé republice. 

Poslední lednovou neděli jsme zorganizo-
vali první Farní čaj. Po mši svaté slavené ne-
tradičně ve 13 hodin bylo připraveno
v kulturním domě posezení u prostřených
stolů s malým kulturním programem. Prů-
kopnický počin se ukázal jako velmi zdařilý
a všemi návštěvníky byl hodnocen veskrze
kladně. V dnešní uspěchané době, která se
vyznačuje značným individualismem, cítíme

Rok 2010 v církevních společenstvích
potřebu se někdy zastavit a přátelsky se po-
bavit a pobesedovat. Však i první křesťané
pokračovali po bohoslužbách společnou hos-
tinou, kterou nazývali agapé – společenství
lásky. Už teď se těšíme na druhý Farní čaj. 

Letošní farní pouť nás zavedla do jižních
Čech, do půvabných a poněkud opomenu-
tých Novohradských hor. Navštívili jsme
krásné poutní místo Dobrá Voda, prohlédli
si bývalý servitský klášter v Nových Hra-
dech, zastavili se v historické Třeboni a na
Karmelu v Kostelním Vydří. 

Poprvé ke svatému přijímání v tomto roce
přistoupily z Násedlovic jen dvě děti, proto
se připojily ke svým spolužákům ve farním
kostele. 

V červnu celá vesnice žila srazem rodáků.
Na všechny živé i zemřelé občany a rodáky
jsme pamatovali při slavnostní mši svaté
v neděli 20. června, kterou sloužil náš rodák
P. Pavel Kopeček, farář v Podolí u Brna. Bo-
hoslužby se také v hojném počtu zúčastnili
naši hasiči a jejich hosté ze Škrdlovic na
Českomoravské vrchovině. Sváteční atmos-
féru ještě umocnil malý duchovní koncert. 

Některé děti o velkých prázdninách spaly
v Žarošicích na faře a během podzimních
prázdnin se zúčastnily Školení mladých de-

tektivů na faře v Archlebově. Naši mini-
stranti nám během roku dělali velkou radost
svými úspěchy v Ministrantské futsalové
lize. Starší mužstvo ji nakonec vyhrálo. Ale
ještě víc svým počtem, kdy o nedělích se už
málem nemohou vejít kolem oltáře. 

V září se krojované procesí zúčastnilo
Zlaté soboty v Žarošicích. Ta letošní byla vý-
roční, neboť jsme si připomněli, že je tomu
225 let, co putujeme ke Staré Matce Boží do
žarošického farního kostela. Šikovné ná-
sedlovské ženy opět napekly pro pohoštění
kněžích a hostů výborné koláčky. 

Týden po Zlaté sobotě poděkovali
v našem kostele za 50 let společného života
manželé František a Vlasta Marečkovi. Ju-
bilantovi, který letos oslavil i kulaté životní
výročí, děkujeme za dlouhé roky obětavé
kostelnické služby a manželce a celé rodině
za pochopení a pomoc, bez kterých by
služba kostelníka nebyla možná.

Díky získané dotaci z Ministerstva kul-
tury se podařilo restaurovat a pozlatit oltář
v kostele sv. Martina a Cyrila a Metoděje.
Dále bylo opraveno tělo Pána Ježíše na kříži
v presbytáři. Budeme se snažit sehnat pro-
středky na obnovu křížové cesty, i když
v době úsporných opatření to nebude vůbec
snadné. 

Děkuji všem, kteří v uplynulém roce jak-
koliv pomáhali kolem kostela a zapojovali
se do života našeho společenství i obce.
Křesťané mají být podle vůle Pána Ježíše
solí země a světlem světa. Pokud svůj úkol
přijmou a plní, obnovují tak tvář společnosti
i světa.

Přeji všem čtenářům a lidem dobré vůle
klidné a pokojné vánoční svátky a požeh-
nané dny nového roku 2011.

P. Josef Pohanka, duchovní správce 

Evangelická modlitebna dříve… …a po opravě střechy, výměně oken a okapů

Násedlovičtí na Zlaté sobotě Foto: A. Michálková

Nově pozlacený svatostánek Foto: J. Šaňková

V letošním roce byla na budově evangelické modlitebny vyměněna střešní krytina, opraveny krovy, hromosvod a okapy. Celkové
náklady se vyšplhaly na 120 tisíc Kč. Obec přispěla 60 000 Kč.
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Mistr Mlejnek má opravdu nevšední,
krásné, ale i náročné povolání. Je operním
zpěvákem. Do jeho nádherného basu jsme
se mohli zaposlouchat při posledním sjezdu
rodáků, na kterém pro nás připravil koncert
z árií oper a duchovních skladeb s varhan-
ním doprovodem.

Rád vyhověl naší žádosti o rozhovor a zde
jsou jeho odpovědi na naše otázky.
• Odkud pocházíte a jak jste se dostal ke
zpěvu?

Narodil jsem se v severočeském Liberci.
Lásku k opeře jsem zdědil zřejmě po dědeč-
kovi, který hrál ochotnicky divadlo. Asi v 6.
třídě jsem šel s maminkou do divadla, vzala
mě místo tatínka, který ten den jít nemohl,
a tam mi divadlo učarovalo. Potom už jako
chlapec jsem operu vyhledával. Zpíval jsem
ve sboru, ale k sólovému zpěvu jsem neměl
předpoklady. Byl jsem hubený, měl jsem
slabý hlas. Při studiu na učitele českého ja-
zyka a hudební výchovy v Ústí nad Labem
jsem poznal učitelku zpěvu, která mě mno-
hému naučila. Začínal jsem v divadle v Li-
berci a krůček po krůčku se startovala má
kariéra přes sólové role a angažmá v Praze
až po výjezdy do zahraničí. Teprve při půl-
roční stáži v Itálii jsem uvěřil tomu, že ze mě
bude zpěvák. Účinkoval jsem v Tokiu, Vídni,
Brně i Násedlovicích.

• Jaký je nyní váš repertoár, jakou hudbu
máte rád a co posloucháte v autě?

Zpívat musím všechny role, nejraději
mám však opery našich starých mistrů až po
skladatele Janáčka a Martinů, poctou pro
zpěváka je účinkování v operách italských
skladatelů. Moderní skladatelé mě příliš ne-
lákají. Umím asi 25 rolí např. Figara ve Figa-
rově svatbě, Kecala v Prodané nevěstě nebo
Vodníka v Rusalce. Jako sólista Státní opery
v Praze a Národního divadla v Brně jsem
převážně na cestách. V autě poslouchám
běžný pop nebo si pustím nějakou symfonii.
Nejvíce mám rád ticho.
• Dá se v dnešní době zpěvem uživit? Jaký
mají lidi zájem o operní zpěv?

I v dnešní době se dá zpěvem uživit, když
je člověk zdravý, má štěstí a příležitost. To
zdraví je nejdůležitější. Když se nachladím,
musí se v divadle hledat někdo na záskok
a to je nepříjemná situace. Zpěvák vždy
zpívá naplno. Únava z nasazení se projeví
nejdříve v hraní. V opeře je nutné ke zpívání
ještě hrát. Koncerty jsou tedy v tomto ohledu
jednodušší. Role se dá časem zapomenout,
ale i rychle vzpomenout třeba vlivem trémy.
Tu mívám, ale teď je to lepší. Lidé mají
zájem o operu, i když nyní chodí trošku míň
diváků. Jsou však takoví, kteří operu milují
a jsou ochotni obětovat i více peněz. V cizině

je opera velmi oblíbená. Třeba v Tokiu je
mentalita lidí úplně jiná. Oni rádi objevují
nepoznané. U nás není taková chuť pozná-
vat. My máme tradice.
• Zpíváte si v koupelně? A co?

Ano, zpívám. Opakuji si, co budu zpívat.
Většinou zpívám v cizích jazycích. K mým
oblíbeným písničkám patří např. italská kan-
zona Amor, amor.
• Čeho byste chtěl ještě ve své pěvecké ka-
riéře dosáhnout?

Projel jsem celý svět. Život mi splnil
mnoho přání, ale nějaká ještě mám. Teď se
snažím o získání klidu.

Děkujeme za příjemné povídání a pře-
jeme, ať v naší obci najdete hledané zklid-
nění a v kariéře naplnění touhy.

Jarka Šaňková a Josef Puk

• Jak ses k horolezectví dostal a jak jsi za-
čínal?

Od základní školy mě lákaly dálky a dob-
rodružství, ale až při studiích nábytkářské
průmyslovky v Bystřici pod Hostýnem jsem
poznal pár lidí, kteří měli stejný zájem. Byl
tam horolezecký oddíl a příležitost k těmto
začátkům. Horolezeckou výbavu jsem poři-
zoval vlastně až po mojí manželce. Láká mě
cestování, poznávání kultur a životního
stylu. Taky obdivuji krásy přírody. Byl jsem
v Tatrách i Alpách, ale nejvíc se mi asi líbilo
ve Slovinsku na Triglavu. Himálaj jsou teď
nejčerstvějším zážitkem.
• Co pro horolezce znamená Himálaj
a jak vaše výprava probíhala?

Himaláje pro mě znamenají splněný sen.
Takovou expedici jsem zažil jenom jeden-
krát, ale rád bych se do Indie ještě někdy
vrátil.

Rozhodl jsem se vlastně někdy v září loň-
ského roku s kamarádem Karlem Pazour-
kem, letěli jsme v lednu. Strávili jsme tam
asi měsíc. Naší první zastávkou byl turecký
Istanbul, město plné mešit, voňavého ko-
ření a zahalených žen. V této metropoli na

rozhraní Evropy a Asie jsme strávili asi tři
dny. Let do Indie byl dlouhý. Přistáli jsme
v New Delhi. Tam jako by jsme se ocitli
v jiném světě, kde dnes neplatí, co jste do-
mluvili včera. Kde o každý kus chleba, noc-
leh nebo vodu musíte tvrdě smlouvat cenu,
kterou jste ochotni zaplatit. A rozdíly jsou
obrovské. Strávili jsme tam těžké, ale hezké
tři dny, z toho jeden v Agře návštěvou pev-
nosti Red Fort a Tadž Mahal, paláce zasaze-
ného mezi indickým odpadem a početnými
rodinami žijících na výkalech svých i do-
mácích zvířat a v domech bez střech. Ces-
tovali jsme na vlastní pěst a pohostinnost
právě těchto lidí nám byla odměnou. Počasí
tam bylo teplé, asi 20 až 25 stupňů.

V Nepálu už to bylo zase jiné. Domorodci
jsou upřímní, usměvaví a bojující o přežití
a jejich jídlo bylo chutné. Opravdovým po-
kladem je zde vysoko v horách dlouhá ha-
dice vedoucí daleko do skal, zachytávající
vodu. Bez vody by zde nic nepřežilo. Byli
jsme na místě vzdáleném asi 50 km od Ti-
betu (Langtang Himalaya) a ocitli se až ve
výšce 4700 m n. m. V této výšce už jsem po-
zoroval kyslíkový deficit. Týdny v horách

byly nádherné. Tolik vůní, barev, jaků, pa-
poušků a jiných zvířat. Jen je složité získat
povolení vylézt na nějakou horu, je to fi-
nančně náročné a samotného vás tam ni-
koho nepustí. Musíte mít průvodce a šerpy.
• Co tě v Indii překvapilo a jaký byl ná-
vrat do západní civilizace?

Překvapil mě hlavně ten mumraj a blázi-
nec, rušný život a vůbec styl života, který je
pro Evropana nepochopitelný. Pořád se tam
troubí, kráva má přednost, protože je po-
svátná jako spousta jiných věcí. Je zde
spousta náboženských vyznání, ale převa-
žující je hinduismus. Trochu mě zklamalo
chování Indů k turistům, hlavně co se týká
smlouvání o ceny, i když to svým způsobem
chápu. Návrat do civilizace přinesl zklid-
nění a řád.

Děkujeme za zajímavé vyprávění a pře-
jeme další dobrodružné zážitky. Budeme
rádi, když se s námi o ně zase podělíš.

Jarka Šaňková a Josef Puk

Ajapan

Michal Klimek ve společnosti mnichů

Zeptali jsme se…

Zeptali jsme se…

Pryč jsou doby, kdy se lidé hromadně stěhovali do měst za vidinou bydlení v panelákovém
bytě, lepšího zaměstnání i dopravy, lepšího kulturního vyžití. Vesnice se vylidňovaly a mnohé
chalupy zůstávaly prázdné. Dnes jsme svědky opačného jevu. Do vesnic se do domů svých
předků vracejí nejen starší manželé či chalupáři, ale i mladší lidé všech možných profesí, kte-
rým nevyhovuje městský způsob života s hlukem, stresem a shonem. Jedním z těch, kteří dali
přednost klidnému stylu života v naší vesnici, je mistr Ladislav Mlejnek.

Dva členové kyjovského horolezeckého klubu HK Chřiby uskutečnili začátkem roku malou ex-
pedici do nejvyšších velehor – Himálaje. Jedním z nich byl Michal Klimek, který se do Náse-
dlovic přistěhoval s Martou roz. Kopečkovou. Rozhovor do zpravodaje nám neodmítl a vlídně
nás pozval dál, abychom mohli jeho zážitky správně vnímat.
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Manuální
lymfatická masáž

Lymfodrenáž je velmi jemná masážní
technika. Mírnými tahy, pomalými kruho-
vitými hmaty a jemnými tlaky na kůži
podle přesně stanovené metody se aktivuje
lymfatický systém. Má kladný vliv na ne-
rvový systém, svaly, imunitu a celkovou
očistu organismu – detoxikaci.

Lymfatická masáž se doporučuje pro:
zvýšení imunity a regeneraci organismu,
podporu metabolismu a jeho zrychlení,
úpravu žilní nedostatečnosti, prevenci
otoků a vzniku křečových žil, masáže
otoků po úrazech, pro sportovce při únavě
dolních končetin, zmírnění potíží při sta-
tické zátěži a sedavém zaměstnání, zmír-
nění bolesti hlavy a migrén, při
rev matických otocích, pro podporu deto-
xikace organismu, zmírnění celulitidy,
zpevňování podkoží, zpomalení procesu
stárnutí pleti, odstraňování otoků pod
očima.

Lymfatická masáž se nedoporučuje při:
zhoubném nádorovém onemocnění, in-
fekci, zánětu, horečce, akutním žilním one-
mocnění, nejasné bolesti břicha,
onemocnění jater, ledvin, srdce, zeleném
zákalu, patologickém těhotenství a hyper-
tenzi štítné žlázy.

Lymfodrenáž je vhodnou technikou před
operacemi. Zaktivuje lymfatický systém, je
prevencí otoků, urychluje hojení ran
a zmírňuje bolestivost pooperačních ran.

Dotazy Vám ráda zodpoví Monika Kra-
tochvílová, DiS, tel. 608 714 654

Prvním turnajem začal nový ročník Mini-
strantské futsalové ligy (MFL). Odehrál se
v sobotu 23. října v Žarošicích za účasti
družstev z Mutěnic, Sokolnic, Telnice a na-
šeho výběru, tedy z Násedlovic.

Zatímco družstva mladších hráčů (do 8.
třídy ZŠ) byla celkem čtyři, mezi staršími se
dokázaly poskládat jen týmy dva – náš výběr

Jak již bývá tradicí, tak i letošní rok jsme za-
hájili výroční členskou schůzí. Ta proběhla 10.
ledna 2010 v sále kulturního domu za hojné
účasti členů TJ Moravia a bylo odsouhlaseno,
že o chod klubu se bude starat výbor ve stej-
ném složení jako v předchozích letech pod ve-
dením předsedy Karla Dobeše.

Hned druhý víkend v únoru, přesněji v so-
botu 13. února, nás čekaly ostatky. Během dne
obcházely maškary obec a zvaly na večerní zá-
bavu. Hrou na harmoniku je doprovázel Jaro-
slav Navrátil a na večerní zábavě, která byla
velmi veselá, hrálo Trio Friga. V příštím roce
2011 budou ostatky až 5. března opět s tradiční
pochůzkou maškar po obci a večerní zábavou,
na kterou si Vás dovolujeme již teď pozvat.

Jarní polovinu sezony jsme zahájili (druž-
stvo mužů) 21. března prohrou 0:2 v Lužicích
a ukončili výhrou nad Lovčicemi na domácím
hřišti 2:1. Sezonu 2009/2010 jsme tedy zakon-
čili na desátém místě s bilancí: 8 vítězství, 7
remíz a 13 proher při skóre 46:50. Družstvo
žáků nám ale opět udělalo velkou radost. Se-
zonu ukončilo na vedoucím prvním místě s bi-
lancí: 19 vítězství, 2 remízy a 3 prohry
s úchvatným skóre 162:21. Za vzornou repre-
zentaci obce a klubu jim patří velký dík a od-
měnou jim je sada nových dresů, ve kterých
vyběhnou k zápasům na jaře 2011.

Nebyly však jen šťastné a radostné chvíle.
V pondělí 12. dubna jsme se ve smuteční síni
města Kyjova naposledy rozloučili se členem
a bývalým předsedou naší TJ panem Janem On-
drůškem. Jeho nečekaný odchod nás všechny
zaskočil. Čest jeho památce.

Poslední květnový víkend jsme pořádali ve
spolupráci s Obecním úřadem Násedlovice již
tradiční turnaj v rapid šachu zrakově postiže-
ných sportovců, kterého se zúčastnilo družstvo
šachistů naší TJ a také šachisté z jiných zemí.

O prázdninách jsme měli v plánu pořádat
dvě Letní noci. Termín první, tedy 4. července,
jsme uvolnili myslivcům. Druhou Letní noc
jsme nachystali v areálu za kulturním domem
na sobotu 14. srpna, ale příroda byla proti nám.
Po osmé hodině večerní začalo pršet, a tak jsme
k nelibosti hostů, pořadatelů a členů kapely
museli akci zrušit. Plán na rok 2011 je stejný:
dvě Letní noci, první 2. července a druhá 13.
srpna 2011.

Co se týká hrací plochy a okolí, tak v letoš-
ním roce jsme vyměnili branky a sítě na hřišti.
Staré železné branky byly rozřezány a zlikvi-
dovány a byly zabudovány nové hliníkové
branky s novými sítěmi v barvách klubu.
V příštím roce musíme ještě před začátkem se-
zony postavit zeď za spodní brankou, kterou
shodila prudká bouře v letním měsíci. Dále
máme v plánu zpevnit mez za horní brankou.
Ta je totiž nestabilní, nedá se na ní udržovat

Ministrantská futsalová liga
a mutěnický. Proto jsme si zahráli pouze ex-
hibiční utkání, ve kterém rozhodně nešlo
o počet branek, kterých mimochodem padlo
hodně, nýbrž o trénink a přípravu na další
turnaje.

Zato družstva mladších sváděla souboje, ja-
koby šlo přinejmenším o mistrovství světa.
Náš výběr nejprve rozdrtil Mutěnice v poměru

6:0, potom remizoval se Sokolnicemi 4:4
a v posledním zápase bohužel podlehl Telnici
2:3. Celkově to stačilo „jen“ na 3. místo, ale za
druhými Sokolnicemi jsme zaostali pouze
o jeden bod. Turnaj vyhrál tým z Telnice.

Celkové pořadí tedy: 1. Telnice, 2. Sokol-
nice, 3. Násedlovice, 4. Mutěnice.

Michal Hovězák

TJ Moravia Násedlovice

Rapid šach zrakové postižených 2010

zeleň a v neposlední řadě hyzdí pohled směrem
od obce na kulturní dům. V plánu máme vy-
stavení opěrné zdi, ale tato akce je finančně
velmi náročná, takže uvidíme, jak to dopadne.

Před začátkem podzimní části sezony došlo
k výrazným změnám v družstvu mužů. Trené-
rem se stal Rudolf Dvorský a z dorostu z Dam-
bořic se vrátilo pět hráčů. Po výsledcích
v přípravných zápasech byly ambice vysoké
a mistrovské zápasy to jenom potvrdily. I když
díky pár zbytečným remízám mohlo být umís-
tění ještě lepší. Po skončení podzimní části se
mužstvo nachází na druhém místě se ztrátou
čtyř bodů na první Lovčice a s bilancí 31 bodů,
9 vítězství, 4 remízy a 1 prohra se skóre 32:18.

U žáků došlo také ke změně v realizačním
týmu. Odcházejícího trenéra Zdeňka Hrdličku
nahradil Michal Valenta, který se přidal ke dvo-
jici Milan Horák a Rudolf Janusicza. Výsledky
nejsou tak vynikající jako v předcházející se-
zoně, ale to se dalo vzhledem k věkovému slo-
žení žáků (a žaček) očekávat. V polovině
sezony se naše mladé naděje nachází na
čtvrtém místě se ztrátou 12 bodů na suverénní
Milotice a s bilancí 7 výher, 1 remíza a 4 pro-
hry, se skóre 22:19 a 22 body.

Závěrem chceme poděkovat a popřát mnoho
štěstí, rodinné pohody a zdaru v novém roce
všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na
zdárném průběhu sportovních a kulturních ak-
cích pořádaných naší TJ a dále pomáhali na bri-
gádách konaných na hřišti a jeho okolí,
a v neposlední řadě hráčům, trenérům, funk-
cionářům, sponzorům a divákům, kteří svým
fanděním ženou naše hráče za vítězstvím.

Richard Dobeš,
jednatel TJ Moravia Násedlovice
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Sňatky
Petra Mléčková, č. 32, a Ladislav Kučera,

Dražůvky
Lenka Čumbová, č. 313, a Zdeněk Urban,

Křenovice
Ilona Švecová, č. 353, a Petr Poláček, č. 326

Zlatá svatba
Vlasta a František Marečkovi, č. 165

Jubilanti
50
Helena Soukupová č. 212
Libuše Maršálková č. 358
Renata Dobešová č. 359
Věra Molešová č. 153
Miroslav Brychta č. 357
Ludmila Bajáková č. 247

60
Zuzana Krhánková č. 341
Božena Ševelová č. 335
Eva Adámková č. 222
Božena Lojanová č. 339
Miroslav Valenta č. 100

70
Věra Dobešová č. 259
Josef Maršálek č. 60
Marie Horáková č. 19
Pavlína Kopečková č. 312

75
Antonín Kadlec č. 117
Josef Komárek č. 296
Marie Komárková č. 326

80
Štěpánka Gálová č. 198
Božena Sovová č. 307

85
Marie Bajáková č. 84
Marie Vrbasová č. 26
Vlasta Bajáková č. 239

95
Františka Švaňhalová č. 220

Narození
Filip Kopeček

č. 336, syn Zdeny a Lukáše Kopečkových
Jakub Houdek

č. 50, syn Terezy Polanské a Tomáše
Houdka

Erika Urbánková
č. 295, dcera Alžběty a Ondřeje Urbánko-
vých

Adam Urbančok
č. 192, syn Václavy a Jaroslava Urbančo-
kových

Anna Poláčková
č. 119, dcera Stanislavy a Zdeňka Poláč-
kových

Adriana Hanáková
č. 11, dcera Jaroslavy Horákové a Ladi-
slava Hanáka

Rozloučili jsme se
Jaroslav Poulíček, č. 289
Pavel Hromek, č. 272
Růžena Živělová, č. 232

Kdo z občanů si v budoucnu nepřeje být v této ru-
brice zveřejňován, ať na tuto skutečnost upozorní
obecní úřad. Děkujeme.

Společenská kronika Všem uvedeným k jejich jubi-
leu přejeme pevné zdraví,
štěstí osobní pohodu a ne-
ustálý důvod k úsměvu.

Zemřelí rodáci
Ing. Jiří Černý, Slavkov u Brna
Blažena Střeštíková, roz. Krhánková,

Dambořice
Marie Fronková, roz. Střeštíková, Čeložnice

Zlatá svatba manželů Marečkových

Vítání občánků 21. listopadu 2010

Jubilantce paní Gálove ́
přišli blahopřát starostka s mi ́stostarostou
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PS PLAST
Násedlovice

VÝROBA SPORTOVNÍCH ODĚVŮ A DRESŮ

Výroba z plastu PP
na zakázku

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

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

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

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

tel./fax 544 227 249
mobil   603 528 904

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

www.bohacek-sport.cz

Truhlářství
Michal Večeřa

Násedlovice 347
tel. 604 117 301

okna, dveře, schody,
kuchyně, dětský

 nábytek, nábytek aj.
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Na zrušené železnniční trati Uhřice–Ždánice se buduje cyklostezka. Při demontáži kolejnic zdatně pomáhají zloději stare ́ho železa

Stavební práce bobrů na Trkmance v trati Boudný
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