
ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU 2018

NÁSEDLOVICE
v polovině roku

Přijmi to, co je. 
Nech plavat to, co bylo.
Netrap se tím, co změnit nejde.
Měj radost každý den 
a věř v dobrou budoucnost.



2 Červenec 2018
NÁSEDLOVICE

letos 2018

Muzeum na sýpce
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Vážení spoluobčané,
vítám vás na stránkách
obecního zpravodaje
v polovině roku 2018.
Chtěla bych vás touto
cestou pozdravit a in-
formovat o dění v obci.
Skončil měsíc červen,
který má pro každého
z nás jinou symboliku.

Pro některé z vás je to konec školního roku
a teď hurá na prázdniny! Pro druhé je to na-
opak začátek velkých starostí, když babičky
a dědečkové budou muset zabezpečit pro-
gram a zázemí svým vnoučkům, kteří se tak
těší na prázdniny. 

Ať už si každý z vás tyto dny prázdnin
naplní po svém, my žijeme přípravami na
oslavu 100 let od vzniku Československé re-
publiky. Jedna z prvních akcí, která se bude
konat v sobotu 28. 7. 2018 v 15 hodin, bude
krojovaný průvod od kostela k pomníku
padlých, kde budou posvěceny dvě nové
pamětní desky. Na jedné jsou jména pa-
dlých spoluobčanů v 1. světové válce a na
druhé jsou jména legionářů 1. světové
války. Také zde položíme věnec a uctíme
památku naší státní hymnou. Průvod bude
pokračovat do areálu za kulturní dům, kde
vystoupí se svým programem soubory Ná-
sedlováček a Šohajíček. V kulturním domě
pro vás bude připravena výstava, která
bude věnována obětem z řad českosloven-
ských legionářů. Abychom nezapomněli,
komu vděčíme za svou svobodu, je tu pro-
jekt LEGIE 100. Projekt Československé
obce legionářské, realizovaný v letech 2014-
2020 za podpory vlády ČR a ve spolupráci
s Ministerstvem obrany ČR a celou řadou
dalších institucí, spolků a samospráv. Cílem
projektu je u příležitosti stého výročí boje
za samostatný československý stát připo-
menout rozhodující zásluhy českosloven-
ských legionářů na jeho vzniku a navrátit je
do povědomí české veřejnosti.  

Večer se bude konat letní noc s dechovou
hudbou Šardičanka. Sedět se bude pod per-
golou, občerstvení je zajištěno, tak mně
nezbývá než vás všechny co nejsrdečněji
pozvat, jak do průvodu, tak i na odpolední
program a na večerní zábavu. Druhou akci
plánujeme na pátek 26. 10. 2018, kdy se
bude sadit vzrostlá lípa, na kterou jsme zí-
skali dotaci. Výsadbu bude provázet kul-
turní program našich dětí.  Následovat
bude lampionový průvod. Na tento den
také plánujeme besedu s panem PhDr. Ji-
řím Pernesem. Podrobnější informace do-
stanete v pozvánkách do svých domovů. 

Vraťme se zpět. Nyní bych vás chtěla se-
známit s dotacemi, které jsme obdrželi pro
letošní rok od Jihomoravského kraje. Do-
taci ve výši 50 000 Kč na realizaci projektu
Příjemné prostředí pro naše čtenáře – pod-
pora rozvoje knihoven. Pořízeny budou
nové regály, čtečka a tiskárna. Další dotaci
ve výši 100 000 Kč jsme obdrželi na reali-
zaci projektu Místo pro setkávání. Zde po-
řídíme nové stoly do kulturního domu.
Také našim hasičům byla schválena dotace
ve výši 65 000 Kč na projekt s názvem Do-
vybavení a obměna věcných prostředků

požární ochrany pro JSDH Násedlovice.
Mám radost, že i naši včelaři byli úspěšní
a získali dotaci 30 000 Kč na výsadbu me-
donosných rostlin a dřevin v obci.

Na změnu územního plánu obce jsme
obdrželi dotaci již v loňském roce, kde do-
končení Změny č. 1 plánujeme na září a vy-
účtování má být do konce roku 2018.  

Také jsme vypsali výběrové řízení na in-
ženýrské sítě v lokalitě B5 – Újezd, kde by
podle územního plánu mělo stát dvanáct
domů. Toto řízení jsme museli zrušit pro
malý zájem uchazečů a zastupitelé roz-
hodli vypsat nové výběrové řízení. Pro za-
síťování pozemků pro výstavbu rodinných
domů bude obec potřebovat přibližně 15
milionů korun. Přesnou částku se dozvíme
až z projektové dokumentace. I na realizaci
tohoto zasíťování si obec bude muset vzít
úvěr. Nejprve se na náklady obce zreali-
zují sítě, komunikace, osvětlení a podobně
a teprve potom můžeme stavební parcely
prodat zájemcům. Jiná varianta z účetního
hlediska není možná. 

Zastupitelé odsouhlasili zadat projekto-
vou dokumentaci na kanalizaci lokality B4
– Újezd, kde by mělo být připojeno pět
domů (v části pod DSP truhlářství).

A v neposlední řadě již proběhlo výbě-
rové řízení na projektovou dokumentaci
zkapacitnění kanalizace v části obce Chme-
línek, která by měla být hotová v září. Ná-
sledně bychom chtěli požádat o dotaci na
Odbor životního prostředí Jihomoravského
kraje, tak uvidíme, co se z toho povede. 

Již od loňského roku máme zpracovanou
projektovou dokumentaci na opravu ryb-
níka s názvem Revitalizace obecního ryb-
níka Násedlovice, ale bohužel do dnešního
dne nebyl vypsán žádný dotační titul, do
kterého bychom mohli naši žádost uplatnit.
Tady nám nezbývá než čekat, protože bez
přispění dotace akce nejde realizovat.

V letošním roce ještě zateplíme zdravotní
středisko a na příští rok bychom si měli
dát do plánu oprav starou hasičskou zbroj-
nici a střechu kapličky sv. Jana Nepomuc-
kého, protože je děravá a zatéká sem. 

Slovo starostky
V soutěži Vesnice roku 2018 se komisi

nejvíce líbil počin zakoupení areálu býva-
lého zemědělského družstva pro další stra-
tegický rozvoj obce. Předávání ocenění se
uskuteční v sobotu 14. 7. 2018 v Hruškách,
okres Vyškov.

Mám ještě jednu dobrou zprávu. Minulý
týden jsem podala žádost za naši obec Po-
zemkovému úřadu v Hodoníně o kom-
plexní pozemkové úpravy v naší obci. Je to
běh na dlouhou trať. Pan ředitel mi řekl, že
pokud se to podaří v příštím roce vypsat,
začít by se mohlo v roce 2020 a realizace
může trvat dva až tři roky. Já věřím, že se
toto dříve nebo později podaří.  

V tomto zpravodaji také najdete tabulku
s názvem Strategický rozvojový plán obce
Násedlovice, který byl schválen v zastupi-
telstvu dne 16. 7. 2013 pro léta 2014–2020. 

Jsme v polovině roku 2018, tak posuďte
sami, jak se nám daří či nedaří tento plán
realizovat, a to zde některé projekty, které
se podařily, vůbec nejsou, například nová
velkokapacitní cisternová automobilová
stříkačka. 

Je veliká škoda, že se více občanů neza-
jímá o dění a záležitosti v obci a nenavště-
vují veřejná zasedání obecního zastupitel-

stva, kde se mohou dozvědět vše, co je
zajímá, zeptat se na to, co je trápí, ujistit se,
že to, co prý někde slyšeli, je vážně pravda.
A proto vás opět vyzývám: zajímejte se,
ptejte se, řešte problémy spolu se zastupi-
teli, protože jak bude obec vypadat, záleží
na nás všech.

V našem zájmu je, aby obec vzkvétala,
aby zde byla veškerá občanská vybavenost,
zázemí pro lékaře, děti, funkční hřiště, zá-
zemí pro zájmové kroužky a spolky. Sna-
žíme se řešit i problematiku důchodců, ale
bez získání potřebného dotačního titulu, je
naše snaha málo úspěšná. O to víc mě mrzí,
že se dozvídám, jak zadlužuji obec. Není
tomu tak a chtěla bych vám naše dva úvěry
přiblížit, nebo spíše objasnit. V současné
době splácíme dva úvěry. Jeden jsme si vzali
na vybudování ČOV (čističky odpadních
vod) a páteřní kanalizaci v obci Násedlo- �
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vice. Tak se jmenuje projekt, na který jsme
získali dotaci od Ministerstva zemědělství
v částce 29 414 000 Kč, což činí 65 % z cel-
kové částky, dalších 5 % jsme obdrželi od Ji-
homoravského kraje – 4 526 000 Kč a 30 %
byl podíl obce – 11 881 000 Kč. Dohromady
celá akce stála 45 821 000 Kč, což je 100 %.
Úvěr jsme si vzali 10 milionů korun na deset
let, takže splácíme zhruba 1 milion ročně,
nebo také 83 897 Kč měsíčně a k 31. 5. 2018
nám zbývá splatit 6 711 000 korun. To, že si
čističku provozujeme sami, považuji za velký
úspěch a zároveň úsporu pro vaše peně-
ženky. Z dalšího článku posuďte poplatky za
stočné z okolních obcí, kde ČOV provozuje
Vak Hodonín.

Druhý úvěr jsme si vzali na pořízení vel-
kokapacitní stříkačky a na rekonstrukci ma-
teřské školy. Na obě akce jsme opět obdrželi
dotaci z IROP (Integrovaný regionální ope-
rační program). I v tomto případě je ne-
zbytné nejdříve celou akci nebo stavbu usku-
tečnit, zaplatit a teprve poté požádat
o proplacení faktur ze získané dotace. Ha-
sičské auto je již zaplaceno a stavba MŠ stále
pokračuje. Po vyúčtování nezbytně nutných
prací i víceprací se dozvíme od IROP finanční
částku, kterou budeme muset doplatit
z obecního rozpočtu. Uděláme vše pro to,
aby tato částka byla pro obec co nejnižší. Vy
všichni, co jste kdy něco stavěli, rekonstru-
ovali, opravovali nebo vybavovali nábytkem,
jistě víte, co kolik stojí a že nic není zadarmo.
Úvěr si obec bere pouze na překlenutí ob-
dobí čerpání dotace. Vzhledem k mnoha
úspěšným akcím, které jsme již realizovali, si
nemyslím, že je naše obec zadlužená. A po-
kud někoho z vás zajímá úvěrová a finanční
politika, můžete se přijít informovat. Moje
dveře jsou otevřené a ráda vám na vaše
otázky odpovím já nebo paní účetní.

Závěrečný účet obce, který jsme schválili
v červnovém zastupitelstvu, je veřejně do-
stupný dokument a najdete ho na stránkách
obce. Kdokoliv z vás do něho může nahléd-
nout. Na tomto zastupitelstvu byl schválen
i plán rozvoje sportu, který máte k dispozici
na webových stránkách obce. Je velká škoda
a mrzí mne, že vedení TJ Moravia zapom-
nělo na 85. výročí založení TJ Moravia, byť
jen uspořádáním přátelského utkání ulic.

V dubnu 2018 jste do vašich domácností
obdrželi dotazník, kde mě zajímalo, co vás
nejvíce trápí, a chtěla jsem vědět váš názor
na prodej obecních pozemků.

Tento dotazník vyvolal vlnu mnoha di-
skuzí (někteří ho nazvali paskvilem), ať po-
zitivních, či negativních. Pro mě je však váš
názor důležitý a neznám lepší způsob než se
přímo zeptat. Vrátilo se nám 64 dotazníků
a ve většině případech vás nejvíce trápí ne-
opravené místní komunikace, chodníky
a úklid veřejných ploch. Věřte, že ani mně
tato problematika není lhostejná a vím, že se
tímto musíme zabývat. Bohužel v uplynulém
volebním období jsme několikrát probírali
opravy určitých úseků, mám dokonce i ce-
nové nabídky, ale jejich schválení nikdy ne-
prošlo zastupitelstvem. Jediná větší oprava,
kterou se podařilo realizovat, byla nová ko-
munikace po výstavbě ČOV a kanalizace.
Jednalo se o slepou ulici a část silnice v dě-
dině. Věřím, že se nám v budoucnu podaří
realizovat více oprav místních komunikací,
pro spokojenost vás všech občanů obce.

Co se týče prodeje obecního majetku,
osobně zastávám názor, že nemovitosti
a pozemky jsou nejlepší investice. A jako
správný hospodář zastávám názor obecní
majetky neprodávat! Ba naopak, nakupo-
vat, budovat a rozvíjet se. 

Z výsledku komunitního plánování roz-

voje obce vyplynulo, že je v naší obci velký
zájem o zázemí pro seniory. I z výsledků do-
tazníku toto zaznívá a já vám děkuji za vaše
názory. Máme zpracovanou studii a věřím, že
dotační titul bude vypsán co nejdříve. Dalším
bodem dotazníku bylo zasíťování pozemků
pro výstavbu rodinných domů. K tomuto
jsem se již vyjádřila. V dalších návrzích jste
někteří napsali, že chcete vyměnit starostku.
Věřím, že pro to máte své důvody, já mám
však svědomí čisté. Dělám tuto práci již 16
let, jak nejlépe dovedu, a někdy to není jed-
noduché. Často musím řešit mnoho záva-
žných problémů, ale jak víte: „Není člověk
ten, aby se zavděčil lidem všem.“

Každý z vás má šanci se při nastávajících
komunálních volbách zapojit, projevit svůj
názor a podílet se aktivně na vedení obce.
Není to vždy tak jednoduché, jak to navenek
vypadá. Měli bychom táhnout všichni za je-
den provaz, vždyť by nám mělo jít o stejnou
věc, a to je spokojené žití, nebo lépe řečeno
soužití, v naší obci. Bude záležet na vás
všech, kam se bude další rozvoj obce ubírat. 

Trápí mě, že na akce, které v obci pořádá
kdokoli (obec, spolky, Iberka, hospoda),
chodí moc málo lidí a potom si stěžujete, že
se tu nic neděje, že tady takzvaně „skapal
pes“. Vše záleží jenom na vás, jestli přilo-
žíte ruku k dílu, nebo jestli budete jenom
přihlížet a nadávat. Žijete-li na moravském
venkově, můžete si být jisti, že se vaše
práce zapíše do historie. V dobrém i zlém.
Je na vás, jestli chcete žít s lidmi, s dědinou,
nebo jen tak sami se sebou. Chcete-li kul-
turně žít, nemusíte za kulturou jezdit ně-
kam daleko, ale  máte možnost se na tvorbě
kultury podílet i vy sami.

Pokud si tuto skutečnost neuvědomíme,
budeme už i na venkově žít vedle sebe,
a ne pospolu, jako tomu bývalo dříve.

Slovo starostky

Třída Skutečnost Rozpočet schválený % Rozpočet upravený % Rozdíl

1 Daňové příjmy 11 886 524,54 10 361 000,00 114,72 12 092 400,00 98,30 205 875,46

2 Nedaňové příjmy 2 151 554,15 1 855 500,00 115,96 2 918 700,00 73,72 767 145,85

3 Kapitál. příjmy 0 10 000,00 0 10 000,00 0 10 000,00

4 Přijaté transf. 1 505 478,41 189 900,00 792,77 1 507 500,00 99,87 2 021,59

Celkem 15 543557,10 12 416 400,00 125,19 16 528 600,00 94,04 985 042,90

Příjmy rok 2017

Název položky Položka Skutečnost Rozpočet schválený % Rozpočet upravený %

Krátkodobé prostř. 8115 389 460,56 3 249 000,00 11,99 3 249 000,00 11,99

Dlouhod. prostř. 8123 7 582 102,00 0 0 7 582 300,00 100,00

Kapitál. příjmy 8124 1 339 404,21 1 000 000,00 133,94 - 1 000 000,00 133,94

Celkem finance 6 632 158,35 2 249 000,00 294,89 9 831 300,00 67,46

Financování rok 2017

Třída Skutečnost Rozpočet schválený % Rozpočet upravený % Rozdíl

5 Běžné výdaje 9 263 505,63 7 965 400,00 116,30 10 709 400,00 86,50 1 445 894,37

6 Kapitálové výd. 12 912 209,82 6 700 000,00 192,72 15 650 500,00 82,50 2 738 290,18

Celkem 22 175 715,45 14 665 400,00 151,21 26 359 900,00 84,13 4 184 184,55

Výdaje rok 2017
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Chtěla bych vám všem poděkovat za
vstřícnost a pomoc při organizování všech
akcí na úkor vašeho volného času. Děkuji
za péči o krásu vesnice, květinovou vý-
zdobu a úklid veřejných prostranství
i chodníků především v zimních měsících. 

Milí spoluobčané, přeji vám pěkné prožití
prázdnin a dovolených, ať vás nadcházející
příjemné dny vtáhnou do nevšedních chvil
s vašimi blízkými a hlavně ať se všichni ve
zdraví a v pořádku vrátíte do svých domovů.

Vlasta Mokrá – vaše starostka

Název projektu, Předpokládaný Náklady Předpokládané Odkud bude
Plánované akce Stručný popis projektu (akce) harmonogram projektu v Kč finanční zajištění požadována

realizace orientační dotace – OP

2014–2020 2 000 000 Dotace + vlastní PRV JMK

2014–2020 12 000 000 Dotace + vlastní MMR

2014–2020 2 000 000 Dotace + vlastní JMK

2014–2020 500 000 Dotace + vlastní JMK

2014–2015 5 000 000 Dotace + vlastní MMR + PRV

2014–2020 5 000 000 Dotace + vlastní JMK

2015–2020 7 000 000 Dotace + vlastní

2014–2020 6 000 000 Dotace + vlastní JMK

2013–2016 2 500 000 Dotace + vlastní JMK ŽP

2014–2020 20 000 000 Dotace + vlastní MPSV+JMK

2014–2020 300 000 dotace + vlastní MMR + JMK

231 100 KB – běžný účet 1 861 346,48 Kč

231 110 ČSOB – běžný účet 113 974,09 Kč

231 120 ČS a.s. 267 229,34 Kč

231 140 ČNB 887 773,91 Kč

231 150 Českomor. záruční banka 0 Kč

231 160 KB – profi spořicí 122 329,40 Kč

Celkem na účtech 3 252 653,22 Kč

Stav finančních prostředků obce k 31. 12. 2017

Strategický rozvojový plán obce Násedlovice  2014–2020

Známku na komunální odpad si můžete
zakoupit na poště Partner, nebo převodem
na účet 10825671/0100, var. symbol číslo
popisné. Cena zůstává stejná – 500 Kč za
osobu na rok v případě rekreační chalupy
za objekt a rok. Částku lze uhradit ve dvou
splátkách. Věříme, že i nadále budete svě-
domitě třídit nejen bioodpad, ale i ostatní
odpady. Přestože v obci funguje svoz do-
movního odpadu, našly se na katastru obce
i černé skládky. Je to smutné, že někteří
lidé si neumí vážit přírody a netíží se jim
vozit svůj odpad na polní cesty.

Letos v červnu zde byl i sběrný dvůr ne-
bezpečného odpadu. V průběhu celého
roku je možnost odevzdat nebezpečný od-
pad bezplatně do firmy Ekor v Kyjově.

Poplatek za stočné za rok 2018 činí
700 Kč na osobu a rok, popř. na rekreační

objekt a rok. Taktéž ho můžete uhra-
dit ve dvou splátkách. Někteří ještě
nemají sepsanou smlouvu na odvá-
dění odpadních vod, proto vás žá-
dáme, abyste tak učinili.

Dále upozorňujeme, že majitel
domu má podle OZV č. 1/2013 ohla-
šovací povinnost a zodpovídá za hlá-
šení případných změn počtu osob
v rodinném domě, za které je povinen
platit místní poplatky. Toto je nutné
nahlásit do 15 dnů od změny.

Komunální odpad Za občany 158 238,00 Kč
VÝDAJE 387 809,80 Kč Velkoobjemové kontejnery

BRKO      69 339,00 Kč 298 910,80 Kč

Tříděný odpad 31 976,00 Kč
Nebezpečný odpad 15 526,00 Kč

PŘÍJMY Za prodej známek 436 370,00 Kč 
Za odpad z velkoobjemových kontejnerů 2 200,00 Kč
Za tříděný odpad 157 654,50 Kč

Skutečné náklady na 1 občana 597,22 Kč

Informace o odpadech
Vážení spoluobčané, předkládáme vám vyúčtování odpadového
 hospodářství za rok 2017

504 650,80 Kč

596 224,50 Kč

Černá skládka

Oprava místních komunikací –
chodníků

Inženýrské sítě pro výstavbu RD
Chmelínek

Oprava autobusových zastávek +
obnova informačních tabulí

Obnova a výsadba veřejné zeleně

Vybudování návsi kolem OU

Obnova veřejného osvětlení

Obnova veřejného rozhlasu

Rekonstrukce MŠ

Rekonstrukce rybníka

Domov pro seniory

Oprava drobných sakrálních
 staveb

Postupná oprava místních komunikací v části obce Slepá
ulice a část Dědiny – hotovo

Příprava stavebních místa a vybudování inženýrských sítí vč.
MK – běží

Postupná obnova a rekonstrukce autobusových zastávek (la-
večky, koše, voda) a informačních tabulí a vitrín v obci – hotovo

Prořez a vykácení špatných stromů, výsadba nových, úprava
a ozelenění veřejných prostranství – hotovo

K vybudování odpočinkové zóny se zelení – hotovo

Postupná rekonstrukce veřejného osvětlení – hotovo

Postupná rekonstrukce veřejného rozhlasu – zatím neřešeno

Postupná rekonstrukce a přístavba ložnice, wc, fasády a stře-
chy – běží

Celková rekonstrukce – běží

K zajištění ubytovacích míst pro seniory – zpracována studie

Obnova poškozených sakrálních staveb (božích muk, křížů,
kapliček atd.) – hotovo
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Úklid sýpky
Málokdo z občanů ví, že se v areálu bý-

valého zemědělského družstva nachází
velmi zachovalá sýpka z 18. století. Sýpka
nebo špýchar (z něm. Speicher, česky též
špejchar, špejchárek) je stavba určená k us-
kladňování zrní, tedy vymláceného obilí.
V sýpce bylo zrní uskladněno v přibližně
1 m vysoké vrstvě na podlahách. Sýpka
byla jednou z nejdůležitějších staveb roz-
sáhlejších hospodářství. 

V naší obci má sýpka, která byla posta-
vena za panování Liechtesteinů, přízemí
a dvě patra se schodištěm uvnitř budovy. Je

zděná z pískovce a pálených cihel. Všechny
trámy v sýpce byly spojeny bez jediného
kusu hřebíku. Po znárodnění však u této
sýpky došlo k nešetrným opravám. Přesto
si zachovala svoje kouzlo a při vstupu do
sýpky na vás dýchne kousek historie.
I v tomto duchu bychom zde chtěli v pří-
zemí umístit malé zemědělské muzeum
a horní patra zanechat pro konání spole-
čenských akcí. Bude to však stát ještě
mnoho úsilí a peněz. Snad se nám podaří
získat nějakou dotaci na šetrné opravy.
Ráda bych touto cestou poděkovala obča-

nům a hlavně Mladým hasičům, kteří se ne-
báli práce a přišli 23. a 28. května udělat
první úklid této historicky cenné budovy
v naší obci. I přes to, že jich bylo opravdu
malinko, odvedli mnoho práce. A věřte, ne-
bylo to snadné – horko a velké množství
prachu ztěžovaly podmínky při úklidu. 

Již nyní vás můžeme pozvat na pro-
hlídku naší sýpky a malého zemědělského
muzea. Budeme rádi, pokud nám pomů-
žete rozšířit i naši sbírku zemědělských
předmětů.

Hana Bravencová

Pošta Partner
Od 1. února letošního roku přešla naše

malá pošta pod poštu Partner. Díky tomu,
že si obec Násedlovice vzala poštu pod
svůj úřad, zachovala veškeré stávající poš-
tovní služby v obci pro své občany, hlavně
seniory, pro které je již obtížné dojíždět na
poštu někam do města. Mimo peněžních
a poštovních služeb je možnost na poště
Partner zakoupit denní tisk a časopisy,
běžný obalový materiál (obálky, krabice),
ceniny (známky, kolky, dálniční kupóny,
kupóny na IDS) a je zde v provozu i ter-
minál Sazky. Nově můžou občané na po-
ště zaplatit místní poplatky (odpad, stočné
a poplatek za psa) a provést úřední ově-
ření podpisu. Otevírací doba byla rozší-
řena každé dopoledne od 8 do 11 hodin,
ve středu odpoledne otevřeno až do 17
hodin. Nové telefonní číslo na poštu Part-
ner Násedlovice je 518 631 979.

Ivana Matulová

Proúčtování příjmů a výdajů 
s odváděním a čištěním odpadních vod rok 2017

Stočné za rok 2017 – srovnání okolní obce
Svazek obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš – provozuje svazek 39,10 Kč/m3

Obec Čejkovice – cena na r. 2017 schválena zastupitelstvem – provozuje obec 29 Kč/m3

Obec Mutěnice – cena dle skutečných nákladů za r. 2016 – provozuje obec 30,92 Kč/m3

Dambořice ČOV, Uhřice ČOV, Ždánice ČOV – provozuje VaK a.s. Hodonín 39,95 Kč/m3

Hovorany, Šardice, Svatobořice – Mistřín – ČOV provozuje VaK a.s. Hodonín 39,95 Kč/m3

Násedlovice – ČOV – paušální stočné 700 Kč/občan/rok – provozuje obec 20 Kč/m3

Archlebov – nemá ČOV
Krumvíř – nemá ČOV

Vybráno za stočné od občanů – 700 Kč/osoba 608 480 Kč 

Příjmy celkem 608 480 Kč

Nákup služeb servis a rozbor odp. vod – fa EUROFINS.CZ 176 083 Kč

Nákup energií PHM (údržba areálu ČOV) 2 000 Kč

Nákup energií – el. energie 95 276 Kč

Nákup voda 1 723 Kč

Materiál – čisticí prostředky 13 293 Kč

Zabezpečení ČOV 1 060,92 Kč

Mzdové náklady 451 727 Kč

Úvěr 993 248,21 Kč

Úroky z úvěru 32 766 Kč

Pojištění ČOV 35 655 Kč

Opravy ČOV a kanalizace 21 296 Kč

Výdaje celkem 1 824 128,13 Kč
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110 let od zahájení provozu na trati Ždánka
Mikroregion Ždánicko připravuje na neděli 2. září, 10–17 hodin oslavy k příležitosti 110

let zahájení provozu na železniční trati Ždánice – Čejč. Z doprovodných akcí: výstava mo-
delů vláčků v sále KD Násedlo-
vice, výstava a promítání k his-
torii vlakové dopravy na trati
Ždánka, stánek s upomínkovými
předměty, dětská dílnička. Velmi
atraktivní jsou jízdy plně funkč-
ním modelem parního vlaku Si-
čovy drobné železnice. Další pro-
gram a místo konání oslav budou
ještě upřesněny. Občerstvení za-
jištěno. Předem srdečně zvou po-
řadatelé. 

Mgr. Libuše Hájková
manažerka mikroregionů 

Ždánicko a Babí lom

Zájezdy pro důchodce a besedy 
v kulturním domě – malé poohlédnutí

Vážení spoluobčané, v letošním roce po-
řádáme v pondělí 16. 7. 2018 (odjezd bude
ve 12 hodin od zastávky u hospody) pro
naše důchodce zájezd do Lanžhota do Slo-
vácké izby, kde nás přivítají manželé Osič-
kovi, kteří zpívají jak s dechovkou, tak
i s cimbálkou. Paní Jitka nám připraví jejich
vyhlášené řízky a pan Břetislav nám je roz-
nese, protože je původním povoláním číš-
ník. Nebude chybět beseda u cimbálu, pís-
ničky, vtipy a vyprávění o životě. Těm, kteří
mají zdravotní obtíže a nemohou se tohoto
zájezdu zúčastnit, bych chtěla vzkázat, že
plánujeme na podzim besedu pro dů-
chodce na kulturním domě. Termín vám
bude včas oznámen. 

Chtěla bych vám připomenout, která
místa jsme spolu již navštívili:
2009 – zámek Milotice a Bukovanský mlýn
2010 – Mohyla míru a zámek Slavkov
2011 – zámek Lednice, skleník, minaret
a Kraví hora Bořetice 
2012 – Bylinkové slavnosti v Čejkovicích:
Sonnentor, Templářské sklepy: řízená
ochutnávka vín a večeře na zámku v Čej-
kovicích
2013 – Valtický zámek a Hraniční zámeček
Hlohovec
2014 – Výlet do Bukovan: návštěva a pro-
hlídka nového kostela s výkladem a Buko-
vanský mlýn 
2014 – Beseda pro důchodce na kulturním
domě: harmonikáři a přišel i Mikuláš
2015 – Beseda pro seniory na kulturním
domě s programem a občerstvením
2016 – Beseda pro důchodce na kulturním
domě s programem, kde vystoupil soubor
Násedlováček a bylo zajištěno občerstvení
2017 – Beseda se konala na kulturním
domě: vystoupil soubor Násedlováček
a soubor Šohajíček, následovalo promítání
a občerstvení
2018 – Lanžhot: Slovácká izba a beseda
u cimbálu.

Vlasta Mokrá, starostka obce

Výlet na Mohylu míru

Výlet do Valtic

Beseda
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Soutěž Vesnice roku 2018
Násedlovice
Ocenění v soutěži Čestné uznání za zí-
skání zemědělského areálu pro další stra-
tegický rozvoj obce
Starostka Vlasta Mokrá
Okres Hodonín
Počet obyvatel 856
Nadmořská výška 230 m
Katastrální území v ha 1305 ha
První písemná zpráva Z roku 1327
Zapojení obce do regionálních forem spo-
lupráce: Mikroregion Ždánicko, MAS Ky-
jovské Slovácko v pohybu, z.s.

Poloha a historie
Obec Násedlovice

se nachází v severový-
chodním výběžku ho-
donínského okresu,
na úpatí Ždánického
lesa. První písemná
zmínka o obci po-
chází z roku 1327, což
však nevylučuje její
starší původ. Násedlovice byly sídlem nižší
šlechty, stávala zde tvrz a panský dvůr.

Turistické zajímavosti
Dominantou obce i celého okolí je kostel

sv. Martina, který byl v roce 2001 vyhlášen
kulturní památkou. Kostel byl vystavěn
v roce 1928 dle plánů dr. Mendla. Zásluhou
činnosti kostelního výboru a práce mnoha
dobrovolníků byly na kostele provedeny
opravy. Obec dále spravuje kapličku sv.
Václava, sv. Jana Nepomuckého a evange-
lickou zvonici. V roce 2014 bylo slavnostně
otevřeno místní muzeum a galerie v nově
zrekonstruovaných prostorách půdy obec-
ního úřadu. Muzeum má stálou expozici
vesnické jizby a sbírku historických částí
krojů. Velmi hodnotným exponátem je
mapa katastru Násedlovic z roku 1827. 

Turismus není v obci příliš rozšířený,
jedná se zejména o průjezdní obec pro cy-
kloturisty. Obcí prochází Kyjovská cyklos-
tezka, nedaleko vede i cyklostezka Ždánka.
V obci přesto najdeme pohostinství, pro-
dejnu Jednoty a kavárnu Iberka. Již něko-
lik let je k dispozici ubytovna v prvním
patře kulturního domu.

Společenský život
Nejoblíbenější tradicí je v Násedlovicích

krojovaný ples. Místní mládež i děti jej
vždy zahajují slavnostním nástupem
a předtančením moravské nebo české be-
sedy. Tradiční listopadovou akcí jsou Mar-
tinské hody a čtrnáct dní poté Kateřinská
zábava. V letech 2005, 2010 a 2015 obec
uspořádala Sjezd rodáků a přátel obce.
V rámci bohatého kulturního programu
s názvem Rok na  vsi představila všem náv-
štěvníkům, co se z lidových tradic Náse-
dlovic zachovalo dodnes. 

Tradičně se během roku koná dětský ma-
škarní karneval nebo oslava dne matek „Ky-
tička pro maminku.“ Dětský folklorní sou-
bor Násedlováček reprezentoval obec na
akcích na Slovensku a na pražském hradě
při vinobraní. Od roku 2003 se lidé schází
ke zpívání u vánočního stromu se živým
Betlémem. Pro seniory jsou pořádány
různé besedy s programem.

V obci působí řada spolků, které se vý-
razně podílí na organizaci společenského
života v obci. Oddíl kopané TJ Moravia po-
řádá každoročně Ostatky s průvodem ma-
škar po vesnici a zvaním na ostatkovou zá-
bavu. Kromě sportovních turnajů pořádají
každoročně letní noc v areálu za kulturním
domem. Místní sbor dobrovolných hasičů se
podílí na organizování hodové zábavy, ka-
teřinské zábavy a pořádání hasičských sou-
těží. Český svaz zahrádkářů na Velikonoce
pořádá košt vína. Časté aktivity sportovní
i společenské organizuje pro místní občany
kavárna Iberka. Jsou to různé turnaje ve fot-
bale, nohejbale, vybíjené, nebo koloběžkový
závod přes obec s plněním různých úkolů.

Infrastruktura
V obci jsou zajištěny základní služby: ob-

chod potravin a masa, průmyslového zboží
a pohostinství. Působí zde obvodní zdra-
votní středisko a pošta. Prodejna Jednoty
byla zcela zrekonstruována i s venkovní fa-
sádou a nátěrem zábradlí, v loňském roce
byla také dobudována rehabilitace na zdra-
votním středisku. Sociální péče o přestárlé
občany je řešena ve spolupráci s penzionem
ve Ždánicích a domovem důchodců v Ky-
jově. V roce 2014 byla dokončena stavba

jednotné čistírny odpadních vod, nově bylo
pořízeno rozhlasové zařízení. Informova-
nost občanů je zajištěna formou webových
stránek, letáčků a jednou ročně vydáním
obecního zpravodaje. Dopravní obslužnost
v obci je zajištěna IDS JMK.

Zemědělské podnikání provozuje země-
dělská společnost Zemas Čejč a rodinná
farma na Dvoře Karlov. Někteří občané si
obdělávají záhumenky, na nichž si pěstují
zemědělské produkty pro vlastní potřebu.
V péči o krajinu se snaží obec spolupraco-
vat s firmou Zemas zejména v udržování
polních cest a sečení mezí. V obci také pů-
sobí malovinaři. Nezemědělské podnikání
není v Násedlovicích zatím příliš rozšířené.
Najdeme zde výrobu nábytku, kadeřnici,
pneuservis nebo opravnu šicích strojů. Tito
podnikatelé se podílí na sponzorování ně-
kterých akcí v obci.

Péče o veřejná prostranství a krajinu
V obci se nachází zatravněná i porostlá ve-

řejná prostranství kolem hřbitova, obecního
úřadu, kulturního domu, mateřské školy
a rybníka. Občané se aktivně starají o okolí
svých domů. Před obecním úřadem bylo vy-
sazeno stromořadí červených jeřabin, v plánu
je i další výsadba. Myslivci vysadili na 800
stromů do remízu, který je budován již ně-
kolik let. Zásadou je, že pro povolení kácení
nemocných nebo suchých stromů, musí ma-
jitel vysadit nejméně stejný počet kusů. Na
obecních pozemcích budou vysazovány
především teplomilné druhy dřevin typické
pro region. Jedná se především o chráněný
strom jeřáb oskeruše, moruše, teplomilný
chráněný keř dřín obecný nebo jeřáb břek.

Připravované záměry
Obec pracuje na dokončení přístavby

MŠ, plánuje revitalizaci obecního rybníka,
podporu sboru dobrovolných hasičů za-
koupením čerpadla a proudnice nebo vy-
budování sběrného dvora. K dlouhodobým
záměrům patří zasíťování pozemků v lo-
kalitě Újezd pro výstavbu 12 rodinných
domů.

Ing. Iva Spěšná
Spolek pro obnovu venkova 

Jihomoravského kraje a Jihomoravský kraj
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Bouřka vyvracela stromy
Už jsme si nějak na to, že v naší obci

málo prší, zvykli. Proto každý déšť lidé
netrpělivě očekávají. Ne jinak tomu bylo
i v pondělí 11. června 2018. Předpovědi

počasí oznamovaly bouřky. V noci začal
foukat silný vítr, pršelo a v úterý 12.
června někdy kolem druhé hodiny ranní
bylo slyšet, jak se kroupy odráží od para-

petů i oken. Jaké nás však ráno čekalo
překvapení, to se nikomu věřit nechtělo.
Noční bouřka v naší obci po sobě zane-
chala opravdovou spoušť – množství vy-

vrácených stromů, ulá-
maných větví, vytlučená
okna na kostelních hodi-
nách, popadané tašky ze
střech, a dokonce i vy-
vrácený sloup elektric-
kého vedení s utrženými
dráty. Musela být povo-
lána zásahová jednotka
místních dobrovolných
hasičů i energetici
a všichni se zapojili do
odstraňování vzniklých
škod.

Hana Bravencová
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Zamyšlení místostarosty, 
zastupitele a kronikáře obce

Brzy po událostech v roce 1989 se roz-
hodlo tehdejší zastupitelstvo vydávat
obecní zpravodaj, který by seznamoval ob-
čany o dění v obci. Nápad se ujal, a tak
máme každý rok před vánočními svátky
možnost si připomenout vše, co se v obci
vybudovalo, i to, co se nepodařilo. Své
místo ve zpravodaji mají společenské akti-
vity i činnost spolků. 

O minulosti i přítomnosti obce vypovídá
i vydání několika publikací a knih. První
vyšla při příležitosti 1. sjezdu rodáků v roce
1965 a největší podíl na jejím vydání měli
Antonín Gála a Josef Vodička. Zatím po-
slední kniha o Násedlovicích vyšla v roce
2015 s titulem Obec Násedlovice dříve
a dnes. Věříme, že tato publikace nebude
poslední.

Jen jednou v minulosti vyšel zpravodaj
i v polovině roku. Protože letošní rok 2018
má trochu zvláštní postavení mezi ostat-
ními, rozhodli jsme se k vydání druhého
půlročního zpravodaje, kde se více zamě-
říme na rekapitulaci událostí z blízké
i vzdálenější historie obce i našeho státu.
Podrobněji vás seznámíme s děním za po-
slední čtyři roky, to je od posledních voleb
do zastupitelstva (10. a 11. 10. 2014).

Osmičkové roky v historii
Číslovka 8 na konci letopočtu v mnoha

případech znamenala pro obyvatele nejen
našich zemí převratné události. Připo-
meňme si například rok 1618, začátek tři-
cetileté války a smrt třetiny obyvatel Ev-
ropy. Dalším letopočtem je rok 1918, konec
I. světové války s miliony obětí po celém
světě, zánik tří císařství a vznik samostatné
Československé republiky. Rok 1938, tra-
gický rok pro ČSR, kdy rozhodnutím ci-
zích států byl náš stát zbaven možnosti za-
sáhnout do dění v Evropě. Roku 1948
komunistický puč zavlekl náš stát do pří-
mého područí stalinského Sovětského
svazu. Rok 1968, mnozí si pamatují pří-
mou okupaci vojsky varšavského paktu
i následujících 21 let husákovského režimu.

I v obci se v osmičkových letech v minu-
losti udály významné změny. V roce 1848,
na začátku vlády císaře Františka Josefa, se
konaly úplně první volby do zemských
sněmů, což byl velký pokrok a změna ve
správě císařství. Ve volbách zvítězil a 18
vesnic ždánského panství zastupoval ná-
sedlovský rolník Antonín Dobeš. Škoda, že
o jeho činnosti nemáme žádné informace.
Škola, tehdy ještě přízemní, se postavila
v roce 1808. V roce 1908 se stavěla nová
škola, ve které je nyní umístěna mateřská
školka. Tehdy již původní škola z roku
1808, přestavěná v roce 1888 na trojtřídní,
nemohla pojmout všechny žáky.

Poměrně velké změny v obci se děly na
konci třicátých let. V roce 1928 byl vysvě-
cen katolický kostel, byla provedena elek-
trifikace obce, zaveden telefon a položena
kanalizace v nejohroženější části obce.
V období celosvětové krize i během II. svě-

tové války se v obci, kromě postavení ha-
sičské zbrojnice, nic zásadního nestalo.
Změny nastaly až po skončení II. světové
války. Statek, z něhož se nejprve stal zbyt-
kový, byl po skončení války znárodněn
a rozdělen na dvě části. V menší části byla
zbudována továrna Šohaj, ve zbytku se hos-
podařilo až do roku 2016. Nejprve zde síd-
lilo Jednotné zemědělské družstvo, které se
po roce 1990 přetransformovalo na akci-
ovou společnost Zemas. Nyní je areál opuš-
těn a rozprodán. Zatím je využívána
správní budova, kde je po dobu oprav
umístěna školka, v poschodí se scházejí
členové dětských souborů. I ubytovna je
k dispozici. Otázkou je, jaký osud čeká bu-
dovy statku, který vznikal již roku 1544.
Budovy továrny Šohaj jsou po rekonstrukci,
bohužel však zatím bez využití.

Radost nám může dělat situace na dru-
hém karlovském statku. Po letech chátrání
se statek celkově opravil a pod vedením
MVDr. Ivo Pavlíka se věnuje výkrmu skotu.
I kravín postavený v trati Šenstras, ve vlast-
nictví firmy Zemas, se konečně dočkal re-
konstrukce a bude nabízet zaměstnání mí-
stním.

Situace ve vesnici po skončení války byla
nezáviděníhodná. Více než týden probíhaly
v obci i jejím okolí těžké boje mezi němec-
kými a sovětskými jednotkami. Naše obec
spolu s Karlínem a Nenkovicemi byla
z okolí nejvíc postižena. Při bojích na ka-
tastru obce padlo 54 příslušníků Rudé ar-
mády a nezjištěný počet vojínů německé
branné moci (Wehrmachtu). Boje si vyžá-
daly i oběti z řad civilního obyvatelstva.
Rovněž škody na majetku byly velké. Při
soupisu škod šla celková suma do milionů.
Těžce poničen byl i katolický kostel. Samo-
zřejmě, že opravy budov se řídily zájmem
obyvatel. V té době byla obec převážně ze-
mědělská a starost o dobytek a polnosti byly
mnohdy prvořadé. Bohužel, následně se
k moci dostala v roce 1948 strana, která ne-
zvládla pozvednout hospodářství. Za pět
roků vlády dokázala majetek, který zná-
rodnila, a majetek zabavený německým ob-
čanům znehodnotit a v roce 1953 měnovou
reformou okrást celý národ. Přes všechny
tyto kotrmelce v politice, přes nekompe-
tentnost mnohých představitelů obce se po-
měry v obci pomalu zlepšovaly. V roce 1965
byl otevřen kulturní dům a obec začala žít
společenským životem. Dnes kromě kul-
turního domu můžeme také využívat více-
účelové sportoviště, dětské hřiště, krytou
pergolu a ubytovnu v poschodí nad vesti-
bulem. Denně je k dispozici i kavárna
Iberka. Výhodou je i parkoviště. Kulturní
dům má vybavenou kuchyň a disponuje
chladící místností. Toto všechno je využí-
váno i obyvateli okolních vesnic k různým
společenským a rodinným akcím, o čemž
svědčí obsazenost během roku, která dosa-
huje zhruba 70 procent.

V době minulého režimu se v obci po-
stavil nový obchod a hostinec, stejně tak

jako kulturní dům za velké spoluúčasti oby-
vatel.

Polistopadový vývoj naší obce
Nejvíce změn doznala obec po roce 1990.

V obci byl zaveden vodovod, do země byly
položeny telefonní sítě s připojením do
každého domu, celá obec byla plynofiko-
vána a byl zajištěn týdenní odvoz popelnic
na skládku. Obec získala svůj vlastní znak
a prapor. Jednou z největších akcí bylo vy-
budování čističky odpadních vod a páte-
řové kanalizace přes celou obec s napoje-
ním stávající kanalizace přes odlehčovací
komory. Hodnota díla činila 45 milionů.

Další velkou akcí byla rekonstrukce budovy
obecního úřadu, kdy v podkroví byla vy-
budována galerie a muzeum. Přilehlá
školní zahrada byla přeměněna na veřejný
prostor s možností konání akcí. Při rekon-
strukci se myslelo i na tělesně postižené,
a tak je součástí budovy i výtah a bezbari-
érový přístup do celé budovy. Opravenou
budovu i její okolí si mohli domácí i hosté
prohlédnou loni při příležitosti 690 let od
první zmínky o naši obci. Změna nastala
i v umístění zdravotního střediska, které
se z kulturního domu přesunulo do nevy-
užívané části mateřské školy, a k ordinaci
a čekárně přibyla i rehabilitační místnost.
Umístění na kulturním domě v poschodí
bylo nevyhovující kvůli mnoha schodům,
které museli pacienti překonat při vstupu.
MUDr. Macek, který převzal péči o ne-
mocné, je velmi šikovný a mnohé prob-
lémy, se kterými dříve museli pacienti jez-
dit do nemocnice, řeší sám. V současné
době je připravena oprava vnějšího pláště
včetně zateplení zdravotního střediska. Od
loňského roku jsme svědky celkové opravy
a přístavby mateřské školky, která funguje
v obci od roku 1947. V budově z roku 1908
přibyde v podkroví jedna třída, ložnice,
nové je i sanitární zařízení a bezpečnější

Rekonstrukce obecního úřadu, 2013

Budova po rekonstrukci
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vstup do budovy. Ve výčtu změn nemů-
žeme opomenout ani stavbu nové hasič-
ské zbrojnice včetně společenské místnosti,
kterou naši občané využívají k menším ro-
dinným oslavám. K vybavení hasičského
sboru přibyly dva automobily, a to velko-
kapacitní cisternová automobilová stří-
kačka značky Scania a přepravní auto
značky Ford.

Před novou hasičskou zbrojnicí stojí
pomníky připomínající oběti II. světové
války, jak z řad našich spoluobčanů, tak
i příslušníků Rudé armády. Letos k nim při-
byly i desky se jmény obětí I. světové války
a jmény legionářů, kteří se zúčastnili bojů
v ruských, italských a francouzských legi-
ích za naši samostatnost před sto lety. Na
slavnostní odhalení těchto desek se mů-
žete přijít podívat v rámci oslav připome-
nutí stého výročí samostatné Českosloven-
ské republiky dne 28. července 2018.

Vybudovali jsme i parkoviště u katolic-
kého hřbitova, odpočinkovou zónu, park
u evangelického hřbitova, chodník podél
hlavní silnice od kostela až ke kulturnímu
domu a některé další úseky chodníků.
V části obce Chmelínek byla vystavěna
točna autobusů linky Násedlovice-Ždánice
byly rekonstruovány dvě zděné autobusové
zastávky a ostatní opraveny. Stav chodníků
a místních komunikací je však problém,
který nás trápí po mnoho let. Rovněž stav
staré kanalizace není uspokojivý a řešení
těchto problémů, včetně zajištění nových
stavebních míst, by mělo být prioritní zá-
ležitostí nového zastupitelstva. Jednou
z posledních akcí byla revitalizace veřej-
ného osvětlení v obci. Zastaralé a poru-
chové výbojky byly nahrazeny novými LED
žárovkami s daleko menší spotřebou.

Rovněž v péči o církevní stavby se máme

čím pochlubit. Katolický kostel prošel za
poslední léta téměř kompletní opravou, od
výměny střešní krytiny po odvlhčení zdiva,
opraveny byly varhany, generální opravou
prošlo čtrnáct obrazů křížové cesty, věžní
hodiny rovněž jsou opraveny, pohon zvonů
je zabezpečen pomocí moderního zařízení.
Budova evangelické modlitebny prošla po-
dobným procesem, byla odvlhčena, opra-
vena vazba střechy a vyměněna střešní kry-
tina. Na opravu církevních budov obec
přispívá oběma farním společenstvím. Oba
hřbitovy, jak evangelický, tak i katolický,
jsou vydlážděny včetně přístupových ko-
munikací. Také obě zvonice v obci prošly
náročnou opravou. Všechny kříže umís-
těné v katastru obce prošly rekonstrukcí.

Soutěž Vesnice roku
Obec se pravidelně zúčastňuje celostátní

soutěže Vesnice roku. Přestože jsme zatím
nedosáhli na nejvyšší ocenění, vždy jsme
něčím zaujali komisi a získali
ocenění a finanční příspěvek.
Letos komise ocenila, že obec
koupila areál bývalého země-
dělského družstva a byla nad-
šena plány na využití sýpky
z roku 1776 jako muzea a ad-
ministrativní budovy jako do-
mova pro seniory. Komise ze-
jména poukázala na nutnost
zajistit péči i pro nemohoucí
občany.

Spolkový život v obci
Snad několik slov o činnosti

jednotlivých spolků v obci.
Z důvodu nedostatku členů
mnohé spolky zanikly, avšak
některé stávající si vedou
úspěšně a nové vznikají. Nej-
prve se zmiňme o práci hasič-
ského sboru. Členská základna
se neustále rozrůstá, zejména
děti mají o tuto činnost zájem,
což můžeme vidět na činnosti
Mladých hasičů. Mají dobré zá-
zemí ve dvou budovách i pod-
poru zastupitelstva. Při zása-
zích patří k nejlepším.

Myslivecké sdružení s 22
členy se snaží zlepšit možnosti

přežití zvěře v revíru. Za poslední roky byl
ve spolupráci s obecním úřadem vysazen
téměř pětihektarový les v polní trati Paže,
téměř dvouhektarový remíz v polní trati
Telák a dvouhektarový les v trati Valy je již
plnohodnotnou součástí krajiny. Rovněž
rybník v trati Býkovna spolu s okolním les-
ním porostem a podmáčenou částí, je v ne-
útěšné krajině útočištěm pro zvěř. Myslivci
si svépomocí přestavěli opuštěnou budovu
bývalé drůbežárny a pomocí vyřazených
panelů zpřístupnili myslivnu po celý rok.

Zahrádkářský svaz se v poslední době
zaměřuje hlavně na vinohradnictví a vý-
robu vín. Veřejnosti se prezentuje převážně
výstavami vín spojenými s ochutnáváním.

Tělovýchovná jednota Moravia, založená
v červnu v roce 1933, má dvě fotbalová druž-
stva, a to žáků a dospělých. V letošním roce
si připomínají již 85 let od svého založení.
Zázemí našla v budově kulturního domu.
V poslední době se zřídilo zavlažovací zaří-
zení na trávník, včetně vrtané studny.

Včelaři, od roku 1912 spojeni z vesnic
Žarošice, Uhřice a Násedlovice, mají k dis-
pozici Včelařský dům. Zde se nejen schá-
zejí, ale mají také umístěné úly a mladí
včelaři z okolních vesnic se snaží vniknout
do tajemství této krásné a užitečné zábavy. 

Rád bych se ještě zmínil o dvou dětských
folklorních souborech v obci, a to o Náse-
dlováčku a Šohajíčku. Setkávají se zde děti
se zájmem o folklór a pod vedením zkuše-
ných dospělých dosahují pěkných vý-
sledků. Kéž by jim zapálení pro tuto zálibu
vydrželo až do dospělosti.

To je zhruba přehled akcí v obci, z nichž
většina se uskutečnila během několika po-
sledních volebních období. Mnohdy si ani
neuvědomujeme, co se za uskutečněním
těchto pro obec prospěšných akcí skrývá
jednání na úřadech a dalších administra-
tivních úkolů.

Josef Puk, kronikář obce

Nový vůz – Ford

Přístavba MŠ Kostel sv. Martrina
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Mateřská škola
Tento školní rok jsme zahájili v náhrad-

ních prostorách bývalého zemědělského
družstva Zemas z důvodu rekonstrukce
a rozšíření kapacit naší mateřské školy, na
kterou jsme dostali dotační titul z IROP. 

To pro nás znamenalo nové řešení tříd,
ložnice a celkového prostoru, který jsme
se snažili využít jak nejlépe to bylo
možné. Celkový chod mateřské školy byl
zásluhou všech pracovnic každodenně
plně zajištěn. Děti se i v těchto prosto-
rách naučily novým dovednostem a ná-
vykům, které využijí ve svém dalším
vzdělávání. 

Na konci školního roku jsme se rozloučili
s 12 dětmi, které odchází do základní školy.
Nových dětí pro nadcházející školní rok bylo
zapsáno devět. Přes prázdniny nás čeká stě-

hování do nových prostor naší mateřské
školy, na které se moc těšíme a ve kterých
zahájíme nový školní rok v pondělí 3. září.

Marcela Hanáková, ředitelka MŠ

Knihovna
„Ten kdo nemiluje knihu, nemiluje

moudrost. Ten kdo nemiluje moudrost,
stává se hlupákem.“ J. A. Komenský

Jak ten čas letí… Zdá se to chvilka, co
jsem psala článek před Vánocemi. Půl roku
uteklo jako voda a jsou tu prázdniny. Tak
bych vás ráda informovala o dění v kni-
hovně. V prosinci minulého roku knihovna
pořádala předvánoční dílničky, kde si děti
vyrobily sněhuláka ze dřevěných koleček,
svícen s umělým sněhem a stromeček
z látky. V sobotu 17. března se ve spolupráci
se spolkem Šohajíček uskutečnila akce Ví-
tání jara. Děti ze Šohajíčku měly připra-
vené pásmo jarních a velikonočních zvyků.
V knihovně a volební místnosti si mohli
návštěvníci vytvořit různé jarní dekorace
a také se naučit plést z papírových ruliček
nebo si alespoň nazdobit již upletený vě-
neček. I přes hodně nepříznivé počasí se
akce vydařila a návštěvníci odcházeli spo-
kojeni. Březen byl také měsícem čtenářů,
a tak byla poprvé vyhlášena soutěž o čte-
náře, který nejvíce navštěvuje knihovnu.
Z nejmladších čtenářů to byla Nicol Tráv-
níčková, z dětských čtenářů Karolína Jete-
linová a z dospělých Hana Hrdličková. Vý-
herci obdrželi knihu. V květnu přišly do
knihovny děti z místní mateřské školy, aby
se seznámily s prostředím knihovny a kni-
hami. Zároveň si prohlédly muzeum a ga-
lerii, kde je stálá výstava Jak se žilo dříve.
V únoru letošního roku bylo zažádáno
o dotaci na vybavení knihovny. I díky za-
pojení se do soutěže Vesnice roku 2018
jsme byli úspěšní a dotace byla schválena.

Jsme rádi, že můžeme v knihovně vyměnit
regály z 50. let minulého století. Knihovna
bude mít také novou tiskárnu a čtečku čá-
rových kódů, které nám již dosluhují. Ja-
kmile bude renovace dokončena, ráda bych
vás pozvala na návštěvu knihovny v no-
vém. Dále je v plánu prodloužení otevírací
doby knihovny, nejspíš v pondělí dopole-
dne. Změna otevírací doby bude ještě
upřesněna na stránkách knihovny. Kni-
hovna zavedla i novou bezplatnou službu
pro nemohoucí seniory. Tito si mohou za-
volat přímo na obecní úřad na telefonní

číslo 518 631 428 a sjednat si donášku knih
do domu. Nesmím opomenout ani vý-
půjční regál před poštou. Funguje tak, že si
knihu půjčíte, přečtete a zase vrátíte zcela
bez evidence. Spoléháme jen na slušnost
čtenářů. Můžete sem přinést i knihy, které
doma již nepotřebujete a máte je přečtené,
aby si je mohli přečíst i jiní spoluobčané.
Největší radost mám však z toho, že přibylo
pět nových dětských čtenářů. Doufám, že
čtení knih chytí za srdíčko i další děti.

S přáním krásných letních dnů
knihovnice Magdaléna Damborská
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DFS Násedlováček za rok 2018
Dětský folklórní soubor Náse-

dlováček pracuje jako amatérské
dětské folklórní těleso, které zpra-
covává folklór a jeho tradice nejen
z domácího regionu Hanáckého
Slovácka, ale i z dalších regionů.
Timto soubor může nabídnout di-
vákům pestrou paletu krojů, tanců
a písní v podání dětských členů
souboru a zároveň je učí rozpo-
znávat rozmanitost folklóru v růz-
ných regionech nejen naší vlasti.
V souboru děti vedeme k lásce, po-
rozumnění a hrdosti na kulturní
dědictví jejich předků. Vedoucími
souboru jsou Mgr. Stela Poláčková
a Kateřina Červinková.

Soubor v současnosti podporuje
Spolek Násedlováček, který vznikl
začátkem roku 2018 jako samo-
statný právní subjekt a jehož zá-
kladním poslaním je podpora, ší-
ření a udržování folklórních tradic
našich předků. V letošním roce náš
spolek finančně podpořili nejen za-
stupitelé obce Násedlovice odsou-
hlasenou dotací, ale také sponzoři
ze soukromého sektoru, za což jim
naše děti velmi děkují a budou se
snažit jejich důvěru nezklamat.

V souboru tančí 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 víken-
dovém soustředění. Tento rok proběhla obě
soustředení na zdejší Myslivně (za což ve-
lice děkujeme místnímu mysliveckému
sdružení), kde se děti nejen naučily nové
písničky a tance, ale také  zapracovaly na
zlepšení současného tanečního a pěvec-
kého projevu. Zároveň spolu utužily ko-
lektiv hraním her, oslavou narozenin členů
souboru, opékáním špekáčků a noční stez-
kou odvahy. 

V souboru sa snažíme vrátit k zapome-
nutým tradicím našich předků z 18. století
a to hlavně zábavnou formou pro naše malé
členy, ale také rekonstruovanými kroji (šije
nám je především paní Kateřina Červin-
ková, za což jí patří velké a vřelé poděko-
vání), aby děti měly představu o minulosti.
K veškerým choreografiím a hudbě stále
aktivně využívame staré písemné podklady
z archivu Moravského zemského muzea,

VUS Ondráš z Brna a publikovaných děl
o tradicích, zvycích a krojích z našeho re-
gionu.

V současnosti může náš dětský soubor
vystupovat s programem ve variabilní ča-
sové délce 5 až 45 min.(dle přání pořada-
tele), který je tvořen následujícími tanci
a zpěvy: Luční hry, Vynášení Moreny (ví-
tání jara), Hra na řemesla, tanečně-pěvecký
blok z Hanáckého Slovácka pod názvem
Hody, hody..., Skočné z Kyjovska a Tanec
Svatba na louce. V následujícím roce plá-
nujeme do programu zařadit tanec z regi-
onu Myjava (Záhorie), písně z regionu
středního Slovenska a novým tancem z Va-

lašska, kde chlapci ovládnou va-
lašky. A tím se ukáže, že žánrový
přesah se dá dělat i na malé ves-
nici, pokud jsou k tomu šikovné
děti, tolerantní rodiče a patřičná
podpora, aby se děti mohly ukázat
ve světě. 

V 1. polovine roce 2018 se DFS
Násedlováček zúčastnil Meziná-
rodního dětského folklórního fes-
tivalu „Kolovrátok“ v Heľpe na
středním Slovensku (viz foto)
a soutěžního festivalu folklórních
souborů v Dambořicích, kde jsme
obdrželi velkou pochvalu. Tanco-
vali jsme v Domově pro seniory
Horizont v Kyjově. Naši malí
umělci se ale také byli podívat na
vystoupení VUS Ondráš v Kyjově
a na folklorním festivalu v Tvrdo-
nicích (viz foto) a příští rok je
hlavní podium jejich, protože bu-
dou účinkovat, aby věděli, že je-
jich vynaložená námaha na zkou-
škách bude odměněna.

Zároveň jsme vystupovali v Ná-
sedlovicích na Kytičce pro ma-
minku a organizovali jsme vyná-
šení Moreny (dle dávných tradic
jde o přivolání jara do obce a za-
hnání zimy). 

V 2. polovině roku 2018 je
v plánu tancovat a zpívat na ně-
kolika akcích v obcích na Moravě
i na Slovensku. V Násedlovicích se

zúčastníme Dožínek a zatančíme i dů-
chodcům k jejich svátku. Vánoční čas a tím
konec roku uzavřeme vystoupeními v Brně
a před Obecním úřadem v Násedlovicích. 

V roce 2019 plánujeme účast na několika
festivalech na Moravě (Tvrdonice, Krumvíř,
Bystřice pod Hostýnem, Klobouky u Brna)
a také na v zahraničí (MDFF „Kolovrátok“
v Heľpe na středním Slovensku a několik
festivalů na západním Slovensku).

I tento rok rádi přivítáme nové členy
v našem souboru. Sejdeme se v září na
zkoušce.

Děkuje DFS Násedlováček
Stela Poláčková

Ondráš Tvrdonice

Heľpa

Heľpa
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Nauka o kroji
Autorkou zřejmě první knihy, která se

věnuje krojům v Čechách, na Moravě a ve
Slezku je česká historička umění, umělecká
kritička a etnografka Renáta Tyršová roz.
Fügnerová (*1854, †1937). Byla dcerou za-
kladatele Sokola Jindřicha Fügnera a man-
želkou českého národního obrozence Mi-
roslava Tyrše, který se taktéž podílel na

založení organizovaného tělovýchovného
hnutí v Čechách, zejména Sokola.

V roce 1897 vychází její kniha Slovácké
vyšívání, 1916 pak kniha Lidový kroj v Če-
chách, na Moravě a ve Slezku a v roce 1923
kniha Nauka o kroji, která se stává učebnicí
pro odborné školy pro ženská povolání.

Tato kniha je velmi zajímavá i pro dnešní
dobu, kdy všechny kroje prošly svým vý-
vojem a každá doba na nich zanechala svou
stopu. Můžeme to porovnávat i my. V gale-
rii jsou fotografie krojů ze začátku 20. sto-
letí a ze současnosti. Na první pohled je
patrná zejména délka sukní. 

Dnes bych se však ráda zmínila o po-
krývce hlavy, o které se mluví i v knize Re-
náty Tyršové. V Násedlovicích se dochovalo
pravidlo, že vdané ženy nosí ke kroji na
hlavě turecký šátek a svobodná děvčata vě-
neček. Svobodní mládenci mají klobouk
s vonicí a ženatí bez vonice. Ale často jsem
si kladla otázky proč a bylo tomu tak vždy,
nebo je to již vliv módních trendů dané doby.
Vždyť v okolních vesnicích nosí turecký šá-
tek i svobodná děvčata a hoši mají za klo-
boukem spolu s vonicí i bílé kohoutí péro.

A jak tomu asi bylo v minulosti? To už si
ani naše babičky nepamatují. A tak ne-
zbývá než pátrat ve starých knihách popř.
dochovaných fotografiích a kresbách. Jed-

nou z takových knih je i již zmíněná Nauka
o kroji, kterou ještě v roce 1929 přepracoval
a doplnil Josef Vydra.

„V lidových krojích po venkově vidíme
doposud tyto rozdíly kroje v plné platnosti,
ba krojem se tam přísně rozlišují ženatí
od svobodných, kterým jedině jest dovolen
kroj nejozdobenější a pestřejší. Jako od-
znak svojí svobody nosí mužská mládež
péra na klobouku, dívky bývají prostovlasé,
nebo zdobeny pestrými stuhami ve vla-
sech, na rozdíl od vdaných žen, které nosí
čepce.“

V knize se můžeme dočíst, že ženy ne-
nosí jen tisknuté šátky, ale i tzv. „šatky“, co
je úzký pruh plátna s krásně vyšitými konci
a v týle uvázaný tak, aby po zádech konce
splývaly. Pod šatky mají vdané ženy uvá-
zané čepce, které nikdy venku nesundá-
vají. Svobodné dívky mají vlasy upravené
pod šatkou do copu a ozdobené stuhou.

Co se týká věnečku, který je nedílnou
součástí našeho dívčího kroje, v minulosti
tomu tak nebývalo. Byla jím zdobena pře-
vážně nevěsta a družičky. 

Šátky prošly taky svým vývojem od čistě
bílých, přes modrotiskové, lipské až po tu-
recké. Ty dostaly svůj název podle barvy,
která tvořila jejich základ – turecká červeň.

Hana Bravencová

Muzeum a galerie
„Domov je místo odkud pocházíš a kam

se rád vracíš.“
Čas plyne i v našem malém muzeu a gale-

rii. Možná si kladete otázku, co se zde mohlo
změnit? Vždyť půl roku není zas tak dlouhá
doba. V tomto půlroce muzeum i galerie žily
svým životem. Čas od času se dveře otevřely
a do muzea a galerie zavítali milí návštěvníci.
Většinou to byli rodáci, či potomci rodáků.
Když přišli do muzea, byli mile překvapeni
a slova, která jsem od nich slyšela, byly po-
dobná: „ Jé, to je jako u babičky, kde jsme trá-
vili prázdniny. Ta ložnice, skříň plná jupek
a sukní. Na tomto babička taky prala.“ (Měli
na mysli starou valchu, krčící se v rožku mu-
zea.) Ano je to tak, při pohledu na některé
předměty v muzeu na člověka dolehnou
vzpomínky na krásné chvíle bezstarostného
dětství prožitého na vesnici. To je
i cílem těchto dvou malých míst-
ností. Zavzpomínat na své předky
a společně se přenést do doby bez
mobilních telefonů a počítačů, kdy
si ještě lidé spolu rádi povídali a děti
poslouchaly pohádky, které jim po-
vídali jejich prarodiče. Jsme rádi, že
se stále v domácnostech nachází
staré předměty, části krojů a oble-
čení i fotografie z dob již pomalu za-
pomenutých. I během tohoto půl-
roku v muzeu přibylo několik
nových exponátů – dřevěná valcha,
krásná vyšívaná zástěra k českému
kroji, konvičky a mnoho dalších.

V galerii je umístěna výstava věnovaná pa-
mátce 100. výročí od konce I. světové války
a legionářům. Našla se i truhla, se kterou od-
vedenci odjížděli na vojnu a ukládali do ní
své osobní věci. Je škoda, že se dochovalo
tak málo fotografií a osobních věcí těchto le-
gionářů. Pokud by ještě někdo doma něco
našel, budeme rádi, když nám tyto věci za-
půjčí nebo věnuje. Fotografie a jiné doku-
menty oskenujeme a originály vrátíme. Další
větší otevření muzea pro veřejnost bude 28.
července 2018 u příležitosti 100. výročí
vzniku samostaného Československého
státu.

Naše muzeum a galerie se zapojily do
akce Víkend otevřených památkových do-
mků Slovácka 2. a 3. 6. 2018. O tomto ví-
kendu bylo muzeum s galerií otevřeno ve-

řejnosti od 8 do 17 hodin. Čtyřicet osm pa-
mátkových domků Slovácka bylo propo-
jeno cyklotrasami, aby je mohli cyklisté
navštívit. K nám přijel první návštěvník
krátce po otevření v sobotu autobusem
z Brna a dále pokračoval jako turista. Pro
návštěvníky jsme připravili i malé občer-
stvení v kuchyňce obecního úřadu. Připra-
ven byl pro naši obec typický sváteční po-
krm – Boží milosti. Návštěvníci si pak
mohli uvařit kávu nebo čaj. Někteří se osvě-

žili jen douškem citronové šťávy
s mátou.

Ještě se musím zmítit o další části
muzea, která vzniká na sýpce z 18.
století. Toto muzeum bude zamě-
řeno na zemělství, které je pro naši
obec typické. Děkuji touto cestou
všem, kteří se podíleli na úklidu
sýpky i těm, kteří ochotně darovali
exponáty do tohoto muzea. Pokud
budete mít zájem se do sýpky podí-
vat, můžete mne kontaktovat na
obecním úřadě nebo na telefonním
čísle 724 056 091.

Hana Bravencová
správce muzea a galerie

Františka Švaňhalová v kroji
z Násedlovic v 19. století

Sýpka
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Šohajíček – kdo o nás ještě neslyšel
Folklorní kroužek Šohajíček byl založen

několika přáteli na začátku loňského roku.
Naším hlavním cílem je ukázat dětem roz-
manitost folklorních tradic naší oblasti a to
zábavným i poučným způsobem. Scházíme
se každý čtvrtek od 17:00 do 18:30 v Náse-
dlovicích na Zemasu. Kroužek zatím nav-
štěvuje 19 dětí nejen z Násedlovic, ale
i přespolních a to různých věkových kate-
gorií, od nejmenších tříletých až po třinác-
tileté. Vždy se snažíme začínat naše se-
tkání hrou, povídáním si o tom, co nás
v následující době čeká a také o zážitcích,
o které se s námi chtějí děti podělit. Při-
pravujeme různá pásma, která se snažíme
propojit zpěvem, tancem, ale také divad-
lem, což bylo přání dětí. Rádi bychom touto
cestou pozvali každého, kdo by měl zájem
se k nám připojit, aby se přišel nezávazně
podívat na naši zkoušku nebo nás kontak-
toval na email: sohajiceknasedlovice@se-
znam.cz. Také bychom chtěli v tomto
článku poděkovat našim sponzorům za
sponzorské dary, a to především Obci Ná-
sedlovice, firmě NAREX Ždánice a také
všem ostatním za spolupráci a finanční
i nefinanční dary.

Co máme za sebou?
Za naše krátké fungování jsme toho

stihli opravdu hodně! Kromě toho, že
jsme rozšířili své řady o další šikovné
členy, uspořádali jsme spoustu vystou-
pení. Nejprve to začalo vystoupením pro
naše milé babičky a dědečky. Na podzim
jsme se setkali při pouštění draků, které
jsme zakončili táborákem a promítáním
videa z našeho prvního vystoupení. Uspo-
řádali jsme třídenní soustředění na Ze-
masu a vyrazili do Strážnice na vánoční
skanzen. Nacvičili jsme vystoupení Živý
Betlém, který jsme pojali jako muzikál.
Pásmo Vítání jara proběhlo místo venku
v obecním muzeu, jelikož mezi tím co
děvčata pásla husy a kluci chystali pom-
lázky, za okny muzea se chumelilo jako
v pohádce od pana Lady. V dubnu jsme
zorganizovali Tančírnu, která bude mít
určitě pokračování na podzim. Kdo jste ji
tedy nestihli, nemusíte smutnět! Potěšili
jsme také naše drahé maminky vystoupe-
ním k svátku matek. Dále jsme reprezen-

tovali obec Násedlovice při soutěži o Ves-
nici roku 2018. A abyste si nemysleli, že
neumíme odpočívat, tak se s vámi rádi
podělíme o to, že jsme se zúčastnili pa-
rádní narozeninové párty Ždáničánku, na
kterou jsme byli pozváni. Oslavu jsme si
opravdu užili. Tančili jsme, zpívali, hráli
jsme hry a dostali jsme spoustu krásných
dárků. Také jsme s dětmi ze Šohajíčku
oslavili Den dětí, který byl plný her
a zmrzliny.

Prý se něco chystá?
Každý by si myslel, že jediné, co nás

čeká, jsou prázdniny a dovolená. Jelikož
dva měsíce je ale dlouhá doba a bylo by
nám po Šohajíčku velké smutno, polevíme
o prázdninách jenom malinko. Máme před
sebou vystoupení na Dožínky, které pro-
běhnou v Násedlovicích 28. 7. 2018, kde se
na vás budeme všichni srdečně těšit. Také
nás čeká jeden velký a důležitý krok pro
každého, kdo je členem folklorního
kroužku. Událost, na kterou se všichni moc
těšíme, a tím je naše první vystupování na
velkém Národopisném festivalu v Miloti-
cích, který proběhne 5. 8. 2018. Vyzkou-
šíme si, jaké je to stát před velkým publi-
kem, které bude tvořeno nejen našimi

milými rodiči a prarodiči, kterým moc dě-
kujeme za podporu. Budeme tváří v tvář
hledět velkému publiku plného folklorních
nadšenců z různých koutů země. Byli by-
chom rádi, kdybyste nás přišli podpořit,
protože stejně jako na sportovním utkání,
i ve folklorní branži má každý soubor svůj
fanklub. Neváhejte tedy vytvořit transpa-
renty a přijeďte se podívat, jak nám to na
prknech milotického pódia bude tančit, zpí-
vat a hrát… 

S čím budeme vystupovat?
Vystoupení jsme nazvali Léto na poli.

A jak už také název napovídá, naše vy-
stoupení popisuje všechny radosti i starosti
našich babiček a prababiček, dědečků
a pradědečků, které zažívali při práci na
poli. Děti se hravou formou seznamují
s prací na poli, kdy ještě nebyly k dispozici
těžké stroje, ale naopak si musí při práci
poradit s kosou, srpem i hráběmi. Pásmo
doplňují písně a tance a to nejen z našeho
malebného Slovácka. Přeneste se tedy
s námi v čase, do časů senoseče, žní a hor-
kých letních dnů a nechte se spolu s námi
unášet vůní sena a obilí… 

Za Šohajíček, z.s. Eliška Lisalová

Z vystoupení ke 40. výročí založení Ždáničáku

Krojovaný ples
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Kulturní a společenské akce ve fotografiích

Abych navázala na předchozí zpravodaj,
musím začít s každoroční mikulášskou na-
dílkou v mateřské škole, která proběhla 5.
prosince 2017. 

•
Již za čtyři dny, 9. prosince 2017, se

v kulturním domě konal adventně vánoční
koncert komorního souboru MUSICA ANI-
MAE a žesťového kvinteta, který nám na-
vodil krásnou vánoční atmosféru.

•
Dne 12. prosince 2017 si občané mohli

přijít vyrobit s paní knihovnicí malou vá-
noční dekoraci: stromeček a sněhuláka.

V sobotu 23. prosince 2017 se občané
Násedlovic sešli u obecního úřadu, aby si
společně zazpívali známé i méně známé
vánoční písně. Zpívání u vánočního stromu
zahájil místní pěvecký sbor Tichou nocí,
která se nesla z oken zasedací místnosti
obecního úřadu. Děti z Násedlováčku za-
zpívaly několik vánočních písní a koled.
Děti z Šohajíčku sehrály živý betlém. Letos
v jiném podání, tak trochu muzikálově. Na
závěr si všichni společně s místním sborem
zazpívali několik písní. Zastupitelé obce
připravili malé občerstvení v podobě sva-
řáku a teplého čaje. Několik dívek a žen se
zapojilo i do přípravy perníčků na tuto akci.
Muzeum i galerie byly otevřeny veřejnosti.

•
V sobotu 6. ledna 2018 proběhla v naší

obci Tříkrálová sbírka. Koledníci vybrali
celkem 28.750 Kč. Děkujeme všem dár-
cům, koledníkům, dobrovolníkům a do-
provodu za ochotu pomoci potřebným.

•
Mateřská škola ve spolupráci s obecním

úřadem uspořádala v sobotu 27. 1. 2018 dět-
ský karneval. Pořadem provázelo divadlo
Kejkle.

Mikuláš ve školce

Adventní koncert

Tříkrálová sbírka

Dílnička s knihovnicí Dětský karneval
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V letošním roce byla na Krojovaném
plese v Násedlovicích 3. února 2018 před-
tančena Česká beseda, kterou zatančily dvě
kolony chasy z Násedlovic, jedna kolona
chasy ze Želetic a dvě kolony dětí ze Šoha-
jíčku. Krojovaného plesu se zúčastnila
v hojném počtu i chasa ze Ždánic. K tanci
a poslechu hrála DH Dambořanka.

•
V sobotu 10. 2. 2018 uspořádala TJ Mo-

ravia ostatkovou obchůzku maškar po obci
a večer pak Ostatkovou zábavu.

•
V měsíci lednu a únoru se konaly vý-

roční schůze všech spolků v obci: Mysli-
veckého sdružení Obora, TJ Moravia, Če-
ského svazu včelařů i Sboru dobrovolných
hasičů.

•
Dne 9. března se uskutečnila jarní dílna

s floristou panem Jaromírem Kokešem.

V sobotu 17. 3. 2018 proběhlo v budově
obecního úřadu vítání jara spojené s vý-
tvarnými dílničkami. I když byly děti ze
Šohajíčku nucené z důvodu nepříznivého
počasí přesunout své vystoupení do galerie,
akce se povedla. Děti ze Šohajíčku před-
vedly pásmo jarních zvyků z dob minu-
lých, z dob dětství našich babiček a dě-
dečků. Paní Damborská s paní Kučerovou
pak připravily jarní dílničku pro děti a paní
Bravencová připravila malou ochutnávku
jarních pomazánek.

•
V neděli 18. 3. 2018 pořádal DFS Náse-

dlováček vynášení Moreny a vítání jara.
Morena byla vhozena do Trkmanky
a všichni jsme po chladných dnech doufali,
že paní Zima konečně odplave i z naší ves-
nice.

•
Pro všechny zájemce o folklor a lidový ta-

nec spolek Šohajíček ve spolupráci s obcí
připravil dne 21. dubna historicky první
školu lidových tanců. Marek Hojač s Eli-
škou Lisalovou učili skočnou, vrtěnou,
hudskou a došlo i na verbuňk. Zájemci
o výuku přijeli z Lovčic, ze Žarošic i z Arch-
lebova. Zájemců z Násedlovic bylo opravdu
po skromnu. K tanci hrála cimbálová mu-
zika Dukát.

•
Již tradiční Kytičku pro maminku, malé

poděkování maminkám i babičkám, si při-
pravily 13. května děti z MŠ Násedlovice,
z DFS Násedlováček, ze ZŠ Žarošice a z Šo-
hajíčku. 

Krojovaný ples

Vynášení Moreny

Ostatky

Jarní dílna

Vítání jara s dílničkou

Tančírna

Kytička pro maminku
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Naše obec se i v letošním roce přihlásila
do soutěže Vesnice roku 2018. Komisaři
navštívili naši obec ve čtvrtek 7. června. Za-
jímalo je jak v obci žijeme, proto jsme rádi,
že se zapojily i místní spolky. Komise
mohla vidět mladé hasiče, včelaře, fotba-
listy a děti ze Šohajíčku při malé ukázce
z jejich činnosti. Komise navštívila i firmu
Fides Agro ve Dvoře Karlov, myslivnu, mu-
zeum s galerií a sýpku, která je uchvátila
nejvíce.

•
Ve dnech 2. a 3. 6. se naše muzeum za-

pojilo do akce Víkend otevřených památ-
kových domků na Slovácku. V rámci akce
bylo zpřístupněno 48 objektů a ty byly pro-
pojeny cyklotrasami. V našem muzeu a ga-
lerii byla kromě stálých expozic i výstava
zaměřená na naše spoluobčany, kteří bojo-
vali v legiích za I. světové války.

•
Dětský den jsme se rozhodli letos uspo-

řádat trochu jinak, a to plavbou po Baťově
kanálu v neděli 10. června 2018. Děti si tak
spolu s rodiči mohly užít dvouhodinovou
plavbu na lodi Danaj, která vyplouvala z Ve-
selí nad Moravou. Protože nám zůstalo ně-
kolik volných míst, nabídli jsme je našim

seniorům, kteří ochotně pomohli zabezpe-
čit akci Víkend otevřených památkových
domů.

•
Dne 20. června se uskutečnilo veřejné

projednávání Změny č. 1 Územního plánu
obce Násedlovice. 

•
Dne 21. června bylo na obecním úřadu

v Žarošicích slavnostní rozloučení s žáky
deváté třídy, kterého se zúčastnila i naše

paní starostka a pan starosta z Uhřic. Spo-
lečně s devátou třídou proběhlo i slavnostní
přijetí florbalistek ZŠ Žarošice, které zí-
skaly několik významných ocenění – 1.
místo v okrese Hodonín, 1. místo v Jiho-
moravském kraji, 2. místo v Národním fi-
nále Východ a 3. místo Mistrovství České
republiky.

Vesnice roku Vesnice roku

Vesnice roku

Veřejné projednávání

Florbalistky

Rozloučení s deváťáky

Plavba po Baťově kanálu (2x)



•
Dne 22. června zavítali do naší obce po-

tomci rodiny Weisskopfových, kteří žijí ve
Spojených státech amerických, pan Gary
Schiller s rodinou.

•
Dne 28. června proběhlo v mateřské

škole slavnostní rozloučení s předškoláky.
Za obec se přišla rozloučit paní starostka
a pan místostarosta, kteří předškolákům
předali drobné dárky.

•
Dne 29. června proběhlo zakončení škol-

ního roku v Základní škole v Žarošicích, kte-
rého se taktéž účastnila naše paní starostka
a popřála školákům krásné prázdniny.

Pokud vám něco v kulturních a spo-
lečenských akcích chybí, můžete přijít
na obecní úřad s vlastním nápadem
a rádi vám budeme nápomocni s jeho
realizací. Vše je na vesnici jen o lidech
a jejich ochotě.

Závěrem bych ještě ráda poděkovala
všem, kteří věnovali na dětská hřiště
hračky. Je jen
škoda, že se po-
tom najdou jiní,
kteří si těchto
věcí neváží a ničí
všechno kolem
sebe.
Hana Bravencová
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Návštěva rodiny Weisskopfových z USA

Rozloučení s předškoláky

Rozloučení s předškoláky

Zakončení školního roku v ZŠ

Zakončení školního roku v ZŠ
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Úspěšná sezona Mladých hasičů
Dovolte mi, abych vás seznámil s tím,

co naši žáci za uplynulou sezónu prožili,
co se nám vše podařilo a na co budeme
rádi vzpomínat. Naše děti se v zimním
období připravovaly na nadcházející se-
zónu. V klubovně se učily nejrůznější
věci, ať už z oblasti prevence požárů,
nebo činnosti hasičů u požáru. Děti
v únoru psaly testy odborností, které
všechny zvládly na výbornou. Po testech
jsme se začali připravovat na březen, kdy
na nás čekala halová soutěž pořádaná
v Žarošicích. Touto soutěží jsme velko-
lepě zahájili letošní úspěšnou sezónu zí-
skáním třetího místa v kategorii starších
žáků. Mladší žáci obsadili krásné páté
místo. Pokračovali jsme v dubnu na sou-
těži CTIF pořádané u nás v Násedlovi-
cích, kde se družstvo starších žáků umís-
tilo na druhém místě a mladší žáci na
třetím místě. Tato soutěž byla pro naše
děti úplně nová a i přes to, že tuto disci-
plínu nikdy neběžely, zvládly vybojovat

krásná místa. Ovšem naším největším le-
tošním úspěchem byla okrsková soutěž
v Žarošicích. Konala se v květnu a naši
starší žáci zde předvedli parádní výkon
a získali první místo. 

S dětmi jsme dále podnikli výlet do Vy-
škova, kterého se zúčastnil celý náš okrsek.
Společně s Dambořicemi, Uhřicemi a Ža-
rošicemi jsme navštívili překrásnou zoolo-
gickou zahradu a dinopark. Děti byly z vý-
letu nadšeny a my jsme byli rádi, že se jim
na výletě líbilo. Pro děti jsme uspořádali
také cyklo-výlet po cyklostezce z Janova
dvora do Ždánic. V červnu se naše děti
zúčastnily soutěže Železný Hasík v kate-
gorii jednotlivců. Největším úspěchem byli
Patrik Kučera a Emma Zegotová, kteří se
umístili na druhých místech. 

Ke konci školního roku jsme připravili
pro děti oslavu ukončení sezony. Nachys-
tali jsme spousty her, večerní promítání po-
hádek a táborák. 

David Vašulka

Sbor dobrovolných hasičů
Uplynulo půl roku a já vás

prostřednictvím tohoto půl-
ročního zpravodaje mohu se-
známit s činností sboru dob-
rovolných hasičů za uplynulé
období.

Každoročně zahajujeme
naši činnost výroční valnou
hromadou, kde hodnotíme
uplynulý rok. Zimní období
je pro nás převážně čas, kdy probíráme
teorii. Velitelé a strojníci absolvují ško-
lení v Hodoníně. Na členských schůzích
se školí všichni členové zásahové jed-
notky. Během roku samozřejmě probí-
hají i školení praktická – pro nositele dý-
chacích přístrojů nebo pro práci
s čerpadly na suchu i ve vodě. Naši čle-
nové také po celý rok udržují v pohoto-

vosti všechny agregáty, vě-
nují se práci na vozidlech,
v hasičské zbrojnici, starají
se o oblečení. Jako každý
rok i letos jsme na jaře pro-
vedli sběr starého železa.

V květnu jsme se zúčast-
nili okrskové soutěže – dopo-
ledne soutěžila družstva mla-
dých hasičů a odpoledne

poměřila svoji zručnost družstva dospě-
lých. V červnu jsme zavítali do Vyškova,
kde místní sbor slavil 150 let od založení.
Další den nás čekala cesta na Vysočinu.
Tam jsme byli pozváni od hasičů ze
Škrdlovic na jejich závody koňských stří-
kaček. Na obě akce vyjela naše nová cis-
terna Scania, kterou jsme na těchto akcích
předvedli.

V tomto půlroce jsme také museli krotit
červeného kohouta. V Uhřicích při požáru
rodinného domu, při hašení trávy v Náse-
dlovicích, při požáru lesa ve Bzenci a také
při požáru skládky v Kozlanech. Dále jsou
to asistence při pálení čarodějnic, každý
měsíc navážíme vodu do Dambořic na zá-
sobník plynu a z Kyjova jsme naváželi vodu
do koupaliště v Bohuslavicích. Pro obec
jsme káceli stromy a nedávno jsme uklízeli
a odstraňovali stromy po bouřce. Také
máme jubilanta. Jaroslav Navrátil oslavil
krásných 60 let. Přejeme mu hodně zdraví
do dalších let. Závěrem bych chtěl všem
členům Sboru dobrovolných hasičů Náse-
dlovice poděkovat za jejich práci a všem na-
šim občanům popřát mnoho štěstí do dal-
šího pololetí.

Milan Horák, starosta SDH Násedlovice

SDH Násedlovice – výroční schůze 2018
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Komunální volby
Když byl v roce 1848 osmnáctiletý, čer-

stvě pomazaný císař rakouský, František
Josef I. přinucen vypsat poprvé v říši
volby, vyvolalo toto rozhodnutí všeobec-
nou naději a radost. I když to byly volby
podivné, s mnoha omezeními, přesto to
bylo v očích většiny národů v tehdejší Ra-
kouské říši znamení pokroku. Jedním ze
střediskových míst volebního obvodu
byly Žarošice, ke kterým patřilo 18 okol-
ních vesnic. Volilo se do zemského sněmu
a k velkému překvapení se
stal vítězem násedlovický
sedlák Antonín Dobeš.
Účast na volbách byla
velmi vysoká a radost z ví-
tězství místního rodáka
velká. Mladý císař si však
s volenými orgány lehce
poradil a vládu nad říší si
i pomocí svých stoupenců
lehce uhájil.

Jinou situaci zažívali vo-
liči při volbách po první
světové válce. Ne, že by
byly úplně košer, ale de-
mokratický režim Masary-
kovy republiky velmi ztě-
žovaly podvody při
volbách, které byly již pl-
nohodnotným vyjádřením

obyvatel. Poslední svobodné volby za
účasti pouze čtyř stran v roce 1946 záro-
veň pohřbily naděje v další demokratický
vývoj republiky. Národní fronta a zákon
o vedoucí úloze strany snad má ještě vliv
na všechny druhy voleb i po roce 1989. Zá-
roveň po krátkém čase euforie a naděje
nastaly časy, kdy bychom se měli červenat
nad výsledky voleb a nad jejich vítězi. Zá-
roveň jsme svědky toho, co připomíná
„gulášový socialismus“, kdy stačilo hodit

volební lístek Národní fronty do volební
schránky a pak mlčet do dalších voleb.

Dostala se mně do ruky skladba voleb-
ních kandidátek z našich obecních voleb
z roku 1932, kdy o pozice v zastupitelstvu
zápolilo deset kandidátek různých stran.
Ve volbách tehdy zvítězila kandidátka č. 10
Republikánské strany malorolníků se 182
hlasy. Jejich představitel Kadidlo František
se však starostou nestal, protože neměl tr-
valé bydliště v obci. Bydliště měl uvedeno

v Bačalárně v Janově Dvoře.
Starostou se stal lidovec Švaň-
hal František. Jestli tato pře-
kážka v obecní příslušnosti
byla tou hlavní a nepřekona-
telnou závadou, kronika již
neříká. Věřme, že skutečnost,
kdy všech deset kandidátů na
listině vítězů byli věřící evan-
gelické církve, neměla na roz-
hodování žádný vliv. 

Jak to bude vypadat v letoš-
ních obecních říjnových vol-
bách, zatím nemá nikdo potu-
chy. Určitě by jim slušela větší
účast voličů a více kandidátek
s větší nabídkou. Rovněž zá-
jem mladých o dění v naší obci
by nám všem prospěl.

Josef Puk, kronikář

Včelařský kroužek mládeže
S koncem školního roku končí i včelař-

ský kroužek při ČSV ZO Žarošice, jehož
činnost se naplno rozběhne opět po prázd-
ninách, a tak je vhodný čas na rekapitulaci.
Ovšem pro děti, které kroužek letos nav-
štěvovaly, neznamenají prázdniny odpoči-
nek od včel, protože v období prázdnin je
včelařská sezona na vrcholu a je potřeba se
o včelstva, která jsou v kroužku k dispozici,
postarat a také si po medobraní nějakou
sladkou odměnu za celoroční práci a úsilí
odnést domů.

V letošním školním roce navštěvovalo
kroužek sedm dětí ze Žarošic, Uhřic a Ždá-
nic. Výuka probíhala jednou za 14 dní v so-
botu odpoledne v Násedlovicích ve Včelař-
ském domě, na jehož zahradě jsou
umístěná včelstva pro praktickou výuku ve
včelařském kroužku. V kroužku jsme za-
čali na podzim s teoretickou výukou, aby
děti věděly, jak se o včelstva starat a jak je
opatrovat. Od jara, hned jakmile nám to
počasí dovolilo, jsme začali s dětmi chodit
za včelami, aby mohli získané znalosti
uplatnit přímo v praxi. V letošním roce
jsme s dětmi také vytvářeli oddělky – nová
včelstva, abychom navýšili počet včelstev
pro včelařský kroužek. 

Pro některé děti byla vrcholem včelař-
ského kroužku účast na okresním kole sou-
těže Zlatá včela, které se konalo 14. dubna
2018 v Suchohrdlech u Miroslavi a úča-
stnilo se ho 80 soutěžících. Na soutěži musí
děti prokázat nejen teoretické znalosti

v testu, ale i odborné dovednosti a znalosti
z oblasti včelařských pomůcek, včelař-
ských rostlin a anatomie včely medonosné.
Soutěžilo se ve dvou kategoriích, mladší
(1.–5. třída) a starší (6.–9. třída), a nejlepší
tři soutěžící z každé kategorie postoupili do
národního kola, které se konalo v Nasavr-
kách. Toto nám (na rozdíl od loňskému
roku) těsně uniklo, neboť Martina Teclová
obsadila v Suchohrdlech ve starší kategorii
výborné 4. místo. Ve starší kategorii dále

Kateřina Mrkvová obsadila 18. místo, hned
za ní Josef Šeffer místo 19., Adam Valenta
skončil 21. a Petr Krišica obsadil 26. příčku.
V mladší kategorii skončil Marek Krišica
na 17. místě a Šimon Tecl na 33. místě. 

Děkuji dětem za vzornou účast ve vče-
lařském kroužku a doufám, že se nejen se
současnými členy, ale třeba i s dalšími
dětmi setkám opět po prázdninách ve Vče-
lařském domě.

Roman Švábík, vedoucí VKM

VKM Žarošice
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

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

Jubilanti
50
Ludvová Ivana č. 144
Sladká Lenka č. 245
Horák Roman č. 67
Ondrášek Roman č. 55
Veselá Jana č. 103

60
Poláčková Eva č. 324
Hon Josef č. 345
Dobeš Vlastimil č. 355
Horáček Josef č. 331
Navrátil Jaroslav č. 199
Konečná Lenka č. 242
Poláčková Jana č. 326
Jüttnerová Eva č. 230

70
Hrabal Miroslav č. 305

75
Brychtová Zdeňka č. 75
Blahutková Ludmila č. 193
Puk Josef č. 334
Radvanová Marie č.345

85
Ouda František č. 143
Poláček Václav č. 113

90
Fronková Josefa č. 340
Maláč Josef č. 94
Peřanová Marie č. 324

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

Narození
David Buršík, syn Lenky
a Tomáše Buršíkových

Karolína Chrástková, dcera
Kateřiny Šidlíkové a Michala
Chrástka

Matěj Jetelina, syn Markéty
a Radima Jetelinových

Rozloučili jsme se
Luděk Navrátil č. 328
Jaroslav Crlík č. 89
Zdenka Krhánková č. 358

Vítání občánků – dne 17. června 2018 jsme přivítali Davida Buršíka, 
Jakuba Piškulu, Matěje Jetelinu a Karolínu Chrástkovou.

Jubilantka Žofie Horáčková

Jubilantka Josefa Fronková Jubilant Josef Maláč

Jubilanti Marie a Roman Horákovi
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Pomník padlých



Člověk je tak …
KRÁSNÝ, jak krásná je jeho duše. 
VELKÝ, jak velké je jeho srdce. 
STARÝ, na kolik se cítí. 
SILNÝ, jak umí pomoci slabým. 
ŠŤASTNÝ, jak se umí těšit z maličkostí v životě. 
MOUDRÝ na to, aby inspiroval a zkvalitňoval
život ostatních.


