
ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU 2010

NÁSEDLOVICE
v polovině roku

Každý má někde v hloubkách nejhlubších  jednu ves nade všechno drahou,
stráň svého dětství, po které se mih stín hranostaje travou.

Každý má v srdci jeden starý sad chalupu jednu, kliku jedněch dveří….
A pokud budeš hrudí před ní stát  do toho domu blesky neudeří.

A každý jednou za čas odhrne ze srdce všechno harampádí
a ke vsi té, té stráni větrné se vrátí…
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Vážení spoluob-
čané, vítám vás na
stránkách obecního
zpravodaje v polo-
vině roku 2010.
Chtěla bych vás
touto cestou pozdra-
vit a informovat
o dění v obci.

Skončil měsíc kvě-
ten, který má pro každého z nás jinou
symboliku. Ať už se jej každý snaží na-
plnit po svém, my žijeme přípravami na
Sjezd rodáků, který se uskuteční ve
dnech 18.- 20. června 2010. Při této příle-
žitosti si také připomeneme 110. výročí
založení Sboru dobrovolných hasičů
a v červnu uplyne právě 90 let od zalo-
žení obecní knihovny. Proto jsme pro-
gram sjezdu připravili tak, abyste měli
možnost zhlédnout jak kulturní program,
tak i ukázky hasičské techniky, a záro-
veň, abyste měli možnost v klidu a po-
hodě navštívit připravené výstavy.
Příprava takové akce je velmi náročná,
a proto vás prosím o pomoc jak při pří-
pravách, tak i při samotné realizaci. Po-
zvěte své děti, vnuky a přátele a můžete
pomoci třeba i tím, že obléknete své děti
a mládež do krojů na slavnostní bohos-
lužby, které se budou konat v neděli 20.
června v 10.30 hod. jak v kostele sv. Mar-
tina, tak i v modlitebně Českobratrské
církve evangelické. Od 11.30 hod. pro-
běhne v kostele sv. Martina koncert Vla-

dimíra Mlejnka, na který zveme širokou
veřejnost.

Nadále řešíme otázku nového územ-
ního plánu, jehož návrh nyní posuzuje
Krajský úřad Jihomoravského kraje. Dal-
ším krokem bude veřejné projednávání,
které bude oznámeno 45 dní před jeho
konáním. Nejpozději na tomto veřejném
projednávání může každý uplatnit připo-
mínky, dotčené osoby námitky a dotčené
orgány svá stanoviska.  

V současnosti také probíhá příprava na
řešení nové zeleně, parkoviště a garáží
vedle hřbitova. Bohužel se náš záměr ne-
slučuje s přísnými podmínkami ochran-
ného pásma produktovodu, a tak
společnost ČEPRO požaduje doplnit
a upravit rozsah lokalit tak, aby stavby
splňovaly stanovenou ochrannou vzdále-
nost.

V dubnu byla dokončena a předána stu-
die projektové dokumentace s názvem
Kanalizace v obci Násedlovice. Podrob-
nější vysvětlení naleznete na stránkách
tohoto zpravodaje přímo od Ing. Barto-
níčka, který studii zpracoval. 

Z programu obnovy venkova jsme zís-
kali dotaci 160 tisíc na opravu prasklé
hřbitovní zdi. Na základě přeshraniční
spolupráce ČR – Rakousko jsme také ob-
drželi dotaci na uspořádání hodů, takže
letos na hody opět přivítáme naše milé
hosty. Také bychom chtěli opravit budovu
obecního úřadu, a tak se snažíme získat
nějaké dotace, avšak větší část prostředků

Slovo starostky v polovině roku 2010 
budeme muset uvolnit z rozpočtu obce.
O tom, jak se náš záměr bude dařit reali-
zovat, vás budeme včas informovat jak ve
zpravodaji, tak i v místním rozhlase nebo
na úřední desce. Aktuální informace
včetně hlášení místního rozhlasu nale-
znete také na našich internetových strán-
kách.   

Naše obec se letos opět přihlásila do
soutěže vesnice roku 2010. Smyslem sou-
těže je kromě poměření jednotlivých sou-
těžících také výměna zkušeností. Myslím,
že naše obec se může pochlubit pestrými
aktivitami, bohatým společenským živo-
tem, které organizují naše spolky, a udr-
žováním lidových tradic. Naše obec žije
díky velkému zapojení občanů do veřej-
ného života, což je v dnešní uspěchané
době vzácností. Krajská hodnotitelská ko-
mise navštíví naši obec ve středu
9. června 2010 od 13 do 15 hodin. 

Chtěla bych vám všem poděkovat za
vstřícnost a pomoc při organizování
všech akcí na úkor vašeho volného času.
Děkuji za péči o krásu vesnice, květino-
vou výzdobu a úklid veřejných prostran-
ství i chodníků především v zimních
měsících. 

Milí spoluobčané, přeji všem pěkné
prožití prázdnin a dovolených, ať vás nad-
cházející příjemné dny vtáhnou do ne-
všedních chvil s vašimi blízkými a hlavně
ať se všichni ve zdraví a v pořádku vrátíte
do svých domovů.

Vlasta Mokrá, vaše starostka
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Zajímavosti
Od začátku roku 2010 podala Obec Náse-

dlovice žádosti o dotace a také se znovu při-
hlásila do soutěže Vesnice roku 2010 nejen
pro svou soutěživost, ale i kvůli možnému
získání prostředků na lepší občanskou vy-
bavenost. Další žádosti o dotace budou
podávány průběžně během roku dle data,
kdy vyjdou výzvy.

•
Do výherních hracích automatů v naší

obci bylo za rok 2009 vloženo 2 324 955 Kč.
Vyplaceno ve výhrách bylo 1 479 049 Kč.
Obec z tohoto získala 44 000 Kč a z nájmu
2 kusů automatů firma zaplatí obci
40 000 Kč. Starostka navrhuje zastupite-
lům, aby za tyto prostředky byl pořízen
ukazatel rychlosti umístěný na začátku
obce. Výtěžek z VHP jsme obvykle použili
na výstavbu a obnovu dětských hřišť, a tak
i tento měřič bude sloužit k větší bezpeč-
nosti našich dětí i občanů.

•
Obec Násedlovice ve spolupráci s Ing.

Maradou vysadila na násedlovském kata-
stru v loňském roce les o rozměru 3,89 ha
na pozemcích s názvem Paže. O stromy se
bude starat Ing. Marada po dobu 15 let
a poté les přejde do vlastnictví obce.

•
Přiblížil se konec školního roku

2009/2010. V mateřské škole se budeme
loučit s předškoláky, kteří po prázdninách
nastupují povinnou školní docházku. Jsou
to: Martin Forman, Natálie Šurýnová,
Tomáš Popelka, Filip Kozel, Lukáš Blahutka
a Tomáš Bárta. Základního vzdělání již do-
sáhli a těší se na další studium: Markéta
Maradová, Nikola Machalová, Jiří Blaha,
František Hlaváč, Dominik Jankůj, Jana Ka-
šubová, Veronika Bucalová, Petr Červíček,
Lucie Balázsová, Kristýna Maradová, Soňa
Vahalová a Pavlína Strmisková. Všem pře-

jeme, ať se jim po prázdninách v nové třídě
líbí, ať si najdou dobré kamarády a ať mají
z učiva co největší užitek.

•
V naší obci již rok působí sbor zpěváků.

Svým účinkováním zpestřují různé akce,
např. dožínky, živý betlém, farní čaj a jiné.
Dvaadvacet členů se schází pod vedením
paní Marcely Hanákové v místní mateřské
škole. Proto jí chceme poděkovat za snahu
a obětavost, kterou zpěvákům věnuje. Pro
obec je vždy přínosem, když se najdou lidé
ochotní udělat něco navíc ve svém volném
čase. 

•
Upozorňujeme občany, kteří mají platbu

za odpad rozdělenou na dvě části,  že v mě-
síci červenci je třeba zaplatit druhou polo-
vinu. V měsíci dubnu byl uspořádán
místním SDH sběr starého železa a huma-
nitární sbírka. Odeslali jsme tři čtvrtiny ka-
mionu obnošených šatů a dalších použitých
věcí, které jste věnovali pro humanitární
účely. V květnu byl v naší obci mobilní
sběrný dvůr nebezpečného odpadu. 

Kontejnery na směsný odpad, které jsou
umístěny v areálu bývalého podniku Šohaj,
jsou otevřeny od 10.4.2010 každou sobotu
v době od 8 do 14 hodin. Upozorňujeme, že
zde platí zákaz ukládání nebezpečného od-
padu. Ukládaný odpad je také třeba nejprve
roztřídit na plasty, papír a sklo, které se dá-
vají do hnízd na tříděný odpad. Kontejner
se plní jen po okraj bočnice, aby mohl být
zaplachtován a při nakládání na auto se ná-
klad nevysypal. Občané, kteří budou vyvá-
žet větší množství suti nebo objemného
odpadu, ať toto nahlásí na OÚ. Poměrná
částka jim bude rozúčtována po vyvezení
kontejneru.

•
Oznamujeme občanům, kteří mají uza-

vřenou smlouvu na hrobové místo do
konce roku 2010, že si mohou od začátku
července přijít na OÚ tuto smlouvu pro-
dloužit. Cena za pronájem hrobového místa
se nezvyšovala. Na katolickém hřbitově
bude zrušena dle přání majitele jediná vy-
stavěná podzemní hrobka, která zde byla.

•
V loňském roce jsme vás informovali

o tom, že se natáčí DVD, které bude roz-
dáno do každého domu. Obec na tento pro-
jekt získala dotaci z programu přeshraniční
spolupráce. Slovenská strana však od
smlouvy o dotaci odstoupila, proto ani toto
propagační DVD nemohlo být hrazeno
z prostředků EU. Materiál, který byl v době
odstoupení slovenské strany již zpracován,
uhradila obec z vlastních prostředků a DVD
vám bude doručeno do poštovní schránky.

Žádost podána na: Spolufinancování Požádáno o částku
Sjezd rodáků odbor kultury a památkové péče JMK 66 000 Kč
Rekonstrukce a vybavení 1. patra LEADER 625 000 Kč
Oprava hřbitovní zdi a brány POV 200 000 Kč
SDH Výstroj a výzbroj kancelář hejtmana JMK 150 000 Kč
110. výročí založení SDH Hejtman JMK 50 600 Kč
110. výročí založení SDH rada JMK 50 600 Kč
Předání mezinárodních Příhraniční spolupráce 
krojovaných tradic ČR–Dolní Rakousko 240 000 Kč

Děkovačka
Naše poděkovaní patří

zpěvákům, kteří zpívají na
pohřbech. Zpěváci se musí
sejít na zkoušku, pohřeb ab-
solvují v každém počasí
a někdy si musí vzít i volno
z práce. Děkujeme vám za to,
že je na vás spolehnutí a že
obětujete svůj volný čas pro
tuto službu spoluobčanům.
V těchto pro pozůstalé tak
těžkých chvílích je tato
pomoc velmi cenná a vážíme
si toho, že v naší obci máme
takové ochotné lidi.

Je pěknou tradicí, že na Velký
pátek chodí v naší obci děti
„hrkat“. Říká se, že na Zelený

čtvrtek večer odlétají zvony do Říma
a až do jejich návratu při večerní so-
botní vigilii zvony nezvoní. Projít
celou obcí za jakéhokoli počasí je
úkol nelehký, a hrkači jsou z toho
právem unavení, ale pohyb je
zdravý a ve škole jsou prázdniny,
tak alespoň není čas vymýšlet lotro-
viny. Letos se zase sešlo spousta
ochotných z řad dětí, mládeže i do-
spělých, kteří nám čas zvonění při-
pomínali zvukem hrkačů. Všem jim
patří naše poděkování za ochotu
a snahu. A zase narok vás budeme
vyhlížet…

Násedlovický sbor Foto: J. Kobzinek
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V sobotu 2. ledna
2010 se sešli dobro-
volníci, děti i jejich
rodiče, aby vyrazili
do ulic a navštívili

naše domovy. Tříkrálová sbírka je celore-
publikový projekt Charity ČR a motto
sbírky je „Pomoc rodinám a lidem v nouzi
u nás i v zahraničí“. Letos se tato sbírka ko-
nala již podeváté a v Násedlovicích se
sešlo nejvíce koledníků za celé toto ob-
dobí. Sešlo se šest skupinek po třech s do-
provodem jednoho dospělého, takže
celkem 24 dobrovolníků – koledníků. Asis-
tent, který se o tuto sbírku stará, se jme-
nuje Dalibor Michálek a pomáhá mu i jeho
žena Anička. Není jednoduché udělat něco
navíc, dobrovolně a zadarmo ve svém vol-
ném čase, a proto si těchto lidí nesmírně
vážím. Děkuji všem, kteří se letošní sbírky
zúčastnili, a pomohli tak lidem v nouzi.
Z letošní sbírky jsem za naši obec odeslala
16 598 Kč a těším se na další spolupráci
v roce 2011.

Vlasta Mokrá, starostka obce

Tříkrálová sbírka v Násedlovicích

V předchozích pěti letech probíhala in-
tenzivní příprava k uvedení postoje obce
Násedlovice k obecní kanalizaci do práv-
ního vztahu. Kanalizace, resp. nalezené ša-
chty, byly zaměřeny odborným geodetem
a byl vypracován pasport kanalizace. Tím
byl získán relativně přesný přehled o po-
loze a rozsahu kanalizace v obci. Následně
bylo požádáno o „Povolení nakládání s vo-
dami“ a bylo povoleno vypouštět vody
z obce v určité kvalitě do vodoteče. Kvalita
vody se průběžně sleduje. Na základě tě-
chto informací a v souladu s platnou legis-
lativou zahájila obec kroky k přípravě
definitivního řešení likvidace odpadních
vod. Ve spolupráci s JMKU se obci podařilo
zabezpečit finanční prostředky k vypraco-
vání projektové dokumentace k územnímu
řízení pro obecní ČOV a dovedení odpad-
ních vod do areálu ČOV – tj. kanalizaci.
Bylo nutno provést přepočet množství od-

padních vod produkovaných v obci, tedy
„Studii kanalizace“, a v ní rovněž posoudit
kapacitní možnosti stávající sítě. V tomto
roce bude dokončena dokumentace „Kana-
lizace v obci Násedlovice a obecní ČOV
a nutných úprav stokové sítě“. Následně
budou zabezpečeny nutné doklady a pod-
klady k vydání územního rozhodnutí na
tyto stavby. Tento doklad je nezbytný pro
podání žádosti o případnou dotaci na fi-
nancování předmětných staveb. 

Po získání všech nutných příloh bude
obec žádat o zařazení do dotace na realizaci
stavby ČOV a kanalizace v případě, že bude
tato výzva vypsána. V případě zařazení do
dotace a zabezpečení finančních pro-
středků způsobem pro obec akceptovatel-
ným bude zahájena realizace stavby ČOV
a předmětné kanalizace. Nejprve bude
nutno dokončit dokumentaci ke staveb-
nímu řízení a zabezpečit stavební povolení.

Následně vypracovat zadávací dokumen-
taci k výběru zhotovitele, zorganizovat sou-
těž a vybrat tohoto zhotovitele. Tyto
činnosti by byly pravděpodobně uskuteč-
něny nejdříve v roce 2011–2012. Pak by pro-
bíhaly stavební práce na ČOV, tj. v prostoru
dnešního vyústění z veřejné kanalizace
u Trkmanky – na soutoku Trkmanky a pří-
kopu (Haltýře). Stavební práce na kanali-
zaci by potom byly realizovány v tratích
s místním názvem Dědina, Zmola a Chme-
línek. Napsat přesný časový sled postupu
stavebních prací nelze především z toho
důvodu, že není jasný rozsah a zdroj fi-
nančních prostředků, který bude základem
pro zahájení těchto prací. 

Všechny tyto kroky jsou činěny pouze za
tím účelem, aby odtékající vody z obce byly
co nejčistší a splňovaly ukazatele uvedené
ve stávající legislativě.

Ing. Jaroslav Bartoníček

Co s kanalizací v naší obci?

Zlatý
Ámos

V Násedlovicích má učitelské povo-
lání dlouholetou tradici. I v současnosti
učí na různých školách učitelé pocháze-
jící z naší obce. Třeba jen v Žarošické
škole učí hned tři učitelky: Marcela Kob-
zinková, Kristína Dobešová a Jarmila
Mokrá. Paní Mokrou žáci a rodiče při-
hlásili do soutěže o nejoblíbenějšího
učitele Zlatý Ámos 2010 a v regionálním
kole před komisí ji obhajoval její žák –
třeťák v časovém limitu pěti minut.
K nominaci a účasti paní Mokré blaho-
přejeme.

Volby do PSP České republiky

Tříkráloví koledníci Foto: M. Popelková
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V sobotu 23. ledna pořádali myslivci ples.
Hrála dechová hudba Bojané. Připraveny
byly jako tradičně zvěřinové speciality, na
které bylo nutno vystát frontu.

•
Krojovaného plesu se 6. února zúčastnila

krojovaná mládež i děti a hosté ze Žarošic,
kteří předtančili Českou besedu a po pří-
jezdu mládeže z Věteřova tančili všichni i be-
sedu moravskou. Děti začaly tuto besedu
nacvičovat již po Novém roce s Kristýnou
Dobešovou, Marcelou Kozinkovou, Hanou
Bravencovou a Michaelou Popelkovou. Po-
ctivá příprava se vyplatila a naši nejmenší
sklidili obdiv a pochvalu. I letos byla připra-
vena bohatá tombola a plesové speciality,

Kulturní akce několika větami

které byly po půlnoci téměř vyprodány.
K tanci i poslechu hráli Hovorané. 

•
O týden později uspořádala TJ Moravia os-

tatkovou zábavu, kde hrálo Trio Friga. Na ob-
chůzce maškar po dědině provázel hrou
na harmoniku Jaroslav Navrátil a prodávaly
se losy na prase. Na tuto výhru měl štěstí pan
Václav Horák.

•
Hned v neděli pořádala obec ve spolupráci

s mateřskou školou dětský karneval. Pro děti
byly připraveny hry a soutěže a také bohatá
tombola, ze které si nakonec všichni nějakou
cenu odnesli.

•

V neděli 21. února byli na obecním úřadě
slavnostně přivítáni dva noví občánci: Edita
Nováková a Tadeáš Svatoň. Denisu Řezníko-
vou, Jana Stratinského, Dominika Dobeše
a Emmu Zegotovou jsme uvítali do života 11.
dubna. Maminky dostaly kytičku a pro děti
věnoval obecní úřad dárkovou tašku s upo-
mínkovými předměty a finančním darem.
Tuto slavnost vždy zpestřují děti z mateřské
školy pásmem básniček a písniček. Jim i je-
jich maminkám, které je oblečou do krojů,
také patří naše poděkování.

•
6. února přijeli do naší obce umělci

z Opavy se zábavnou show plnou krásných,
známých operetních melodií s názvem Tele-
varieté v operetě.

•
Nedělní odpoledne 14. března začalo po

obědě velikonoční dílnou, kde si přihlášené
účastnice vyráběly tři velikonoční dekorace
pod vedením pana Jaromíra Kokeše. Vý-
robky ještě ani nebyly dokončeny a už začí-
nal malý domácí velikonoční jarmark.
Prodávalo se zde dekorativní sklo, keramika,
staré knihy, bižuterie, domácí med, perníčky
a velikonoční dekorace. Zájemci si mohli
uplést velikonoční pomlázku, ochutnat veli-
konoční pohoštění nebo se inspirovat při
drátkování a vrtání vajíček. 

•
Již tradičně se poblíž naší obce konaly zá-

vody automobilů do vrchu, a to ve dnech 24.
a 25. dubna 2010.

•

Roztančený sál na mysliveckém plese Foto: J. Puk

Krojovaný ples – nástup Foto: J. Kobzinek Ukončení pochůzky maškar po dědině Foto: M. Popelková

Dětský karneval Foto: M. PopelkováKrojovaný ples – Česká beseda Foto: J. Kobzinek
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Již podruhé se v rámci besedy pro dů-
chodce jelo na výlet. Letos násedlovští se-
nioři zamířili na Mohylu míru a podívali se
i na zámek ve Slavkově u Brna. Příjemně
strávené odpoledne zakončili výbornou ve-
čeří a s pěkným zážitkem se šťastně vrátili
domů.

•
Den Matek jsme společně oslavili v kul-

turním domě. Program připravily děti ze Zá-
kladní školy v Žarošicích. První třída nás
přivítala báničkou a druháci hráli na flétny.
Poté již začalo divadelní představení Čert
makrela, při kterém jsme se výborně bavili.
Nyní už víme, že i v naší obci vyrůstají he-
recké talenty, a toto nadání bychom v nich
měli podporovat.

•
Poslední květnovou sobotu se opět na mí-

stním rybníčku pořádaly rybářské závody.
Připraveny byly grilované rybí speciality
a tombola.

•
Zároveň se v kulturním domě konalo mi-

strovství v rapid šachu zrakově postiže-
ných. Obec hráčům jako každoročně

zdarma pronajala prostory kulturního
domu i ubytovny.

•
Nyní většina z nás žije přípravami na sjezd

rodáků. Zveme všechny naše rodáky i přátele

Vítání občánků – duben Foto: J. Kobzinek Vítání občánků – únor Foto: J. Kobzinek

Všichni herci divadelního představení „Čert makrela“ Foto: J. Kobzinek

Účastníci zájezdu před Mohylou míru Foto: J. Puk

Velikonoční dílna – předvádění pracovního postupu Foto: V. Mokrá

Velikonoční dílna – tvorba Foto: V. Mokrá

Plánované kulturní akce

ČERVEN 19. a 20. 6. 2010 Sjezd rodáků
4. 6. 2010 Koncert skupiny Alkehol (Iberka)

ČERVENEC 4. 7. 2010 Letní noc (myslivci)
SRPEN 7. 8. 2010 Letní noc (TJ Moravia)
ŘÍJEN 1. 10. 2010 Podzimní dílna

27. 10. 2010 Rej světlušek s výstavou vyřezávaných dýní
LISTOPAD 12.–14. 11. 2010 Tradiční Martinské hody

20. 11. 2010 Adventní dílna
27. 11. 2010 Kateřinská zábava

PROSINEC (datum bude oznámeno) Předvánoční jarmark
26. 12. 2010 Živý betlém a zpívání u vánočního stromu 

a známé a přejeme si, aby se oslavy vydařily,
vyšlo nám plánované hezké počasí a pozvaní
hosté i my všichni byli spokojeni.

Jarka Šaňková



V březnu 2010 vyšel v Hodonínském de-
níku článek s názvem „Školčátka jedí se-
mínka a miso shiro. A chutná jim.“ Redaktor
takto popisoval, jak se běžné jídlo v místní
mateřské škole mění v netradiční díky zdra-
vým přírodním surovinám.

Za pár dní na to už zde točila reportáž te-
levize Nova a také Česká televize, a naši malí
školáčci se tak na pár dní stali populárními.
Děti si dnes sami přidávají na namazaný
chleba slunečnicová či dýňová semínka
nebo speciálními  formičkami vykrájenou
zeleninu. Také červené nebo zelené bram-
bory z talířů mizí dříve než ty obyčejné. Jde
přitom pořád o stejné brambory, jen jednou
obarvené špenátem, podruhé červenou
řepou. Co asi bylo ze začátku nejvíce nez-

8 Červen 2010
NÁSEDLOVICE
v polovině roku 2010

…a nakonec ještě jednu malou vzpomínku:
vždycky když uvidím pohlednice k Vá no cům,
reprodukce zasněžené návsi od Josefa Lady,
vzpomenu si na vánoce v Násedlovicích v le-
tech asi 1953–1955. Bylo bílo, kousek od na-
šeho domu stál vzrostlý kaštan a pouliční
lampa. A pod ní se postavil jeden večer hrát
koledy na harmoniku slepý pan „Jaroš“ Trou-
bil, varhaník v kostele sv. Martina, vodívala ho
jeho paní… a já se sestrou v okně a rozsvícený
stromeček v pokoji... v dětských očích to
všechno jeden zázrak. Ať se Vám všem v Ná-
sedlovicích daří, přeji vše dobré!

Anna Petrovičová, roz. Laigotová

Vážená paní starostko,
děkujeme za pozvání, ale s politování

Vám musíme oznámit, že Vaše rodačka An-
tonie Hadrabová, rozená Bajáková, narozená

17. 1. 1917, dne 8. 5. 2009 zemřela. 
Od svých 19 roků žila v Náměšti nad Osla-
vou, ale stále sledovala dění okolo své rodné
vísky. Schovávala všechny zmínky o „svých“
Násedlovicích. S radostí používala místní ná-
řečí, vykládala nám humorné příběhy ze
svého dětství. Do konce života nedala do-
pustit na rodné Násedlovice a nebylo dne,
aby je nevzpomněla, byť se jednalo jen
o projev místního dialektu.

S pozdravem Radomír Hadraba, syn

Vážená paní starostko.
S potěšením jsem převzal Vaše pozvání na

sjezd rodáků a srdečně za něj děkuji. Jsem
rád, že v obci vedete všechny rodáky, i když
jako já, jsou mimo obec již mnoho let.

Současně zdravím všechny účastníky
sjezdu a také členy SHD při jejich výročí

a přeji všem, aby se sjezd i výročí uskuteč-
nilo v dobrém a přátelském duchu.

S přátelským pozdravem Karel Mastný

Vážená paní starostko, děkuji za pozvání
na vaši velkou slavnost. Je mě velice líto, že
se ze zdravotních důvodů nemůžu zúča-
stnit. Jsem po operaci, posedávám, polehá-
vám a nemůžu se pro únavu nikam vydat.
prosím omluvte moji účast.
S pozdravem a poděkováním

Bohumil Matula

Vážení rodáci, děkuji za pozvání na sjezd
rodáků. Můj zdravotní stav již není dobrý
a proto pravděpodobně nepřijedu… Přeji
vám hodně úspěchů jak při samotných osla-
vách, tak i v běžném životě.

Hodně zdraví všem přeje L. Trnková

Od rodáků

Mateřská škola
námé, je miso shiro – pasta z bílé rýže nebo
shitaké houby. Aby se tyto potraviny dostaly
více do povědomí rodičů, svolala ředitelka
mateřské školy setkání spojené s ochutnáv-
kou připravených jídel a salátů. Nová ku-
chařka Iva Šefferová tyto pokrmy umí
připravit tak, že výborně chutnají. Zdravé
přírodní produkty kombinuje s běžným jíd-
lem, které je známé, proto je chuť stejná, ale
v jídle je přitom spousta zdravých látek.
Jsme rádi, že paní kuchařka nás obohatila
o tyto nové poznatky, a přejeme všem
v místní mateřské škole, aby se jim i nadále
dařilo pokračovat v nastoleném trendu, aby
dětem zdravá strava chutnala a také aby byli
spokojeni nejen zaměstnanci školky a děti,
ale i jejich rodiče. J. Šaňková Svačina ve školce Foto: J. Šaňková

Násedlovice Foto: J. Kobzinek
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V neděli 31. ledna 2010 se v sále kul-
turního domu uskutečnilo setkání naší
farnosti. Děti a pěvecký sbor z Násedlo-
vic opět oživily vánoční atmosféru živým
betlémem, který se v naší obci koná vždy
na Štěpána před obecním úřadem. Čle-
nové sboru vyzvali přítomné, aby si
všichni společně zazpívali známé lidové
písně jako je „Veselá je dědina“, nebo
„Pijme vínečko“. Na harmoniku hrál pan
Zdeněk Horák. K občerstvení se podával
čaj, svařák, koláče a chlebíčky, někteří vi-
naři přinesli dobré víno a paní Marie Ba-
jáková upekla zákusky. Mnoho lidí se
ptalo „Co to je? O čem to asi je? Co to zase
vymysleli za novinu?“ Ale byla jsem mile
překvapena jak zaplněným sálem, tak po-
hodovou, přátelskou a družnou atmosfé-
rou.

No a když se začala losovat tombola, to
bylo najednou veselo. Děti měly připra-
veny hry a rukodělné činnosti, takže je-
jich rodiče si mohli v klidu vychutnat
nejen připravené občerstvení, ale i poví-
dání si se sousedy a přáteli. Chtěla bych
touto cestou poděkovat otci Josefu Po-

Z farnosti
Naši farníci jeli i v lednu na pouť do Fili-

pova, která se pomalu stává hezkou tradicí
a také v květnu na pouť do Dobré Vody
u Nových Hradů. Dlouhá cesta autobusem
byla zpestřena zastávkou v novohradském
klášteře Božího Milosrdenství a v Třeboni,
kde mnozí využili příležitost ochutnat tře-
boňského kapra. Letos se připravují k 1. sv.
přijímání z naší obce dvě děti: Natálka Lo-
janová a Tomáš Bárta a tato slavnost bude
v Žarošicích. Další významnou událostí
v naší farnosti bude slavností bohoslužba
u příležitosti sjezdu rodáků a 110. výročí
SDH. V srpnu nás čeká zásvětná pouť do
Šaštína a pouť Zlatá sobota v Žarošicích.
Tady opět prosíme násedlovické ženy
o pomoc při pečení koláčků. Dušičky budou
na hřbitově 7. listopadu a týden nato bude
slavnostní hodová bohoslužba. Advent za-
číná 28. listopadu 2010. J. Šaňková

Farní čaj v Násedlovicích

hankovi a Antonínu Valihrachovi, kteří
byli přesvědčeni, že se to povede. A také
děkuji všem ostatním, kteří neodmítli
pomoc při přípravě, bylo nás opravdu

hodně. Přála bych si, aby takové setkání,
ať už je nazveme jakkoliv, nebylo po-
slední. To bude záležet na nás všech.

Vlasta Mokrá

Farní čaj Foto: J. Kobzinek

Nabírání vody na poutním místě Foto: V. Mokrá

Poutnice a řidiči Foto: A. Valihrach

Upozornění
Dne 16. června 2010 bude prová-

děna velkoplošná deratizace obce
Násedlovice. Akci zabezpečuje
firma Deratex, s.r.o., která provede
ošetření kanalizační sítě, veřejných
ploch a vybraných objektů.

Vzhledem k pravděpodobnosti
výskytu hlodavců i v okolí domů
a hospodářských stavení, žádáme
spoluobčany o spolupráci. Pokud
to situace vyžaduje, obraťte se
přímo na pracovníky jmenované
firmy.

Pro vlastní potřebu si budete
moci zakoupit u této firmy ná-
strahy proti hlodavcům.
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Projížděl jsem naším údolím často.
V mládí jsem tudy chodíval pěšky. Jak to
tady vypadalo dřív, v historii, napadlo mě
někdy. „Napiš o tom něco,“ říká mi kama-
rád František Trnka ze Ždánic, rodák
z Násedlovic tak jako já, „některé mate-
riály máš a něco ti půjčím.“ Oba trochu
sbíráme písemnosti o rodném kraji.

Nejdříve otevírám publikaci „Násedlo-
vice minulost a přítomnost“ vydanou
u příležitosti sjezdu rodáků v roce 1965.
PhDr. Rudolf Hurt, brněnský historik a ar-
chivář, zde vykresluje násedlovskou his-
torii podle dochovaných písemných
pramenů od středověku po začátek 20.
století. A tady na straně 21 nacházím první
datum o tom, jak se proměňovalo naše
údolí za dobu téměř pěti století. V roce
1376, kdy Násedlovice držela rodina Čer-
nínů, byly v katastru obce vybudovány
první dva rybníky. Jejich počet v 15. a 16.
století díky intenzivnímu chovu ryb vzro-
stl na 11, a to od Násedlovic
až po pramen Trkmanky.

Byly to: Velký Šenstrás,
Malý Šenstrás, Boudný,
Dolní Želetický, Horní Žele-
tický, Dolní Dražůvský,
Horní Dražůvský, Hracho-
vec, Smrťák, Heftovec, Sme-
tanec.

Pod hrází některých z tě-
chto rybníků byly budovány
vodní mlýny. Staviteli
mlýnů byli majitelé vesnic,
na jejichž území se rybník
vhodný pro stavbu mlýna
nacházel.

Středověký mlýn nebyla
příliš velká investice. Větši-
nou dřevěná roubená stavba
s doškovou nebo šindelo-
vou střechou, ne o mnoho
větší než vesnický selský
statek, byla stavěna na pří-
hodném místě pod hrází,
kde se břeh zvedal co
možná nejvýše nad úrovní odtoku z ryb-
níka. Bylo nutno vybudovat vantrokový
žlab se stavidlem, kterým se přiváděla
voda na mlýnské kolo. Před kolem byl
žlab dřevěný jako většina součástí hna-
cích mechanismů mlýna. Jenom zeď od
mlýnského kola bývala vyzděna z ka-
menů. 

Dřevěné části vyráběli lidé znalí práce
se dřevem jako sekerníci, nebo koláři,
kteří vyráběli hlavní části mlýna. V první
řadě to byl hlavní hřídel, na kterém byla
naklínována dvě kola – vodní a paleční. Do
palečního kola zapadal dřevěný pastorek
se svislou železnou hřídelí, která prochá-
zela spodním mlecím kamenem (ležá-
kem). Tato hřídel nesla na svém horní
konci vrchní otáčející se kámen (běhoun).
Pomocí soustavy dřevěných trámků, na
nichž bylo pevně uchyceno ocelové lo-
žisko svislé hřídele, bylo možno seřizovat
mezeru mezi mlecími kameny a tím i hru-
bost mleté mouky. Mlecí kameny vyro-
bené většinou z pískovce mívaly průměr

kolem 70 centimetrů. Pro sestavení celého
mechanismu vodního mlýna bylo zapo-
třebí jen velmi málo železných částí: svislá
železná hřídel, 2 čepy hlavní hřídele, 2
zděře upevňující čepy v hlavní hřídeli,
ocelové ložisko svislé hřídele, 2 zděře
upevňující dřevěné paprsky pastorku, ky-
přice – pevné uložení horní jehlanové
části hřídele v horním mlecím kamenu.

Díky materiálům, které napsal
PhDr. Rudolf Hurt a obětaví badatelé
o historii 

ždánského okresu Jakub Vrbas a Fran-
tišek Halabala, máme možnost částečně
nahlédnout do historie vodních mlýnů na
povodí Trkmanky.

Začněme od Násedlovic. Ve Vlastivěd-
ném sborníku moravském č. IX r. 1954 na
str. 4 čteme: „Ve snaze zvětšit rozsah
svého násedlovského rybníka, zvaného
později Boudný, dal někdy v této době
(1530) Proček starší ze Zástřizl zvýšiti

jeho hráze, zejména však v místech proti
mlýnu, který byl pod tímto rybníkem. Po
zvýšení rybniční hráze způsobovala však
zpětná voda z Násedlovic škody na žele-
tických pozemcích a sahala až po mlýn že-
letický ležící pod dolním rybníkem
želetickým. Tím trpěl nejen mlýn, nýbrž
i dolní rybník želetický, z něhož pro malý
odtok nebylo možno vyloviti žádné ryby.
Se stížností, že zpětná voda z Násedlovic
zatápí želetické grunty, setkáváme se ještě
v roce 1540, kdy na Ždánicích seděl Jan
starší ze Zástřizl a na Želeticích byl Jan
z Vranova.“

Toto není jediná zmínka o mlýně u Ná-
sedlovic. Ve své knize Ždánsko Jakub
Vrbas na str. 55 uvádí: „Samoty mlýnské
na Ždánském potoku bývaly: Smrďák,
Hrachovec, mlýn Dražůvský, Želetický
a Boudný na Násedlovsku.“ Nevíme, kdy
Násedlovský (Boudný) mlýn zanikl.
Mohlo se to stát za četných válečných
událostí, které postihly náš kraj, případně
při požáru, povodni, nebo jiném neštěstí.

Je možné, že jej zrušila vrchnost v 17.
nebo 18. století, aby předešla sporům
o dodržování vodního práva zvaného
HAM stanovujícího dodržování výšky hla-
diny rybníků na jednom povodí. HAM
byla ryska na kůlu nebo kameni určující
výšku hladiny v rybníce, kterou majitel
mlýna musel dodržovat.

Konec historie zbývajících čtyř mlýnů
na Trkmance nám zachytil ždánický
rodák František Chalabala:

Želetický vodní mlýn
Mezi Želeticemi a Násedlovicemi vede

silnice. V místech, kde tuto silnici přetíná
železniční trať odbočuje cesta, které se
dodnes říká „Na hrázi“. Podíváme se do
těch míst, kde mlýn stával. Přejdeme
most a jdeme dál, níže položený terén
pod hrází se pozvolna zvedá až do úrovně
hráze.

Na tomto vyvýšeném místě stávala sto-
dola. Asi o 25 kroků zpět, kde terén je pod

úrovní hráze, stávala budova mlýna.
Z hráze byla lávka přímo do patra bu-
dovy, tudy se přiváželo obilí přímo k ná-
sypníku. V části budovy byl byt mlynáře.

Vedle stodoly byla brána pro příjezd na
dvůr. K budově mlýna směrem do dvora
byla přistavěna kuchyně. Na dvoře byla
budova chlévů. Dvůr byl dosti prostorný,
takže se zde formani mohli pohodlně oto-
čit. Mlýn měl číslo 71, založen byl v 16.
století a původně patřil vrchnosti. Ke
mlýnu patřilo pět mír pozemků, louky na
dvě fůry sena a 1 měřice zahrady.

V roce 1804 mlýn přešel do soukro-
mých rukou a koupil jej mlynář František
Žandovský za 3600 zlatých. Pak se zde
vystřídalo několik nájemníků. Mlynář pla-
til vrchnosti 120 zlatých ročně a dával de-
sátek. Na Martina vrchnostenským
úředníkům po vykrmené huse.

Poslední mlynář se jmenoval Šmehlík.
Když byl mlýn v roce 1868 zrušen, bydlel
mlynář Šmehlík ještě nějaký čas v Želeti-
cích a pak se odstěhoval do Vicomělic. 

Rybníky a vodní mlýny na Trkmance

Foto z roku 1855 
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Dražůvský vodní mlýn
Dražůvský vodní mlýn byl postaven v 16.

století. Měl jedno mlecí složení. Patřil
vrchnosti a teprve v 18. století se dostal do
soukromých rukou. V 17. století byl mlýn
přestavěn a zařízen pro dvě složení moučná
a jedno šrotovací. Mlýn měl popisné číslo
59, které bylo zrušeno 24. 5. 1913.

Budova mlýna byla jednopatrová, za-
stavěná plocha byla 15 x 10 metrů. Mlý-
nice a byt byly v jedné budově. Dole byla
mlýnice, šalanda a kuchyně, nahoře mly-
nářův byt. Jelikož k mlýnu patřilo i 18
měřic polí a 4 měřice zahrady, měl i své
hospodářské budovy. Před budovou
mlýna byl dřevěný přístřešek, kde se sklá-
daly pytle s obilím.

Do roku 1808 platil mlynář 3 zlaté
a 3 krejcary ročně. Od roku 1808 však již
platil 120 zlatých ročně a na sv. Martina
vrchnímu a důchodnímu ve Ždánicích
4 husy. Posledním mlynářem byl Rudolf
Prokeš. Ten vlastnil v Dražůvkách i dům
č. 2 zvaný Dvorek. Po roce 1775 k němu
patřilo 12 měřic polí, z čehož se tehdy pla-
tilo 2 zlaté a 48 krejcarů. Mlynář Prokeš
měl po řadu let pronajatý i mlýn Hracho-
vec a obdělával na sto měřic polí.

Po vypuštění rybníka v roce 1891 byl za-
staven i provoz mlýna. Mlýn i s vodním
právem byl prodán knížeti Janu II. z Lie-
chtesteina dne 10. 10. 1891 za 22 000 tisíc
zlatých. Mlynář Prokeš se pak odstěhoval
do Slavkova. 

Vodní mlýn Hrachovec u Ždánic
Tento velký vodní mlýn stával na roz-

hraní tří katastrů: Ždánic, Dražůvek a Vě-

teřova v ohbí silnice u věteřské železniční
zastávky. Dnešní státní silnice byla hrází
tohoto velikého rybníka. Tehdy to byla
cesta, protože silnice byla zbudována až
v letech 1853–1854. Rybník byl 300 metrů
dlouhý, u hráze 250 a nahoře 150 metrů
široký. Mlýn na dvoje mlecí složení byl
postaven mlynářem Bečičkou v 16. století.
Rybník byl vypuštěn v roce 1884.

V první polovině 19. století žil ve mlýně
bohatý mlynář Ignác Pánek, jemuž patřilo
101 měřic polí a vinohrad na Věteřsku.
Proto patřily k mlýnu příslušné budovy:
4 chlévy, stodola, kolny na nářadí a na
vozy, šalanda pro čeleď, sklep s tzv. pre-
sosem a mlýnice, samozřejmě mimo obyt-
nou budovu.

Protože byl rybník Hrachovec v roce
1884 vypuštěn, mlelo se pak ve mlýně
vodou přiváděnou z přímo z potoka ná-
honem až do roku 1903, kdy mlýn odkou-
pil Jan z Liechtensteina. Ještě téhož roku
se začalo s bouráním. Po rybníku zůstalo
jen jméno katastrální trati, kde se dodnes
říká na Hrachovci.

Vodní mlýn Smrďák u Ždánic 
Mlýn měl stejné jméno jako rybník,

z něhož bral vodu. Měl č.p. 415. Rybník
měl 25 ha vodní plochy a zabíhal až
k polní trati zvané Kroužky. Jeho název
snad vznikl podle zapáchající vody ryb-
níka. Mlýn měl jedno mlecí složení a stá-
val v místech nynější filtrační stanice
šroubárny a Uhelných skladů.

Rybník byl vypuštěn počátkem druhé
poloviny 19. století. Na mlýn byla vedena
voda náhonem spojených potoků od Be-

zednice a ramena tekoucího Ždánicemi.
Tento potok v místech dnešního Chlád-
kova mlýna zahýbal přes silnici vpravo
a nad mlýnem Smrďákem se vléval do
jeho náhonu. Před 250 lety vody obou tě-
chto potoků měly již za sebou práci vyko-
nanou na dvou vodních mlýnech. Jeden
byl nad Ždánicemi mezi ulicemi Habrov-
skou a ulicí Pod Habrůvky, jemuž říkali
Suchanův. Druhý mlýn byl při rybníce
zvaném Smetanec za Oborou na potoku
od Bezednice. Mlýnu tehdy říkali Šaňkov-
ský – asi podle jména mlynáře.

Poslední mlynář na mlýně Smraďáku
byl František Šargoň, pocházel z Bučovic
a mlýn koupil 7. 10. 1882. V provozu byl
mlýn do roku 1885. Pak ještě mlynář byd-
lel ve mlýně 4 roky, aby jej 30. 4. 1889 pro-
dal knížeti Janu z Liechtensteina
a odstěhoval se do Bučovic.

Ještě naši dědečkové a babičky narození
ve druhé polovině 19. století mohli slyšet
klapot několika vodních mlýnů v našem
kraji. Nárůst počtu obyvatel v této době,
intenzifikace zemědělství a rozvoj tech-
niky, kdy pohon mlýnů začaly zajišťovat
parní stroje a později spalovací a elek-
trické motory, udělaly konec poezii kra-
jánků a klapajících vodních mlýnů.

Václav Hanák

Použitá literatura:
Rudolf Hurt: Vlastivědný Věstník Morav-

ský, č. IX, r. 1954
Jakub Vrba: Ždánsko
František Chalabala: Od hradské cesty, r.v.

1961, 1963, 1970  

SBĚR A RECYKLACE 
VYSLOUŽILÝCH 
ELEKTROZAŘÍZENÍ

Velké spotřebiče 
pračky, myčky, sušičky, 
el. sporáky...

Chlazení
chladničky, mrazničky, přenosné 
chladničky, vinotéky, výčepní 
zařízení s chladicím médiem...

Střední spotřebiče
mikrovlnné trouby, vysavače, 
digestoře, parní čističe, 
pečicí zařízení do 10 kg...

Malé spotřebiče
žehličky, fritovací hrnce, kávovary, 
fény, holicí strojky, kuchyňské 
roboty, rychlovarné konvice...

Nářadí, hobby, dílna 
pily, vrtačky, brusky, řezačky, 
aku šroubováky...

Zahrada 
el. sekačky, křovinořezy, 
el. nůžky na živý plot...

CHRAŇME SPOLEČNĚ 
    ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ!

Aby to vše dokonale fungovalo, je třeba, aby tento koloběh elektrospotřebičů někdo řídil. 
Proto je tu kolektivní systém Elektrowin.

CO S NIMI, KDYŽ DOSLOUŽÍ?
Elektrospotřebiče jsou nezbytnými 
pomocníky u vás doma. Dokud 
slouží, je vše v pořádku, ale co 
s pračkou, která nepere, lednicí, 
která nechladí, mixérem, který 
nedrtí, či vrtačkou, která nevrtá?

Z obchodu se zpět dostanou do 
vašich domácností, kde nahradí ty, 
které již dosloužily a přestěhovaly 
se do sběrných dvorů.

Nevyhazujte je do popelnice 
či na černé skládky! Patří buď 
do sběrného dvora, nebo je můžete 
odevzdat u vašeho prodejce – a to 
bezplatně! 

Ze sběrného místa putují vysloužilé 
elektrospotřebiče do recyklačního 
závodu. Po odborném odstranění 

nebezpečných látek jsou připra-
veny k další recyklaci.

Nové domácí 
elektrospotřebiče,
na jejichž výrobu 
byly využity suroviny 
ze spotřebičů vysloužilých, 
se  blýsknou v novém designu 
v prodejnách elektro. 

Získané suroviny (kovy, plasty aj.)
jsou materiálem k výrobě nových
elektrospotřebičů. A tak z recyklační 
linky putují do výrobních závodů.

Moderní stroje dokážou z vysloužilých 
elektrospotřebičů oddělit kovy, plasty
a další komponenty, které jsou 
po zpracování připraveny k dalšímu 
využití.
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V neděli 25. října 2009 v krásné a moderní
hodonínské sportovní hale se uskutečnil his-
toricky první ministrantský futsalový turnaj
(pozn. futsal je sportovní disciplína velice po-
dobná klasickému fotbalu s tím rozdílem, že
se hraje v hale, v menším počtu hráčů
a s drobně upravenými pravidly). Zúčastnilo
se celkem devět týmů z šesti vesnic (far-
ností).

Týmy byly rozděleny podle věku na mladší
a starší. Z Násedlovic a Žarošic jsme složili
osmičlenný tým, zařazeni jsme byli mezi
starší družstva. Hrálo se turnajovým stylem
každý s každým, a nás tedy čekala tři utkání. 

V prvním zápase jsme se postavili proti
soupeři z Dolních Bojanovic. Bylo to utkání,
ve kterém jsme byli od začátku výrazně
lepší, většinu času jsme drželi míč a dostá-
vali se do mnoha šancí. Bohužel se nám
dlouho nedařilo vstřelit branku. Byli jsme
však trpěliví a nakonec jsme se zásluhou
střídajícího Pavla Rybníkáře dočkali. První
zápas jsme vyhráli 1:0, a připsali si tak první
tři body do tabulky. 

Ve druhém utkání jsme se postavili proti
domácímu Hodonínu. Ačkoliv se nám pod-
ařilo poměrně brzy vstřelit gól, hra byla
velmi vyrovnaná, zvláště když Hodonín skó-
roval na 1:1. Poté jsme se však nadechli k ná-
poru, po pěkných akcích nasázeli soupeři tři
branky a bylo rozhodnuto. Třemi góly se
blýskl Pavel Jankůj, náš nejlepší střelec.

V třetím a zároveň posledním zápase jsme
nastoupili proti papírově nejsilnějším Mutě-
nicím. Sportovně musíme přiznat, že soupeř
byl lepší, alespoň co se počtu šancí týče. Mu-
těnice útočily, my se bránili. Naše obrana
však byla pevná a branku jsme soupeři

vstřelit nedovolili. Zápas tak skončil 0:0
a my jsme museli čekat, jak dopadne zápas
našich soupeřů – Mutěnice vs. Dolní Boja-
novice. Ten, k našemu štěstí, vyhráli mini-
stranti z Bojanovic, a my se tak mohli začít
radovat z celkového 1. místa a ze zisku po-
háru pro vítěze. Z mladších skupin zcela za-

I. ministrantský turnaj ve futsale 

II. ministrantský turnaj ve futsale 

III. ministrantský turnaj ve futsale 

slouženě získala první místo Tvarožná. 
Do konce roku by se měl odehrát ještě

jeden turnaj, nejspíše opět v Hodoníně. Náš
tým se tam určitě znovu vypraví a bude se
snažit dokázat, že první místo v úvodním
turnaji nebyla náhoda. 

Michal Hovězák 

Máme za sebou nejen olympijské hry ve
Vancoveru, ale také druhý ministrantský
turnaj ve futsa1e. Ten se uskutečnil v neděli
28. února, tentokrát na dvou místech sou-
časně. Souboje mladších futsalistů se ode-
hrávaly v sokolovně v Telnici, starší hráči
včetně nás si podmanili tělocvičnu v Újezdě
u Brna. Myslím, že je velká škoda, že se
mezi starší družstva přihlásily jen tři celky
včetně našeho (Hodonín, Mutěnice, Náse-
dlovice). Z toho důvodu jsme hráli vždy dva
zápasy s oběma celky. Protože správný fot-
balista/futsalista má nejen dobře hrát, ale

také vypadat, nechali jsme si udělat novou
sadu dresů v modré barvě. Ale pojďme již
k jednotlivým utkáním. 

První zápas s Hodonínem nebyl vůbec
lehký, ale zvládli jsme jej a vyhráli 4:3. Ve
druhém nás čekaly silné Mutěnice. Šlo
o velký boj, ve kterém jsme bohužel po-
dlehli těsně 2:3. Po menší přestávce jsme se
podruhé střetli s již velmi unaveným Hodo-
nínem. Nic jsme neponechali náhodě
a v klidu si došli pro vítězství. Poté nás čekal
poslední zápas turnaje, podruhé s Mutěni-
cemi. Věděli jsme, že máme pořád šanci na

celkové vítězství a obhajobu titulu z minu-
lého turnaje. Do zápasu jsme dali všechno,
bohužel to nestačilo a prohra 2:4 nám defi-
nitivně sebrala šanci sáhnout si na pohár
pro vítěze. Mutěnice si v posledním zápase
s Hodonínem svůj triumf pohlídaly, a staly
se tak vítězem II. ministrantského turnaje
ve futsa1e. Naším nejlepším střelcem byl
s pěti přesnými trefami Pavel Jankůj. Ještě
doplním, že Mutěnice se staly nejúspěšněj-
ším družstvem také mezi mladšími celky.
Inu, sláva vítězům, čest poraženým!

Michal Hovězák

V den, kdy Česká republika slavila osvo-
bození od fašismu, se odehrál v obou tělo-
cvičnách žarošické základní školy
ministrantský turnaj ve futsale. Jako domácí
tým jsme se na tento turnaj připravovali –
každou sobotu večer jsme trénovali, aby náš
výsledek byl co nejlepší.

Složili jsme dvě družstva: mladší a starší.
Mladší se ve své premiéře utkali se silnými
Mutěnicemi a po jednoznačném průběhu zá-
pasu prohráli 1:12. V dalších zápasech však

naše mužstvo bylo svým soupeřům víc než
rovnocenným partnerem. Po výsledcích 3:3
s Dolními Bojanovicemi, 4:0 s Telnicí a 2:3
s Tvarožnou obsadili naši hráči čtvrté místo,
přitom 3 místo jim uniklo jen díky horšímu
skóre. Naším nejlepším střelcem mezi mlad-
šími ministranty byl Filip Jankůj s pěti pře-
snými trefami. 

Turnaj starších ministrantů se odehrával
ve velké tělocvičně. Prvním soupeřem nám
byli vítězové z předešlého turnaje – silné Mu-

těnice. Po naší jednoznačné výhře 8:3 jsme
se těšili na další zápasy. Další soupeř, Dolní
Bojanovice, patřil mezi nevyzpytatelné týmy.
Po těžkém boji jsme je porazili 4:1. Posled-
ním naším soupeřem byl nováček z Dubňan.
Po konečném výsledku 12:1 jsme slavili za-
sloužené první místo. Naším nejlepším střel-
cem byl Dominik Jankůj s osmi brankami. 

Poslední ze série turnajů se odehraje
v Mutěnicích na umělé trávě 26. června 2010. 

Marek Rybnikář

Naše mužstvo ministrantů: Petr Kramář, Ondřej Metelka a Pavel Vrzal, Pavel a Marek Rybníkářovi,
Michal Hovězák, Pavel a Petr Jankůjovi Foto: M. Rybníkář
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Na cvičení jógy jsme se scházely pravi-
delně od podzimu loňského roku až do le-
tošního jara v prostorách obecního úřadu.
Zdravé jádro jogínek tvořilo 7–10 Násedlov-
janek. Postupovaly jsme od lehčích cviků až
po náročnější, děvčata jsou šikovná.

Cvičení jógy je střídání různých pozic

V letošním roce se nám bohužel nepoda-
řilo zajistit ubytování ve Velkých Losinách,
proto jsme se rozhodli uspořádat pro žáčky
soustředění přímo v Násedlovicích na KD. Po
domluvě s obecním úřadem jsme stanovili
termín 25.–27. února. Jídlo pro nás připravo-
vali paní Hana Dobešová a Zdenka Dobešová.

Soustředění jsme zahájili v podvečer 25.
února. Po ubytování měli chlapci volnou zá-
bavu. Další den dopoledne jsme strávili v tě-
locvičně ZŠ v Žarošicích. Odpoledne jsme
využili k tréninku areál za KD.Po večeři jsme
všichni odjeli na plavání do Hodonína. Závě-
rečný den soustředění patřil už jenom fot-
balu. kluci sehráli přátelské utkání
v Šardicích. Po slavnostním obědě jsme sou-
středění ukončili a rozešli se do svých do-
movů. Chtěl bych tímto poděkovat za
spolupráci OU a oběma kuchařkám za jejich
obětavost a čas, který nám věnovaly.

Soustředění fotbalistů žáčků

FitJoga v Násedlovicích
(asán) v souladu s dechem a maximálním
soustředěním na provedení cviku a pocity
v těle. Jóga nabízí duševní i tělesnou po-
hodu, harmonii, radost a zklidnění. Vyrov-
nává svalové dysbalance, tvaruje postavu,
obnovuje přirozenou pružnost páteře
a zlepšuje funkce vnitřních orgánů. Při do-

držení dietního jídelníčku je možné cviče-
ním jógy i hubnout. 

Cvičení začne opět na podzim.
Děkuji za vaši přízeň, těším se na vás

a přeji mnoho krásných letních dnů plných
radosti.

Lucie Veselá

„Semínko jógy vyroste v kaÏdém ãlovûku
v jinou rostlinu.“ Krishnamacharya

Dalo by se říci, že masáž horkými kameny
je stará téměř jako lidstvo samo. Lidé ze všech
koutů světa věděli už před mnoha tisíci lety
o výborných vlastnostech sopečného kamene.
Nahřáté i studené kameny se používaly k lé-
čení například v Číně, Indii, Mezopotámii,
mezi jihoamerickými i severoamerickými In-
diány, na Havaji... V léčebné terapii horkými
kameny se uplatňuje opravdu silné spojení tří
elementů – země, ohně a vody. 

Masáž lávovými kameny je výbornou rela-
xací. Horké kameny pomáhají odstraňovat ne-
rvozitu a stres, nespavost a další neduhy těch,
kteří jsou nuceni pracovat pod tlakem. 

Na fyzické úrovni pomáhá teplo z kamenů
uvolňovat ztuhlé svaly, bloky, křeče. Uleví od
bolesti v kloubech, reguluje trávení a zrych-
luje metabolismus. Odplavuje škodlivé látky
z tkání, napomáhá ke správné funkci lymfa-

Masáž lávovými kameny
tického systému. Účinky jsou nezanedbatelné
i z hlediska kosmetického. Přírodní olej
zvláční pokožku, teplo otevře póry. Blahodár-
ným vlivem na lymfatický systém působí lá-
vové kameny proti celulitidě. 

Na jemnohmotné úrovni se zlepšuje tok
v energetickém systému člověka. Dochází
k vylaďování funkce čaker (energetických
center) i meridiánů (energetických drah). Ne-
méně důležitý je i relaxační účinek masáže.
Doporučuje se zejména lidem, kteří jsou pod
neustálým tlakem a jsou nuceni podat v krát-
kém okamžiku špičkový výkon. Pomáhá také
při odstranění problému se spánkem, ne-
schopností se uvolnit, při klimakterických
obtížích, zlepšuje schopnost soustředit se.

Horké kameny se používají přímo k sa-
motné masáži, přejíždí se jimi po těle kli-
enta, rozmasírovávají se zatuhlé svaly.

Kromě toho se také mohou vkládat do rukou,
na záda, na energetická centra, pod ledviny...
Vše by mělo být na domluvě mezi masérem
a klientem.

Dopřejte si požitek z masáže lávových ka-
menů v kombinaci s aromaterapeutickým
účinkem éterických olejů. Teplem rozšířené
póry absorbují léčivé oleje mnohem snadněji,
a tak se účinek masáže násobí – ať už na za-
tuhlé svalové partie, rozproudění krevního
řečiště, lymfatického systému nebo na psy-
chiku. Ačkoliv vy budete jen ležet, vychutná-
vat požitek z tepla a vůní, uděláte velmi
mnoho pro své zdraví a duševní pohodu.
Během masáže se spouští mnoho samou-
zdravujících procesů v těle, a to působením
tepla a léčivých olejů na reflexní body a ener-
getické dráhy. 

Těší se na vás Monika Kratochvílová, Dis.

Žáci – únorový zápas v Šardicích Foto: R. Janusicza

Společný snímek Foto: L. Veselá Při cvičení Foto: L. Veselá
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Anetko, kdo tě přivedl na nápad začít
s krasobruslením? Kdo tě k tomu přivedl
a jak jsi začínala?

S nápadem přišla babička Zdeňka. Zjistila
u rodiny Večeřových kam a kdy se jezdí a já
jsem se hned začala těšit. Na bruslích jsem
stála poprvé na násedlovickém rybníku
a moc se mi to líbilo. Na stadionu jsem byla
poprvé 20. září 2009. Začínala jsem v pří-
pravce a po dvou měsících byla přeřazena
k trenérce. Nezažila jsem žádný větší pád,
piruety mi jdou samy a zdá se mi to snadné.

Jak často trénuješ, jak trénink vypadá
a kdo je tam s tebou?

Trénuji šest dnů v týdnu. Ráno začíná tré-
nink již v 6 hod. Maminka říká, že když mě
budí ráno v pět na kraso, vždy čile vyskočím
z postele a pokud nemám trénink a mám
vstávat do školy, jde mi to pomaluJ. Skoky
trénuji nejdřív bez bruslí a teprve potom na
ledě. Po jedné sezoně umím všechny jedno-
duché skoky: Kadet, Salchov, Rittberger,
Flip, Toeloop, Lutz. Nejnovější skok je Axel.

Po tréninku jezdíš do školy. Nejsi tam
unavená? A co na tvé sportování říkají
spolužáci?

Při hodinách dávám pozor, jen odpoledne
na mě někdy padá únava. Spolužákům jsem
ukazovala DVD natočené ze závodů. Něco
je zajímalo, tak se mě ptali.

Máš ještě nějaký volný čas?
Krasobruslení bývá přes zimu do jara.

Mnoho času na kamarády mi nezbývá.

Bruslení je přes zimní měsíce a to se mi ani
moc ven nechce, takže mi to nevadí. 

Jezdíš na závody. Jak takové závody
probíhají? Máš trému? A vozíš si sebou
nějaký talisman?

Závody jsou rozděleny do více kategorií
a probíhají i dva dny. Já jezdím za nováčky.
Po příjezdu si vylosuji pořadí a čekám, až
přijdu na řadu. Rozbruslím se, zajedu svou
volnou jízdu a čekám na vyhlášení vý-
sledků. Trému moc nemívám, vozím si
s sebou medvídka Míšulku, kterého mám
od narození a na závodech se mnou bývá
trenérka. Nejraději svou volnou jízdou vy-
plňuji přestávku mezi třetinami při hokeji.
Tam bývá i 2500 diváků. Po zajetí jízdy sbí-
rám plyšáky a dostávám květiny.

Kde se ti bruslilo nejlépe, co považuješ
za největší úspěch a s kým by sis chtěla
zabruslit?

Po dvou měsících na ledě jsem dosáhla 4.
místa na závodech Velké ceny města Hodo-
nína 2009 a 8. místa na celostátních závo-
dech v Břeclavi. Po technické stránce jsem
zvládla již třetí testy výkonnosti v Brně
a Uherském Hradišti. Nejlépe se mi bruslilo
právě v Brně a mým velkým vzorem je Mi-
chal Březina (4. místo na MS a 9. místo na
olympiádě)

A tvůj největší sen? Čeho bys chtěla do-
sáhnout?

Chtěla bych zlatou medaili a je mi úplně
jedno v jaké soutěži.

Míšo, kdo tě přivedl na nápad začít
s krasobruslením? Kdo tě k tomu přivedl
a jak jsi začínal?

V listopadu 2008 na alergologii, jsem uvi-
děl plakát na krasobruslení. Chtěl jsem se
naučit bruslit a tak mě maminka přihlásila.
Ze začátku jsme jezdili jen dvakrát týdně do
přípravky. Odtud si mě začala půjčovat tre-
nérka jiné skupiny, protože kluků je v Ho-
doníně nedostatek. Na konci přípravky jsem
dostal zlatou medaili. Krasobruslení mě
moc baví. Rád se učím nové skoky. Potom
jsem musel udělat troje testy, abych se do-
stal na svou kategorii do závodů. Nyní budu
postupovat z pohárové kategorie nováček
mladší do pohárových nováčků.

Jak často trénuješ, jak trénink vypadá
a kdo je tam s tebou?

Na ledě je se mnou trenérka, která je pro
skupinu stálá a pak jsou tam i jiné trenérky.
Ve skupině jsou převážně holky. Rozjíždím
se stromečkem a potom poslouchám co říká
trenérka. Vstávám i v 5 hod. šestkrát týdně.
Trénink trvá hodinu.To jezdím do Hodo-
nína. V týdnu trénuji i v Břeclavi, a to asi

dvě hodiny odpoledne. Teď na soustředění
jsme třeba trénovali 3 hodiny v kuse
a potom ještě balet. V Hodoníně a Břeclavi
na jaře skončil led, tak jezdím trénovat do
Brna. Až skončí led v Brně bude ještě v Ro-
sicích u Brna.

Po tréninku jezdíš do školy. Nejsi tam
unavený? A co na tvé sportování říkají
spolužáci?

Škola není těžká a v první třídě se mi líbí.
Mám skoro samé jedničky. Jednou jsem
ještě do školky přinesl brusle a ostatní děti
se vyptávali a zkoušely si je nazout. Byl o ně
velký zájem. Ve škole mi fandí paní učitelka
a když dostanu diplom, ukáže ho spolužá-
kům ve třídě. Fotku s Březinou viděl snad
celý první stupeň. Ze začátku se mi někteří
kluci smáli, ale až viděli diplom tak pře-
stali.Právě v Brně, kde teď bruslím mě po-
vzbudilo to, že zde vidím opravdové
závodníky a hlavně hodně kluků.

Máš ještě nějaký volný čas?
Mám hodně volného času. Protože jsou

tréninky ráno, odpoledne mívám volno. To
běhám se psem a dělám spoustu jiných
věcí, i úkoly.

Jezdíš na závody. Jak takové závody
probíhají? Máš trému? A vozíš si sebou
nějaký talisman?

Na závody přijdu, obleču dres, zaregi-
struji se a dám jim svou hudbu. Teď budu
jezdit na hudbu od Abby. Písničku jsem si
vybral sám. Na ledě se nejdřív rozbruslím
a potom čekám až přijdu na řadu podle lo-
sování. Číslo kolikátý pojedu si zapíchnu
hadrového panáčka pro štěstí, kterého jsem
dostal od trenérky z přípravky. Toho si
vozím s sebou. Trému nemívám. Zane-
dlouho pojedu poprvé úplně sám s trené-
rem z Brna na soustředění do Nymburku.

Kde se ti bruslilo nejlépe, co považuješ
za největší úspěch a s kým by sis chtěl za-
bruslit?

Zeptali jsme se…
Krasobruslení v naší obci není tradičním sportem. Přesto jsou zde děti, které
se mu věnují a Násedlovice tímto způsobem reprezentují. Jsou to Aneta Sva-
tošová (10 let), Michal (7 let) a Dominik Večeřovi a jezdí trénovat do Hodonína.
Kolik času jsou ochotni tomuto krásnému sportu věnovat a jaké jsou jejich
cíle mi ochotně odpověděli a také mi předvedli několik skoků a piruet, které
někteří vůbec nezvládnou, natož je skočit na ledě s bruslemi na nohou.

Aneta Svatošová Foto: J. Šaňková

Michal Večeřa Foto: J. Šaňková
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V Brně se mi bruslí dobře. Je tam lanovka
a pomocí toho se učím Axela. Medaile mám
tři, ale největší radost mám ze stříbrné. Tu
jsem dostal za 2. místo v závodech Zlatý
hrozen v Hodoníně. Zabruslit bych si chtěl
s kamarádkou Luckou z jiné skupiny.

A tvůj největší sen? Čeho bys chtěla do-
sáhnout?

Chtěl bych vyhrát pohár na olympiádě.
Chtěl bych umět jezdit jako Michal Březina.

Tak to vám oběma přeji a až budete mít
jednou tu vysněnou medaili a budete
slavní, vzpomeňte si, že první rozhovor jste
poskytovali do zpravodaje své rodné obce.

Jarka Šaňková

Čtenářů ubývá, děti nečtou a ve škole
mají problémy s nepozorností – takové slo-
gany slyšíme dnes ze všech stran. Také
jsme jako děti zlobily, ale narozdíl od těch
dnešních jsme opravdu četly. Dnes si děti
do čtenářského deníku, mají-li vůbec ně-
jaký, stáhnou obsah z Internetu a málokteré
dítko se obtěžuje knihu přečíst. Proč taky,
kontrola veškerá žádná, to, že mám na-
psaný odstavec o knize, neznamená, že
jsem ji také četla, že? Anebo se mýlím? 

Jen chci říci, jaká je to škoda, že lidé dnes
tak málo čtou. Naše knihovna je otevřena
všem novým nápadům a návrhům k setká-
vání nad knihami. Důkazem je Čtenářská
dílna fungující od 25. září 2009 každých
čtrnáct dní ve čtvrtek od 16 do 16.45 hod.
Děti, především z místní mateřské školy, si
zde zkoušejí své dovednosti s prací se slovy.
Poté, co jim přečtu nějakou pohádku, ma-
lujeme, hrajeme divadlo, povídáme si
a občas i vyhledáváme podobná témata
v dalších knihách. Dětem se tyto hry líbí
a když mě potkávají, tak se i ptají, co je za
den a jestli je dnes Čtenářská dílna. I můj
syn se vždycky těší. Děti mají vždy mož-
nost si spolu chvíli hrát, než se sejdeme.
Během měsíce se k nám připojilo i pár ško-
láků, a přestože oni už číst umí, respektují
předškoláky a poslouchají s nimi. Rádi uví-
táme další děti i školou povinné, pohrají si
tady s námi a naučí se něčemu novému,
třeba i tomu, jak zacházet s knihami a jak
funguje knihovna.

Svým čtenářům máme co nabídnout. Ne-
jenže u nás funguje výpůjční fond, kdy nám
každého půl roku přiváží z knihovny v Ho-

Knihovna Násedlovice
doníně minimálně 30 svazků s různou te-
matikou, ze které si opravdu vybere každý
– od pohádek, přes naučnou, po detektivky,
ale neustále objednáváme i nové tituly
v hodnotě cca 10 tisíc korun ročně. Samoz-
řejmě, že ty starší, nepůjčované vyřazu-
jeme. Ty je pak možno si zakoupit za
pakatel na různých akcích konaných obcí.

Mezi novými tituly najdete:
Naučná pro dospělé: Veverková, Emilie –

Znovu bych mu ruku podala; Dlouhá, Jana
– Vědění a participace; Rabbi Löw – Cesta
života; Hovorková Marie – Že by fakt zá-
zraky; Chmelař, Jaroslav – Geopatogenní
zóny a rakovina; Léčivky na zahrádce;
Český jazyk v kostce; Kostely na Slovácku;
Originální mandaly života; Nová nábožen-
ská hnutí a …; Pletení ze slámy; Cvičení
a sport v těhotenství; Jak na Word 2003;
Energie z biomasy a další.

Beletrie pro dospělé: King, Stephen – Mi-
sery; Christie, Agatha – In a glass darkly;
Viewegh, Michal – Povídky o lásce; Fedler,
Joanne – Srdce na háčku; Řeháčková, Věra
– Hra o Elišku; Hlaváčová, Iva – Lepší pozdě
než nikdy; Fielding, Joy – Zachráníš mě
ráno; Vondruška, Vlastimil – Krev na lopu-
chu; Vanderberg – 6x lékařské příběhy
a další.

Naučná pro děti: Šottnerová – Lidové tra-
dice; Školní atlasy; Kuriozity po Česku
aneb, Jednou; Český jazyk; Proč mluvíme
česky; Origami pro radost; Arredondo – 365
zajímavostí o zvířatec ; Penny, Susan – Tvo-
říme z papírové hmoty a další.

Beletrie pro děti: Blyton, Enid – Holky
z internátu; Marsoli, Lisa – Vzhůru do
oblak; Ptáčková, Jindřiška – Chyť si lelka na
udici; DiTerlizzi, Tony – Kronika rodu Spi-
derwicků; Svobodová, Vlasta – Ninža z dru-
hého patra; Skelton, Matthew – Dračí kniha;
Smolíková, Klára – Medvídek Lup a jeho ka-
marádi a další.

Máme i knihy na prodej, a to od autorky
paní Nopové, Stanislavy – Riskantní prázd-
niny, Daiqirita, Pro práci zabíjet, X terra in-
kognita, Toridi, Dárek.

Nejen knihy ale i knihovna prošla něko-
lika změnami, nějaké stěhování, zavedení
Internetu, malý dětský koutek, nové we-

bové stránky. Také pořádáme různé akce,
předávání čtenářských průkazů předškolá-
kům, Čtenářskou dílnu, Noc s Andersenem
a snad nezůstane jen u toho.

Další informace a fotky (i z Noci s Ander-
senem) naleznete nebo případné dotazy
vám zodpovím na www.knihovna-nasedlo-
vice.webnode.cz, nebo www.knihovnana-
sedlovice.wz.cz, nebo e-mailu: knihovnana-
sedlovice@seznam.cz. 

Výpůjční doba:
Po–Čt: 13.30–15.30, Pá: 15.00–17.00 h.
Mnoho zdaru v porozumění psaného

slova přeje vaše knihovnice 
Věrka Dupynová

Foto s Michalem Březinou i s jeho podpisem 

Místní knihovna Místní knihovna 
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V pátek 26. března se v kulturním domě
v Násedlovicích konala Noc s Andersenem.
Akce se konala ve spolupráci Obecní kni-
hovny a Obecního úřadu v Násedlovicích, Zá-
kladní školy v Žarošicích a rodičů.

Cílem akce byla podpora dětského čtení.
Zúčastnilo se jí 17 dětí ve věku od 5 do 10 let.
Vše se konalo pod vedením paní učitelky
Jarky Mokré a paní knihovnice Věry Dupy-
nové v kulturním domě v Násedlovicích.
Spali jsme na ubytovně v postelích a ve spa-
cácích podle toho, jak se děti rozdělily. A ku-
podivu se domluvily okamžitě, kam kde kdo
půjde spát. Do knihovny bychom se nevešli.
Děkujeme tímto vedení obce a především sta-
rostce Vlastě Mokré za propůjčení kulturního
domu i s příslušenstvím a za občerstvení pro
nás i děti.

Naši noc jsme zahájili představením An-
dersena a jeho tvorby, na které pak navazo-
valo čtení pohádky Divoké labutě. Tu si i děti
ze ZŠ Žarošice pod milým hlasem vypravěčky
paní učitelky zahrály. Následovala večeře, do
řízků připravených jednou z maminek se
všichni s chutí zakousli. Tím získali sílu na
další aktivity, jednou z nich bylo i sledování
stejnojmenné pohádky na displeji notebooku.
A pak už se všichni těšili na vypuštění čín-
ského lampionu, což se nám nakonec ne zda-
řilo pro vrtošivost počasí. Foukal silný vítr
a ten nám papír potrhal. I přes tento neúspěch
děti nepřišly zkrátka. Náhradní program
venku se jim líbil ještě víc. Pod rouškou noci,
kdy nám sem tam svítil měsíc, si děti hrály na
hřišti za kulturním domem. Ještě než jsme se
vrátili do budovy, hádali jsme tvary mraků na
obloze, kdy nad námi pluli sloni, kočky, čaro-
dějky apod. Děti si po návratu sami našly ak-
tivity, kterými se bavily. Jedna skupinka hrála
Twistera, další sledovala pohádkové DVD. Po

chvilce se všichni sesedli nad námi připrave-
nými úkoly, do nichž se s vervou pustili. Ma-
lovali, skládali zamotané pohádky, hledali
cestu z bludiště i rozdíly mezi obrázky a na-
učili se i básničku, snad během dvou minut
nám ji pak Věrka s Vojtou odříkali. Tak,
a úkolů bylo dost a je na řadě volná zábava, ti
menší se bavili kulečníkem, ostatní zpívali
a tančili na různé písničky Andersenovské
diskotéky. Jsou skoro 2 hodiny ráno a všichni
už jsou unaveni a hromadně se ukládají ke
spánku. Tak dobrou noc a doufám, že se příští
rok opět potkáme.

Takovou perličkou byl dotaz Natálky:
„Teto, kolik je hodin?“
„Skoro 11.“
„Hmm, doma tak dlouho vzhůru být ne-

můžeme, že?“

„No, doma ne, ale tohle je Noc s Anderse-
nem, tak tady můžete.“

„A teto, kolik je tamtomu chlapečkovi?“
„Pět let.“
„Teto, tak ten by už vážně mohl jít spát.“
Já i paní Mokrá jsme se pořádně nasmály.
Ráno se po vydatné snídani, kterou nám

tak jako večeři pomohly přichystat maminky,
pomalu chystá návrat domů. A také nesmím
zapomenout na drobné odměny pro noční
spáče, mezi nimiž byl i diplom za statečnost
a několik sladkostí. Děti si ještě hrály a po-
stupně odcházely s rodiči. Moc se jim ale ne-
chtělo a nejedno dítko se dožadovalo ještě
jedné noci. Tu jsme slíbily ale až za rok.

Děkujeme všem rodičům za pomoc s pří-
pravou i úklidem, za drobné dárky i v podobě
sladkostí, a hlavně za dobrou náladu, kterou
spolu s dětmi přinesli a podělili se o ní
s námi.

Věra Dupynová

Noc s Andersenem

Děti hrají pohádku při Noci s Andersenem Foto: J. Kobzinek

OTEVŘENÉ VÝSTAVY
pátek 14.00–20.00 hodin 
sobota 10.00–18.00 hodin 
neděle 10.00–18.00 hodin

OBECNÍ ÚŘAD
zasedací místnost – ruční práce, knihovna – kroniky

MATEŘSKÁ ŠKOLA
obrazy, umělecké kovářství, keramika, floristika a náměty
pro výtvarnou práci s dětmi

VČELAŘSKÝ DŮM
prohlídka s prodejem medu a medoviny 

KULTURNÍ DŮM
výstava fotografií ze života obce

HASIČSKÁ ZBROJNICE
s prohlídkou klubovny (otevřena od 19. 6. – 13.30 hod.)

JARMARK (sobota 19. 6.)
Výrobky z domova Horizont Kyjov, kozí sýry, věnce a materiály
ke krojům, včelí med, dřevěné vyřezávané předměty, hrnčírna,
keramika, perníčky, bižuterie, sklo, rýsovaná vajíčka, výrobky
ze šustí

Za nepříznivého počasí se sobotní program uskuteční v sále KD.

PROGRAM:

Pátek 18. 6. 2010
20.00 h. MYSLIVNA – posezení při hudbě, výstava trofejí,

zvěřinové speciality 

Sobota 19. 6. 2010
11.00 h. Slavnostní schůze hasičů a jejich hostů
13.30 h. Slavnostní otevření klubovny nad hasičskou

zbrojnicí
14.00 h. Společný krojovaný průvod obcí od hasičské

 zbrojnice ke kulturnímu domu s dechovou hudbou
Hovorané, kladení věnce k pomníku padlých 

14.30 h. Kulturní program za KD doprovodí  cimbálová
 muzika  Hradisko ze Ždánic
Ochutnávka vína – KD 
Jarmark lidových řemesel

15.30 h. Ukázky současné i historické hasičské techniky
20.00 h. Letní noc se skupinou Panorama Vyškov
22.00 h. Slavnostní ohňostroj

Neděle 20. 6. 2010
10.30 h. Slavnostní bohoslužby v kostele sv. Martina

a v modlitebně Českobratrské církve evangelické

VI. SJEZD RODÁKŮ a OSLAVA 110. VÝROČÍ SDH
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Jubilanti
50
Josef Žilka č. 42
Blahová Marta č. 9
Maršálek Josef č. 358
Janásková Zdeňka č. 305
Brychtová Zdenka č. 357
Komárek Karel č. 51
Hlaváček Miroslav č. 116
Knesl Vladimír č. 66

60
Maradová Ludmila č. 210
Bízová Věra č. 303
Střeštíková Anna č. 316
Čumba Jaroslav č. 313
Dobeš Rostislav č. 108

70
Tomášková Jarmila č. 78
Bajáková Alena č. 310
Mareček František č. 165
Fronková Josefa č. 298
Oudová Stefania č. 221

75
Brhelová Božena č. 16
Horák Milan č. 19
Svobodová Marie č. 292
Dobeš Blahoslav č. 23
Lažková Ludvika č. 229

80
Poláček Josef č. 257
Svoboda Josef č. 212
Dobešová Růžena č. 153
Maláčová Zdenka č. 94
Dobešová Jarmila č. 293

Narození
Tadeáš Svatoň

č. 56, syn Jany a Davida Svatoňových
Edita Nováková

č. 343, dcera Šárky Novákové a Davida No-
váka

Denisa Řezníková
č. 327, dcera Petry Svobodové a Vladislav
Řezník

Jan Stratinský
č. 51, syn Dany Komárkové a Jana Stratin-
ského

Emma Zegotová
č. 325, dcera, Terezy Vlasákové a Tomasze
Zegoty

Dominik Dobeš
č. 351, syn Petry a Jiřího Dobešových

Štěpán Baják
č. 1, syn Michaely a Přemysla Bajákových

Rozloučili jsme se
Stanislav Šurýn č. 216
Růžena Živělová č. 177
Miroslav Marada, č. 322
Jan Ondrůšek, č. 263
Emílie Doneová, č. 79
Josef Poláček, č. 257
Zdeňka Drmelová, č. 307

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

Společenská kronika

Zemřelí rodáci
Jiřina Štěpánková, roz. Jakubcová, Ždánice
Bohumil Dobeš, Koryčany

Všem uvedeným k jejich jubileu pře-
jeme pevné zdraví, štěstí osobní po-
hodu a neustálý důvod k úsměvu.

V pondělí 12. dubna 2010 jsme se napo-
sled rozloučili s místostarostou obce, panem
Janem Ondrůškem. Jeho odchod mnohé
z nás zaskočil. Pan Ondrůšek byl rodák
z Kelčan a k nám do Násedlovic se přiženil.
Aktivně se zapojoval tam, kde bylo třeba,
pomáhal v obci i v TJ Moravia, dokud mu
síly stačily. Jeho nadhled i smysl pro humor
nám budou chybět. Věnujeme mu tichou
vzpomínku. Zastupitelé obce na svém zase-
dání 20. dubna 2010 zvolili novým místo-
starostou obce pana Josefa Puka.  

V letošním roce oslaví své 75. naroze-
niny knihovnice paní Ludvika Lažková.
Jako knihovnice v Násedlovicích praco-
vala 42 let a významně se tím podílela
i na kulturním a společenském životě
v naší obci. Přejeme jí všechno nejlepší,
pevné zdraví a stálý optimismus. 

Vítání občanků v únoru 2010 Foto: J. Kobzinek

Vítání občanků v dubnu 2010 Foto: J. Kobzinek

Oslava narozenin paní Jarmily Dobešové Foto: H. Hrdličková

Oslava narozenin paní Troubilové Foto: S. Lojanová

Oslava narozenin Marty Blahové Foto: J. Šaňková

Narozeniny Josefa Svobody Foto: M. Čumbová

Dvojčata paní Zdenka Maláčová a Růžena Dobešová
slaví 80. narozeniny Foto: J. Molešová
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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.





Můj malovaný rodný kraj

Dědinka malá, s kostelíčkem svatého Martina,
tak prostě mé vyprávění začíná
dědinka malá má kopcovitou polohu,
má své stráně plné sladkých meruněk
má překrásné vonící vinice, 
švarné šohaje a v krojích pěkné děvčice.

Tak miluji ten můj malovaný kraj 
je to můj pozemský rodný ráj,
ty dobrácké tváře stařenek a stařečků,
bodré úsměvy strýců a tetiček, 
krásné vinice plné hroznových střapečků,
a něžné melodie slováckých písniček.

Ano takový je můj malovaný rodný kraj!
A ještě něco o mé lásce dál?
Co je to víno – někdo by se třeba ptal?
Je to plod lidské práce, je to Boží dar.
je to prostých Moravanů krev, 
teče jako transfúze z krásných vinných rév.

Při pohárku vína si sousedé rádi povídají,
a také veselé písně zazpívají,
v čas hodových veselých zvyků, 
naše mládí vyšňořené, vyžehlené,
všechno do skoku, do tance se žene.

Zavýskne šohaj ztepilý
všechny starosti jakoby nebyly
dříve narozeni se usmívají
mládí v sobě horkost tají
hudba hraje, mládí se točí,
pestré pantle v kole vlají.
Ano, takový jsi ty, můj rodný kraji.

JARMILA URBÁNKOVÁ


