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SLOVO  STAROSTY

Vážení spoluobčané,

rok 2007 se blíží nezadržitelně svému konci a tak mi dovolte, abych Vás při
této příležitosti seznámil s činností zastupitelstva a obecního úřadu v letošním roce.
Po složitém seznamování s administrací a byrokracií veřejné správy a samosprávy
jsme i přesto některé záměry uskutečnili a mnoho dalších postupně připravujeme.

Akce, které byly zdárně dokončeny:

parkoviště u sportovního areálu
dětské hřiště
nákup osobního automobilu pro potřeby obce
nákup komunální techniky pro údržbu obce
dokončení výměny oken a dveří v budově OÚ
modernizace kancelářského nábytku a výpočetní techniky kanceláří OÚ
přestěhování a modernizace nábytku a výpočetní techniky obecní knihovny
rekonstrukce parket v kulturním domě
odstranění havarijního stavu - propad silnice před RD č. 111 v ulici Za Humny
nákup zásobníků na posypový materiál a odpadkových košů
zpracování Strategického rozvojového plánu obce Němčičky
výpočetní technika pro žáky ZŠ

a mnoho dalších drobných investic.



Souhrn přijatých dotací v roce 2007:

2 135 000 Kč parkoviště u sportovního areálu (státní rozpočet)
240 000 Kč dokončení výměny oken a dveří v budově OÚ, modernizace nábytku

v kancelářích OÚ (Jihomoravský kraj)
40 000 Kč úpravy v obecní knihovně (Jihomoravský kraj)

200 000 Kč nákup komunální techniky (Jihomoravský kraj)
800 000 Kč odstranění  havarijního  stavu  –  propad  silnice  před  RD  č.  111

(Jihomoravský kraj)
150 000 Kč na úroky z úvěru na výstavbu čistírny odpadních vod (Jihomoravský

kraj)
500 000 Kč projektová  dokumentace  Rekonstrukce  kanalizace  (Jihomoravský

kraj)
200 000 Kč energetický  audit  a  projektová  dokumentace  Zpracovna  biomasy

(Jihomoravský kraj)
40 000 Kč vybavení  jednotky  sboru  dobrovolných  hasičů:  přilby,  zásahové

kabáty,… (Jihomoravský kraj)
200 000 Kč grant na dětské hřiště (ČEZ)

Při  této  příležitosti  mi  dovolte  poděkovat  všem,  kteří  napomohli  k získání  výše
uvedených dotací:  Ing. Stanislav Juránek – hejtman Jihomoravského kraje, Ing. Jiří
Kadrnka – předseda finančního výboru JmK, Jan Koráb – člen finanční a majetkové
komise JmK,  Ing.  arch.  Anna Procházková – radní  JmK,  Ing.  Pavel  Suchánek –
místopředseda rozpočtového výboru  PS PČR, Ing. Milan Venclík – 1.  náměstek
hejtmana JmK.

Pro nadcházející léta připravujeme:

rekonstrukce kanalizace, chodníků a silnic v obci
Tento projekt je kompletně připraven i se stavebním povolením k podání žádosti na

Státní fond životního prostředí o dotaci ve výši 64 mil. Kč. Pokud náš projekt bude
úspěšný, měla by být dotace 85 % z Operačního programu Životní prostředí (EU) a 5
%  ze  Státního  fondu  životního  prostředí,  zbylé  spolufinancování,  což  je  10  %,
musíme  zajistit  z vlastních  rozpočtových  prostředků  obce.  Uvědomujeme  si,  že
částka je dosti vysoká, ale je třeba si také uvědomit, že by mohla být vybudována
plně moderní  infrastruktura obce (kanály,  silnice,  chodníky)  a  nehrozily  by žádné
propady, trhání  komunikací a průsaky do sklepů. 

víceúčelové sportovní hřiště
Jedná se o rekonstrukci starého školního hřiště. Tento záměr byl velice diskutován,

zdali  bude  hřiště  dostatečně  využito  nebo  zda  se  má  toto  hřiště  vybudovat  ve
sportovním areálu TJ Sokol  Němčičky. Podíváme-li  se na dobu vzniku hřiště „Na
Kříbě“, dostáváme se až k počátku 20. století.  Hřiště bylo vystavěno při budování
školní zahrady ve 30. letech minulého století. Konaly se zde sokolské a orelské dny,
za  protektorátu  místní  lidové  hody  a  také  se  zde  hrával  na  velmi  dobré  úrovni
volejbal. Myslím si, že historie tohoto hřiště je prvním faktorem, proč by zde měla
proběhnout rekonstrukce a výstavba moderního sportoviště. 

Dalším faktorem je naše základní a mateřská škola, která pro své potřeby výuky



tělesné  výchovy  využívá  stávající  nevyhovující  podmínky  starého  hřiště.  Při
rekonstrukci hřiště bude zkvalitněna školní výuka našich dětí.

Třetím bodem pro rekonstrukci  je  záměr  výstavby rodinných domů v trati  Nové
hory, kdy by mělo být postaveno 30 rodinných domů.

Dalším faktorem jsou oblasti volnočasových aktivit mládeže a občanů naší obce a
také rozšíření služeb cestovního ruchu.

Příprava   a  schválení  záměru  rekonstrukce  hřiště  byla  složitá.  Na  začátku
volebního období (podzim 2006) si zastupitelstvo stanovilo cíle v rozvoji obce. Bylo
rozhodnuto  vypracovat  tzv.  Strategický  rozvojový  plán  obce,  a  to  na  veřejném
zasedání zastupitelstva dne 28. února 2007 v poměru hlasů: 8 pro, 1 se zdržel,  0
proti.  Tento dokument zpracovala firma RENARDS z Brna. Znění dokumentu bylo
zastupitelstvem obce schváleno na veřejném zasedání dne 2. října 2007 v poměru
hlasů 7 pro, 1 se zdržel a 0 proti (1 zastupitel byl z jednání omluven). Ve schváleném
strategickém  plánu  můžeme  najít  bod  č.  D.2.  s názvem  Rozvoj  turistické
infrastruktury v obci, který obsahuje bod D.2.1 Výstavba volnočasových zařízení, kde
je uvedeno: …… nezbytná podpora výstavby dalšího sportovního vyžití  (sportovní
areál  s ledovou plochou,  sportovní  odpočinková zóna  pro  veřejnost  s osvětlením,
pevným  povrchem  pro  atletiku  a  sportovní  hry)……  V dalším  bodě  schváleného
dokumentu  A.3. Zvyšování kvality místní občanské vybavenosti a jeho pododdělení
A.3.2 se uvádí:  …… rozšíření sportovního areálu o jeho doplnění o ledovou plochu,
výstavba víceúčelového sportovního hřiště pro skupiny sportovních oddílů, žáků ZŠ
a ostatní veřejnosti…… 

Po vytvoření kompletní projektové dokumentace bylo posledním krokem schválení
smlouvy s poradenskou firmou na grantové poradenství  – vypracování žádosti  na
Regionální operační program NUTS 2 Jihovýchod, kde nám bylo odsouhlaseno, že
tento záměr plně odpovídá zadaným podmínkám programu.  Na veřejném zasedání
zastupitelstva  dne  12.  listopadu  2007,  kde  byli  přítomni  všichni  zastupitelé,  se
rozhořela široká diskuse i s napadáním zastupitelů a mé osoby. Bylo zde řečeno, že
kroky směřující k realizaci tohoto projektu byly podniknuty nezákonně bez vědomí
zastupitelstva. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se domnívám, že tomu tak
nebylo (viz schválený Strategický rozvojový  plán obce).   Smlouva s poradenskou
firmou byla schválena zastupitelstvem v poměru: 5 hlasů pro, 3 proti a 1 se zdržel. 

Vzhledem k tomu, že tato problematika vyvolala v celé obci širokou diskusi, rozhodl
jsem se informovat vás i o následujících skutečnostech:

Někteří  z občanů podali  po veřejném zasedání  zastupitelstva dne 12.  listopadu
2007 stížnosti  na  neoprávněné postupy starosty  a  zastupitelstva   obce k odboru
dozoru  a  kontroly  veřejné  správy  Ministerstva  vnitra.  Byl  jsem  odborem  vyzván
k podání vysvětlení, a to v pondělí 26. listopadu 2007. Referentce odboru jsem podal
vysvětlení postupu zpracování projektu tak, jak již bylo zde výše uvedeno. Vše bylo
zaznamenáno a celý spis bude nyní k dořešení odeslán na Ministerstvo vnitra ČR do
Prahy. 

Bude-li mít kdokoli zájem o bližší informace o záznamu z projednávání MV ČR, je
obec podle zákona č.  106/1999 o svobodném přístupu k informacím povinna tyto
informace  žadateli  sdělit.  Je  politováníhodné,  že  určitá  část  občanů  naší  obce
podává podněty a stížnosti  na neoprávněné postupy starosty a zastupitelstva  při
zpracování dokumentace na víceúčelové hřiště. Řešení těchto záležitostí stojí obec
mnoho  času,  úsilí  a  finančních  prostředků,  které  by  jistě  mohly  být  využity  pro
důležitější záležitosti rozvoje obce. 

Mrzí  mne, že dohoda není možná v rámci obce a je to řešeno cestou podávání



stížností k Ministerstvu vnitra.

cyklostezka Větřák – kříž v trati Růženy
Dalším záměrem zastupitelstva obce je vybudování cyklostezky v úseku Větřák –

kříž v trati Růženy. Tento projekt byl obdobně zpracováván jako projekt víceúčelové
hřiště.  Stávající  stav  přípravy  projektu  je  dokončená  stavební  projektová
dokumentace  a  schválení  smlouvy  s poradenskou  firmou  na  přípravu  žádosti  o
dotaci pro Regionální operační program.

veřejná zeleň v obci
Projekt veřejná zeleň v naší obci je ve stavu projektování, měl by být kompletně

připraven na začátku roku 2008. Projekt se týká ozelenění veřejných mezí  – pod
Suchým řádkem, u starého hřbitova, samotného starého hřbitova  a okolí  čistírny
odpadních vod. 

zpracovna biomasy na výrobnu briket
Jak jste  již  byli  informováni  v minulých číslech Němčičského čtení,  má zastupi-

telstvo  obce záměr  vybudovat  zpracovnu  na výrobnu briket  z biomasy.  Společně
s Ing. Janů ze ZD Němčičky jsme navštívili zkušební stanici v Bystřici pod Hostýnem,
kde jsme načerpali nové zkušenosti a informace. Bylo domluveno dodání kořenáčů
na zkušební  výsadbu rychle rostoucích dřevin, které poskytují  biomasu.  Zkušební
výsadba bude provedena v únoru 2008. Bude-li úspěšná, tak je možné tento projekt
realizovat, protože  bez této suroviny by nebyla zpracovna životaschopná. Součástí
projektu je  tvorba energetického auditu,  který zpracovala firma DEA Brno a také
projektová dokumentace pro zpracovnu, která se právě tvoří.

výstavba rodinných domků v Nových horách
Nezbytným úkolem zastupitelstva obce je rozšíření oblasti pro bydlení v obci. Pro

tento záměr jsme vykoupili pozemky v trati Nové hory a byla vytvořena urbanistická
studie.  V této  fázi  hledáme  možnosti  financování  a  realizace  projektu   výstavby
inženýrských sítí pro vykoupené pozemky. O průběhu této akce budete informování
v dalších číslech Němčičského čtení.

Poslední  z větších  investičních  projektů,  s kterým  bych  vás  chtěl  seznámit,  je
projekt,  na  kterém  spolupracujeme  s naší  partnerskou  obcí  Dobrá  Voda  ze
Slovenské republiky.  Jedná se o multifunkční  kulturní  a  sportovní  zónu,  která by
měla být v blízkosti sportovního areálu. Tento projekt je ve fázi přípravy, poněvadž
Ministerstvo  pro  místní  rozvoj  ještě  nevypsalo  přesné  podmínky  pro  zpracování
projektu a žádosti o dotaci na strukturální fond přeshraniční spolupráce. 

Mezi další hlavní priority obce patří snížení nezaměstnanosti a zvýšení možnosti
zaměstnání  v obci.  V průběhu  tohoto  roku  proběhlo  jednání  s firmou  Vinařské
potřeby  a  Autodoprava  Bureš  z Velkých  Pavlovic,  která  zakoupila  pozemky  na
výstavbu  prodejního  velkoskladu  vinařských  potřeb  a  opravny  aut  v trati  Loučky.
Realizace tohoto projektu je  plánovaná na jaro 2008.   Dalším investorem v   této
oblasti  je  firma LAURENS z Brna.  Firma má v současné době pronajaty  prostory
v Bořeticích.  Jejím  záměrem  je  vybudování  vlastních  prostor  k podnikání.
Zastupitelstvo  obce  připravuje  pro  tuto  firmu  pozemky  v přímém  sousedství
s pozemky firmy Vinařské potřeby a Autodoprava Bureš. 

Vážení spoluobčané, 
při četnosti provozních činností a projektů, které jsou připravovány, nás čeká



důležité období, které může při dobré úspěšnosti  posunout naši obce o velký krok
kupředu.  Musím také připomenout rodičům dětí,  které se hrají v blízkosti  starého
hřbitova, že tento prostor není vhodný k dětským hrám, ale je určen k důstojnému a
klidnému odpočinku našich blízkých.  Domnívám se, že děti v obci mají dostatek
jiných  míst,  kde  si  mohou  hrát.  Dbejme  na  bezpečnost  chodců,  neparkujme
s našimi osobními automobily na chodnících. Je zřejmé, že při stavebních úpravách,
při příležitosti rodinných oslav nebo při společenských akcích konaných v obci není
z důvodu mnoha aut a bezpečnosti  provozu možné tento požadavek dodržet,  ale
prosím, minimalizujme stání na chodnících. Dále bych si  dovolil  připomenout těm
z vás, kteří vytápějí své domy tuhými palivy, aby topili pouze palivy a nikoli odpadky
či jinými zcela nevhodnými materiály. 

V sobotu 17. listopadu 2007 Obec Němčičky ve spolupráci s místním sdružením
vinařů  připravila  Košt  mladých  vín  a  soutěž  o  nejlépe  upečenou  husu  místních
kuchařek a kuchařů. Vzhledem k premiéře této akce si  myslím, že  byla úspěšná.
Návštěvnost organizátory velmi mile překvapila – prodalo se 200 vstupenek.  Chci
tímto poděkovat soutěžícím, kteří pekli soutěžní husy – paní Františka Pinkasová,
paní Josefa Cvanová, paní Jarmila Vendlová, paní Marie Kameníková, paní Marie
Bendová, paní Květoslava Slezáková, paní Martina Čermáková, pan Pavel Stávek,
pan Dalibor Komárek, kuchyně Základní školy a kuchyně Zemědělského družstva.
Dále bych chtěl poděkovat komisi, která husy hodnotila, a to ve složení – Ing. Pavel
Suchánek – poslanec PS PČR, Jožka Černý – lidový zpěvák,  Ing. Josef Balík, Ph.D.
– pedagog ZF MZLU v Lednici a Branko Černý – vinařský publicista. Tato komise
pečlivě  zhodnotila  všech  11  předložených  vzorků.  Tři  nejlépe  upečené  husy
pocházely z těchto kuchyní – 1. místo – Základní škola Němčičky, 2.  místo – paní
Květoslava Slezáková a 3. místo – Zemědělské družstvo Němčičky. Dále děkuji  i
jménem místního sdružení vinařů při ČZS všem, kteří přispěli svým vínem a svojí
prací ke zdárnému průběhu tohoto ročníku, a těším se na další ročníky němčičských
mladých vín a hus. 

Závěrem mi  dovolte,  abych poděkoval  všem zastupitelům za  jejich  činnost  pro
obec v roce 2007 a všem spoluobčanům popřál příjemné a klidné prožití vánočních
svátků, hodně zdraví, štěstí a pracovních i osobních úspěchů v roce 2008. 

Petr Slezák, starosta obce

OBECNÍ  ZASTUPITELSTVO

Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Němčičky  konaného dne
21. srpna 2007 v zasedací místnosti OÚ Němčičky

Zastupitelstvo obce Němčičky schvaluje:

-uzavření směnné smlouvy na pozemky parc.č. 2159/1 a 2159/2
-uzavření kupní smlouvy na pozemek parc.č. st.133
-OZV č.4/2007
-příspěvek pro ZO ČSV Velké Pavlovice ve výši 1500 Kč
-zveřejnění nabídky prodeje pozemku parc. č. 2160/1 v trati Lúčky

Zastupitelstvo obce Němčičky bere na vědomí:



-návrh pana Ing. Richarda Stávka, aby termíny uzávěrek Němčičského čtení byly  
    uvedeny na webových stránkách obce a rovněž  jeho elektronická podoba 

-informaci starosty o plánované elektronické kronice obce Němčičky
-dotaz pana Tomáše  Stávka k organizaci zájezdu na koncert pořádaný ODS
-dotaz pana Jiřího Stávka na stavební dozor u stavby parkoviště u koupaliště
-připomínku Ing. Richarda Stávka ohledně dopisu k souhlasu s pozemkovými 

    úpravami

Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Němčičky  konaného dne
11. září 2007 v zasedací místnosti OÚ Němčičky

Zastupitelstvo obce Němčičky schvaluje:

-uzavření kupní smlouvy na pozemek parc.č. 2160/1
-rozpočtové opatření č.5/2007
-návrh na změnu ÚP obce  č.4
-zveřejnění nabídky prodeje pozemku parc. č. 2159/2 

Zastupitelstvo obce Němčičky bere na vědomí:

-Informace starosty o dění v obci
-Dotaz pana Jana Hádlíka na firmu Bureš
-Návrh pana Jiřího Stávka dokoupit dopravní značky 
-Dotaz pana Jiřího Stávka na využití víceúčelového hřiště
-Dotaz pana Tomáše Stávka na termín projednávání záležitostí spojených s 

    pozemkovými úpravami 

Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Němčičky  konaného dne
2. října 2007 v zasedací místnosti OÚ Němčičky

Zastupitelstvo obce Němčičky schvaluje:

-uzavření kupní smlouvy na pozemek parc.č. 2159/2
-Strategický rozvojový plán obce Němčičky
-dotace Jihomoravského kraje na odstranění havarijního stavu a podpis smlouvy o 

    poskytnutí této dotace
-inventarizační komise pro provedení inventarizace majetku, závazků a pohledávek

    obce
-kupní smlouvy s vlastníky pozemků v trati „Lúčky“
-zveřejnění záměru směny části pozemku parc. č. 2079 o výměře 2 669 m˛

Zastupitelstvo obce Němčičky bere na vědomí:

-informace starosty o nákupu dopravních značek
-návrh pana Jaroslava Stávka přikoupit značku STOP
-upozornění Mgr. Petra Antoše na špatně viditelnou dopravní značku přechod pro 

    chodce u domu paní Uhlárové
-dotaz pana Zbyňka Slezáka na řešení odpadů z pozemků v trati „Lúčky“



-návrh pana Pavla Stávka vydávat povolenky na vjezd do chatové oblasti
-upozornění pana Jiřího Stávka na stav silnice „Za Humny“ 
-návrhy a připomínky Pavla Stávka,  Zbyňka Slezáka a Ing. Richarda Stávka k  

    výběru typových domů
-Dotazy pana Zbyňka Slezáka a pana Jaroslava Stávka na nákladovost 

    plánovaného víceúčelového hřiště 
-návrh Mgr. Petra Antoše zahrnout do provozního řádu víceúčelového hřiště 

    půjčovní řád klíčů

Zastupitelstvo obce ukládá starostovi:

-Zpracovat přibližnou nákladovost údržby víceúčelového hřiště.

Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Němčičky
konaného dne 12. listopadu 2007

Zastupitelstvo obce Němčičky schvaluje:

-projednání podmínek pronájmu KD na příštím veřejném zasedání zastupitelstva  
    obce

-záměr směny pozemku parc. č. 2149
-kupní smlouvu s paní Valerií Nutilovou  na pozemek parc. č. 2156
-směnnou smlouvu s paní Marií Kameníkovou a směnou smlouvu s panem Pavlem

    Procházkou
-smlouvu na grantové poradenství na projekt Víceúčelové sportovní hřiště
-smlouvu na grantové poradenství na projekt Cyklostezka Větřák – kříž v trati 

    Růženy
-vypracování tzv. Monitoringu turistického ruchu
-prodloužení nájemní smlouvy s panem Vladimírem Novákem na byt v hasičské  

    zbrojnici do 31. 12. 2008
-dohodu o poskytnutí finančního daru od paní Jany Šlancarové
-dohodu s Policií České republiky
-dodatek k dohodě o spolupráci s Oblastní charitou Břeclav, výše příspěvku na rok 

    2008 je 128 tis. Kč
-rozpočtové opatření č. 6/2007, kterým se zvyšuje rozpočet na straně příjmů a  

    výdajů o 727 100 Kč

Zastupitelstvo obce Němčičky neschvaluje:
-návrh odložení bodu č.5 Víceúčelové sportovní hřiště a odložení schválení 

    smlouvy na grantové poradenství.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

-zprávu o činnosti kontrolního výboru
-připomínku pana Jaroslava Stávka k rozpočtovému opatření
-připomínky pana Jaroslava Stávka k víceúčelovému hřišti
-dotaz Ing. Bc. Jana Stávka na termín grantu na víceúčelové hřiště
-Připomínku pana Tomáše Stávka na postup podání žádosti o souhlas s 



    provedením ohlášení stavby na Stavebním úřadě 
-připomínky pana Zbyňka Slezáka na víceúčelové hřiště 
-příspěvek pana Jiřího Stávka k víceúčelovému hřišti
-příspěvek Mgr. Petra Antoše ohledně využití víceúčelového hřiště
-připomínky pana Jaroslava Hálka na víceúčelové hřiště
-návrh paní Ludmily Stávkové vybudovat pro starší občany zařízení typu penzionu 
-připomínku pana Jaroslava Slezáka k vozidlům  parkujícím na chodnících
-připomínku pana Zbyňka Slezáka k odklízení sněhu
-připomínku pana Jiřího Stávka k odklízení sněhu 
-dotaz pana Jaroslava Hálka na komunikaci na „Haltýř“
-dotaz paní Ludmily Stávkové na možnost pokutovat občany za spalování 

    nevhodných materiálů 
-otázky Ing. Richarda Stávka: na kauzu postříkání fasády pana Kabely, dotaz na 

    podání  trestního  oznámení  na  neznámého  pachatele  ve  věci  havárie
propadlé     komunikace a dále připomínku, že zasedání ZO mají být ze zákona
veřejná 

-návrh paní Ludmily Šlancarové, jestli by bylo možné dát do kostela ke hlavnímu 
    vchodu mříž.

                                                                                                         Kopřivová Eliška

VYCHÁZKOVÝ  CHODNÍK
(dokončení)

4. ZASTAVENÍ - U OSKERUŠE

„OSKERUŠA“
Jeřáb  oskeruše  (Sorbus  domestica)  na  Slovácku  zvaný  „Oskeruša“  je

nejmohutnější druh jeřábu a ve volné krajině dosahuje výšky až 30 metrů. V Evropě
roste roztroušeně ve světlých lesích od Španělska po Turecko a Balkán a severní
hranice rozšíření zasahuje až k německému Lipsku. Na území jižní Moravy roste asi
1000 převážně starších jedinců této vzácné dřeviny (dožívá se 300 až 500 let). Častý
výskyt stromů podél formanských cest není náhodný - pro klíčení semen je potřeba
průchod trávícím traktem a to nejen ptactva a zvířat, ale i člověka. Dřevo oskeruše je
tuhé a elastické,  je  využíváno pro namáhané spoje,  nářadí,  vinné lisy nebo také
kulečníkové koule. 

V obci se nachází dva jeřáby oskeruše, vyhlášené památnými stromy. Oskeruše
Šlancarova, u níž se právě nacházíte, byla vyhlášena památným stromem v roce
2000;  stará je  asi  250 let,  obvod má 325 cm a výšku 13 m.  Oskeruše Doneé -
Hradský rostoucí v Soudné byla podle ústního podání vysazena po napoleonských
válkách, v době příchodu rodu Doneé do Němčiček. Vyhlášena památkovým stro-
mem byla roku 1999, obvod je 282 cm, výška 11 m a stáří asi 195 let. 

Stromy kvetou v květnu bělavým až růžovým chocholíkem . Plody mají  značně
variabilní tvar od jakoby malých jablíček až po hruškovitý, který je nejčastější.  Barva
přechází od zelenohnědé po žlutou s červeným líčkem. Plody jsou zdrojem cukrů,
organických kyselin  a  bílkovin,  obsahují  velké  množství  vitamínů (A,  B12 a  C)  a
minerálních látek (vápník, hořčík, jód, železo) a v lidovém léčitelství se používají na
úpravu trávení. Díky těmto vlastnostem plodů získala dřevina své jméno - lidé po
nich byli skoro (brzo) zdraví, a tak jim začali říkat skoré hrušky neboli oskorušky.

Plody mají široké užití - k výrobě marmelád, sušené k posýpce mnoha pokrmů a
přípravě čajů. Další možností využití je výroba vína, likérů  a vysoce ceněné oskeru-



šové pálenky. 
NÁVŠTĚVNÍKY „VYCHÁZKOVÉHO CHODNÍKU PROSÍME: NECHOĎTE K OSKERUŠÍM

- JSOU NA SOUKROMÉM POZEMKU!!!

POVĚST „O DÁVNÉM POKLADU“
Kdysi dávno, víc jak před sto roky to bylo, bydlel  v Němčičkách na čísle 25 Jiří

Benda,  Jura  mu  říkali.  Jura  měl  hodně  vinohradů  a  tak  si  najímal  nádeníky  na
výpomoc. Jednou takhle pomáhali smítat vinohrad (tj. vylamovat přebytečné letorosty
a neplodné výhonky) ve Skalicách U Větřáku, když tu se rozpršelo a tak Jura nahnal
nádeníky dom, aby mu pomohli búrat staré chlívky. Když vytrhávali cihly, kterými byla
dlážděna podlaha, objevili v zemi velkú jamu, něco jako sklípek. Jak to Jura uviděl,
hneď poslal všeckých pryč a nikomu nedovolil, aby se do té jamy podíval. Po obědě,
když déšť ustal,  šli  nádeníci  zpátky na vinohrad a na starý chlívek i  se sklípkem
dočista zapomněli. 

Až jednou měli chlapi u Jury sešlost a začali na něm vyzvídat, co v té jamě bylo.
Když měl Jura trošku víc popité, prozradil, že tam stál velký dubový stůl. Až na další
naléhání přiznal, že u něj seděli dva kostlivci a při sobě měli velké jmění. 

Kdo v té jámě zemřel, to už zůstalo záhadou.  Podle všeho se tam ukryli  nějací
boháči,  aby  uchránili  své  vzácné  majetky  před  Napoleonovými  vojáky,  kteří  tou
dobou  táhli  krajem.  Zabednili  se  v  jámě  ale  tak  důkladně,  že  se  udusili.  Část
nalezených peněz dal pak Jura na nové varhany do kostela. 

ZARÁŽENÍ HORY
Poslední sobotu v srpnu se v Němčičkách pořádá Vinařský den, jehož součástí je

(kromě ochutnávky vína) i starobylý obřad Zarážení hory. Při tomto vinařském obřadu
se v době uzrávání hroznů symbolicky uzamkne vinohrad. Horu představuje tyč ve
vrcholu s posvěceným věncem nebo kyticí z devatera kvítí, bílým a modrým hroznem
a lahví bílého a červeného vína. Je zasazena do země a podepřena čtyřmi menšími
kolíky, které symbolizují čtyři evangelisty a většími kůly, kterých je dvanáct - tolik co
apoštolů nebo měsíců v roce. Hora je znamením, že do vinohradů již nemá kromě
hlídačů nikdo přístup, až do vinobraní.

OBECNÍ VINAŘSKÁ STEZKA
Navazuje  na  Moravskou  vinnou  stezku.  Má  čtyři  stanoviště,  kde  se  popisuje

historie pěstování vinné révy v regionu a pomocí širokých pohledů upozorňuje na
zajímavosti v okolí. Délka trasy je 8 km a nejbližší stanoviště je s číslem 3 u kapličky
sv.  Antonína Paduánského v Nové hoře. Péčí obce tam bylo zřízeno i  posezení.
Stezka je určena nejen zájemcům o vinařství a vinohradnictví, ale je vhodná také pro
cykloturisty. 

U toho textu je také mapa Obecní vinařské stezky Němčičky. 
Čtvrtým zastavením jsme ukončili seriál o Vycházkovém chodníku.

STOLNÍ  TENIS

Vážení čtenáři Němčičského čtení!
Rádi bychom Vás touto cestou seznámili s činností oddílu stolního tenisu při TJ

Sokol  Němčičky a informovali o jeho sportovních výsledcích. Jelikož se tento oddíl
představuje  čtenářům  poprvé,  považujeme  za  důležité  Vás  nejprve  seznámit  se
systémem soutěží na okrese Břeclav, jejich úrovněmi a účastí jednotlivých němčič-
ských družstev v nich.



Na okrese Břeclav jsou 3 výkonnostní úrovně. Pokud je seřadíme od nejnižší po
nejvyšší,  tak to jsou:  základní  soutěž,  okresní  soutěž (tuto úroveň hraje  družstvo
Němčičky C) a okresní přebor (tuto úroveň hrají Němčičky A a B).

Co se týká postupů do vyšších a sestupů do nižších soutěží, jedná se o 1 (někdy i
2) družstva v okrese, která z dané úrovně postoupí a sestoupí. Počet záleží na vývoji
ve vyšších (krajských) soutěžích. Zde je nutno upozornit, že pro nadcházející sezónu
2007/08 došlo v Jm kraji k restrukturalizaci soutěží a z tohoto důvodu byl v uplynulé
sezóně 2006/07 upraven (zvýšen) počet postupujících do vyšších soutěží. Do kraj-
ského přeboru postupovali dva zástupci našeho okresu hrající okresní přebor (vítěz a
druhý v pořadí),  kteří  ovšem museli  splnit  tzv.  podmínku mládeže -  mít  zaregist-
rovány aktivní hráče mládeže.

K jednotlivým zápasům - mistrovským utkáním nastupují vždy čtyři hráči za jedno
družstvo (na soupisce  daného družstva je samozřejmě hráčů víc z důvodů jejich
možného prostřídání v nominaci na jednotlivá utkání - nemoc, pokles formy atd.).
Zápas se hraje systémem každý s každým, tj. 16 utkání mezi jednotlivci (dvouher) a
následně jedna čtyřhra na závěr, která za nerozhodného stavu 8:8 často rozhodo-
vala o vítězi celého zápasu. (Dle předběžných informací se však vedení Okresního
svazu stolního tenisu rozhodlo pro příští sezónu vrátit k léty prověřenému systému
16 dvouher a 2 čtyřher, tj. i s možností remíz.)

Ale zpět k našemu oddílu.
Oddíl stolního tenisu má ve výše uvedených soutěžích v rámci okresu přihlášeny

dlouhodobě dvě družstva a od sezóny 2005/06 hrají soutěže dokonce 3 družstva. 
Družstvo  Němčičky  A,  za  které  nastupovali  nejčastěji  Libor  Melichar,  Jaroslav

Stávek, Radim Stávek, Václav Pinkas a Zdeněk Prokeš obsadilo v sezóně 2005/06 v
okresním přeboru druhé místo a zúčastnilo se závěrečných bojů v tzv. „Pley off“ i v
sezóně 2006/07 a po zdařilém průběhu se probojovalo až do finále, kde podlehlo
družstvu Vranovice A 2:1 na zápasy. I přesto, že naše Áčko bylo ve finále a skončilo
na druhém místě v okrese, nemohlo postoupit do vyšší - krajské soutěže z důvodu
výše uvedené „podmínky mládeže“.

Družstvo Němčičky B, za které nastupovali nejčastěji Jaroslav Suský st., Jaroslav
Suský ml., David Hycl a Jaromír Ulica, také hraje nejvyšší okresní soutěž a skončilo v
sezóně 2006/07 na sedmém místě z 12 účastníků, čímž si polepšilo oproti minulé
sezóně o tři místa. Vzhledem k úzkému kádru tohoto družstva patří dík za výpomoc
při absenci některého ze stabilních hráčů především panu Josefu Stávkovi. Za B si
zahrál i náš nejmladší pingpongér Jakub Suský. 

Do družstva Němčičky C, které v minulém roce postoupilo ze základní soutěže do
okresní soutěže, jsou zařazeni všichni ostatní registrovaní nadšenci pro stolní tenis.
Obvykle nastupovalo k zápasům ve složení Josef Suský, Josef Stávek, Jiří Soukal a
Miroslav Levčík,  ale  mnohokrát  si  za C zahrál  i  Zdeněk Prokeš (výrazná posila),
Jaroslav Suský ml. a Jakub Suský. Zásluhou všech uvedených hráčů nakonec naše
C skončilo na krásném 6. místě v okresní soutěži,  což je vzhledem k jeho teprve
dvouleté existenci velice pěkný výsledek. 

Ze  všech  uváděných  výsledků  je  zřejmé,  že  sportovní  úroveň  našich  hráčů  je
vysoká na možnosti takové malé obce jako jsou Němčičky.

K těmto úspěchům jistě přispívají také podmínky k trénování. Tyto podmínky se
výrazně zlepšily veškerými úpravami, které v minulých letech proběhly v naší tré-
ninkové a zároveň zápasové místnosti,  kterou je sál  místního KD (výměna oken,
pořízení žaluzií pro zastínění, nové osvětlení, nové stoly, renovace podlahy) a pře-
devším pravidelným vytápěním těchto  prostor.  Za  všechna tato  opatření  bychom
touto cestou rádi poděkovali Obci Němčičky a vedení místního TJ Sokol.



                                                                            Za oddíl stolního tenisu David Hycl

FOTBALOVÝ KLUB TJ SOKOL NĚMČIČKY

Současné fotbalové mužstvo tvoří tito hráči: 

Suský Miloš – oddíl Němčičky, nad 30 let
Stávek Pavel – oddíl Němčičky, nad 30 let
Stávek Radim – oddíl Němčičky, nad 30 let
Suský Marek – oddíl Němčičky 
Benda Jiří – oddíl Němčičky
Baťa Tomáš – oddíl Bořetice
Hicl Jaroslav - oddíl Velké Pavlovice, nad 30 let
Zechmeister Libor – oddíl Němčičky
Stávek Filip – oddíl Němčičky
Ludín David – oddíl Němčičky
Ludín Luboš – oddíl Němčičky
Prokeš Daniel – oddíl Velké Pavlovice
Godlewski Jiří – oddíl Němčičky, nad 30 let
Hálek Jaroslav – oddíl Němčičky, nad 30 let
Pavelka Roman – oddíl Němčičky
Michna Kamil – oddíl Velké Pavlovice
Pilarčík Roman – oddíl Velké Pavlovice
Hoštitský Josef – oddíl Němčičky, nad 30 let
Jambor Zbyněk – oddíl Bořetice

V současné době hraje naše mužstvo nejnižší fotbalovou třídu, když jsme do této
třídy sestoupili  předminulou sezonu (2005/06). V sezóně 06/07 jsme si  dali  za cíl
postup zpět do III.  třídy,  avšak tento postup nám o chlup utekl. V současné době
jsme na sedmém místě se 17 body a mužstvo již opustily postupové ambice. Bohužel
hrací materiál stárne a u některých mladých  (do 30 let) postrádáme vážněj- ší zájem
o hru jménem fotbal. A tak se výbor snaží nahrazovat odcházející a flegma- tické
hráče novými, což není vždy jednoduché. Dnešní doba se totiž točí kolem peněz a
jelikož je fotbal nejžádanější to sortiment mezi diváky, tak tady to platí sto- procentně.
Jó,  pryč  jsou  ty  doby,  kdy  všichni  sportovci  provozovali  svůj  koníček  pouze  pro
zábavu. Druhá věc je ta, že doba je uspěchaná a už ani mladí lidé kolikrát nemají čas
na své koníčky a zájmy, což je velice smutné. Co se týká našeho muž- stva, tak
neplatíme a ani neuvažujeme, abychom platili nějakého hráče za to, že budou hrát
za Němčičky. Největším strašákem našeho fotbalu v současné době jsou starší hráči,
kteří by už chtěli končit anebo maximálně v případě nutnosti si sednout na střídačku.
Jedná se většinou o hráče, kteří i dnes patří mezi to zdravé, základní jádro, které drží
u nás fotbal pohromadě. V dalším období bude tedy záležet, zda budou mít mladí
vážný zájem reprezentovat naši obec v této hře a zda se bude výboru dařit sehnat
náhradu za hráče, kteří budou končit anebo se rozhodnou odejít do jiného klubu.
Jinak  bychom  Vás  chtěli  pozvat  na  naše  webové  stránky  –
www.fotbalnemcicky.wz.cz  , kde najdete další podrobné informace o historii vzniku
fotbalu  v  Němčičkách,  o  jednotlivých  členech  fotbalového  výboru,  o  aktuálním
umístění našeho mužstva v tabulce, dále je zde fotogalerie, aktuální rozpis jednot-
livých utkání a také si můžete přečíst komentáře k jednotlivým utkáním, anebo se
zapojit přímo do diskuze s našimi fanoušky, či hráči.



Závěrem  bychom  chtěli  poděkovat  všem  našim  sponzorům  (viz.  naše  webové
stránky)  a  samozřejmě  i  našim fandům, kteří pravidelně navštěvují naše utkání.
Díky!!!
                                                                                                Výbor fotbalového klubu

ROK S ROKEM SE SEŠEL

Vážení občané, 
nastává období bilancování. Svůj příspěvek chci rozdělit do tří bloků. 

   Ten první je obecní problematika a vaši zastupitelé. Ti byli zvoleni na základě
nějakého programu,  který  se  snaží  naplňovat.  V  této  oblasti  se  udělal  velký  kus
práce. Je připravena projektová dokumentace a studie na spoustu investičních akcí,
které se již uskutečnily nebo se budou realizovat  v následujících letech. V krátkosti
jen  připomenu:  parkoviště  u  sportovního  areálu,   dětské  hřiště,  přestěhování
knihovny pod obecní úřad, zakoupení techniky k udržování veřejných prostranství v
obci.  Dále  se  připravuje:  kompletní  rekonstrukce  kanalizace,  silnic  a  chodníků,
víceúčelové  sportovní  hřiště,  zasíťování  pozemků  na  novou  výstavbu  rodinných
domů v trati  Nové hory,  obecní štěpkovačka a výroba briket, rozšíření a příprava
pozemků  na  průmyslovou  zónu,  změna  územního  plánu,  zahájení  komplexní
pozemkové úpravy v katastru obce, projekt na ozelenění obce, rekonstrukce střechy
na  obecní  škole  a  současně  vybudování  podkrovních  bytů.  Jsem velice  rád,  že
většina těchto programových záležitostí  je  připravena nebo se již  realizuje.  Za to
bych chtěl veřejně poděkovat starostovi Petru Slezákovi, dále zastupitelům za ODS a
KDU- ČSL, protože každý svým aktivním přístupem napomohl k plnění těchto cílů.
Samozřejmě obec nežije jen těmito velkými investicemi, ale taky normálním životem.
I tady nastaly pozitivní změny. Daří se pracovat s mládeží a dětmi. Např.: divadlo,
různá folklorní vystoupení,  popřípadě sportovní akce, a tím je zapojit  do běžného
života obce. Daří se i akcím, které mají význam pro celý region, jako založení svazku
obcí „Modré hory“. Na podpoře podnikatelských aktivit a udržování kulturních tradic
se bude stavět budoucnost obce. Děkuji všem občanům, kteří pracují a jsou schopni
posouvat společně hranici kvality života.
  
 Ten druhý blok se týká MS ODS Němčičky. Jako předseda MS ODS vás chci
informovat,  že  nám narostla  členská  základna  na  23  členů,  kteří  svým  aktivním
přístupem  pomáhají  formulovat  názory  na  obecní  problematiku,  ale  i  celkovou
společenskou situaci. Místní sdružení ODS je třetí nejsilnější sdružení na oblasti a
také tomu odpovídá zastoupení v orgánech ODS. Na letošním volebním sněmu v
Lednici, který se konal 29. 10. 2007 jsme v tajných volbách obsadili tyto funkce: člen
oblastní rady ODS - Pavel Stávek, člen smírčího výboru – Oldřich Čermák, členka
kontrolní a revizní komise – Eva Bauerová, delegát na regionální sněm a kongres
ODS – Petr Slezák, v neposlední řadě oblastní manažer ODS – Michal Pátek. Tyto
pozice nám poskytují možnost spoluvytvářet a ovlivňovat vnitřní politiku ODS. Tady
bych opět chtěl poděkovat všem členům MS ODS Němčičky za aktivitu, která nás
posouvá na místa, ze kterých lze prosazovat naše názory a postoje na veřejný život. 

   Třetí blok je kulturně společenský. Jedná se o zvýšený zájem občanů účastnit
se  těchto  akcí,  ale  i  osobní  zájem  je  organizovat.  Tomu  napomohlo  vytvoření
podmínek v kulturním domě a lepší prezentace. Nechci rozebírat všechny akce, které
pořádají  soukromé osoby,  společenské organizace,  rodiče a přátelé školy,  ale při



jedné bych se zastavil.  Těší mě na srdci,  že stárci  a stárky díky zapálenosti  pro
folklór a udržení tradic, vytvořili  podmínky a věnují se mladé generaci, která má o
tancování a zpěv velký zájem. Jejich práci můžete zhodnotit na krojovaném plese 29.
12. 2007. Všem, kteří se podílejí na tomto projektu, patří dík. 

Zároveň bych vás chtěl pozvat na tradiční ples MS ODS Němčičky, který se koná 5.
1.  2008 v  19.°°  hod.  Náš program obohatí  taneční  vystoupení,  oblíbená skupina
Kombet, bohatá tombola a občerstvení v baru. Těšíme se na příjemně strávený čas. 

Na závěr vám chci, milí spoluobčané, jménem MS ODS Němčičky popřát šťastné a
veselé Vánoce, pevné zdraví a mnoho úspěchů v novém roce 2008. 

                                                                                                Děkuji za váš čas .
Předseda MS ODS Němčičky Pavel Stávek   

O  AZBESTU  aneb  MÁTE  DOMA  OSINEK ?

Dnes  už  snad  každý  ví,  že  azbest,  česky  také  osinek,  patří  mezi  zdraví  mimořádně
nebezpečné  látky.  Před  několika  desítkami  let  byl  považován  za  téměř  snad  zázračný
materiál pro své příznivé tepelné a mechanické vlastnosti.

Co je azbest
Je to světlý až tmavozelený v přírodě se vyskytující materiál ze skupiny silikátů (křemičitanů).
Typickou vlastností pro azbest je jeho sklon vytvářet dlouhé tenké vláknité struktury, které
mají tendenci se odštěpovat po délce. Díky svým fyzikálním a chemickým vlastnostem byl
využíván pro dobrou žáruvzdornost a nehořlavost. 

V jakým materiálech nebo kde jej najdeme
Je obsažen v osinkocementovém potrubí, v eternitu jako oblíbené střešní krytině, v tepel-
ných,  zvukových  a  požárních  izolacích,  brzdových  destičkách,  azbestových  těsnících
šňůrách  nebo  je  součástí  boletického  panelu.  Vinařům  jsou  známy  azbestocelulózové
filtrační desky. Azbestové byly některé osobní ochranné pomůcky. Dnes je práce s azbestem
zakázána zákoníkem práce (platí ovšem několik vyjímek, např. pro výzkum nebo pro jeho
likvidaci). 
-názvy azbestocementových desek používaných ve stavebnictví: Eternit; Ezalit A; Ezalit B,
Dupronit,  Unicel,  IDK  3O,  Cemboplast,  Izomin,  Aprobit  200,  HORP,  Azbestocementová
deska rozvinutá, lisovaná a nelisovaná; Lignát; Lignopal; Unicel; Cembalit
-stříkaný azbestový materiál: Limpet - protipožární nástřik; Pyrotherm - stříkaná omítka
-obvodové pláště budov: Bios; OD - 011; OD - 001A )obvodový panel boletický); Kovoplas-
tický plášť obvodový; CHANOS; Bdp; Isodit; Panel AC - PS; Stross fasáda; Sidalvar Feal.
Mikroskopická vlákna azbestu poletují  běžně ve vzduchu.  Standardní  vzorek vzduchu na
venkově  obsahuje  0,03  -  3  vlákna  na  1  m3.  Krychlový  metr  přibližně  odpovídá  objemu
vzduchu, jaký člověk nadýchá za 1 hodinu. Ve městech tyto hodnoty dosahují 2 - 300 vláken.
Největší riziko hrozí lidem, kteří s azbestem pracují, kdy jsou vystaveni ještě mnohem vyšším
hodnotám azbestových částic ve vzduchu (např. v řádech tisíců vláken na m3 i víc). Proto je
velmi nezbytná prevence a mimořádně opatrná manipulace s osinkovými materiály.

Omezení používání azbestu
První studie o škodlivých účincích azbestu vyšla již v roce 1898 ve Velké Británii.  V roce



1926 byl vznesen první nárok na odškodnění za poškození zdraví dělníka manipulujícího s
azbestem a to v USA. Naše země zařadila azbest mezi prokázané karcinogeny pro člověka v
r.  1984 (Směrnice  MZ ČR -  hlavního  hygienika  č.  64/1984 Sb.).  Používání  azbestových
výrobků bylo omezeno pouze na případy,  kdy nelze užít  jiných materiálů.  Byla zakázána
aplikace azbestu nástřikem. V Japonsku byl vydán celkový zákaz používání azbestu až v r.
2002; v USA se odškodňují oběti azbestu na vládní i nevládní úrovni asi 30 let, zákon o zá-
kazu používání azbestu je v kongresu, proti se staví prezident G. W. Bush.

Azbest všude kolem nás - co s ním?
Likvidace  azbestových  materiálů  by  měla  probíhat  kvalifikovaně.  Odborníci  tvrdí,  že  při
neodborném odstraňování azbestové zátěže dochází k uvolňování  azbestového prachu a
vláken v masívním měřítku.  Materiály  obsahující  azbest  se nesmí mechanicky upravovat
nebo narušit  sebemenšími stavebními úpravami (bourání,  vrtání,  broušení, tlakové čistění
vodou). Likvidace či úprava materiálů či výrobků z osinku musí tedy probíhat tak, aby pro
člověka nebezpečná vlákna a prach se nedostaly do okolí a nebylo tak prvořadě ohroženo
zdraví pracovníků, kteří tyto manipulace provádějí. Budova, kde se při rekonstrukci odstra-
ňuje či jinak upravuje azbestový materiál, jsou hermeticky uzavřeny do prostoru vybudova-
ného ze speciálních fólií. Uvnitř je podtlak a vzduch je odsáván a filtrován tak, aby se ven
nedostaly ani sebemenší částečky azbestu. Pracovníci používají speciální ochranné oděvy a
dýchací filtry. Po skončení prací by měl být  prostor dokonale dočištěn silnými průmyslovými
vysavači a speciálními filtry. 
Velký  důraz  by  měl  být  kladen  na  opatrnost  s  manipulací  s  zřejmě  nejrozšířenějším  z
azbestových materiálů, střešní krytinou Eternit (lat. Eternitas = věčnost - jak příznačné!).

Co způsobuje azbest
Nemoci, na nichž se podílejí azbestová vlákna, mají velmi dlouhou „inkubační dobu“ - 10 až
40 let. Symptomy jsou podobné běžným chorobám, a jsou tedy obtížně odlišitelné a navíc
často končí smrtí. Takzvaná azbestóza představuje zejména rakovina způsobená azbesto-
vými vlákny.  Nebezpečnost  azbestu pro lidský organismus tkví  v malých rozměrech jeho
vláknitých struktur. Ty jsou schopny dostat se do vzduchu a odtud do plic. Při vdechnutí se
azbestová mikrovlákna zapichují do plicních sklípků, kde působí jako karcinogen a postu-
pem času okolo nich může vzniknout rakovinné bujení. Dříve říkali těm, co pracovali s az-
bestem a poté onemocněli  rakovinou plic,  že jejich problémy vyplývají  z kouření. Dalšími
riziky je  fibróza a mesotheliom. kromě cesty vzduchem se osinek do lidského těla může
dostat také pitím kontaminované vody. Vlákna osinku procházejí trávícím traktem a mohou
se zabodávat do jemné výstelky tkání, případně i procházet sliznicemi do krve a do dalších
tělních  orgánů.  Dojde-li  k  zabodnutí  ostrých  azbestových  vláken  do  kůže,  může  se  pro
změnu vytvořit tzv. „azbestová bradavice“, což je zhoubný výrůstek, který vzniká zárůstem
azbestových vláken do kůže. Pokud někdo ve vašem okolí  neodborně manipuluje s osin-
kem, např.  vrtá do něj,  čistí  ho tlakovou vodou,  řeže ho,  shazuje ze střechy,  odstraňuje
boletické panely apod., mohou nejen jeho, ale i vás, pokud se budete zdržovat v blízkosti, za
nějaký čas potkat zdravotní problémy.

Závěr
Co z předchozích odstavců vyplývá? Pokud budete chtít provádět stavební úpravy či likvidaci
s materiály, které obsahují azbest, odborníci důrazně doporučují konzultaci se specializova-
nou firmou a nejméně její dohled nad pracemi. Riziko zdravotních komplikací ve spojitosti s
úletem osinkových vláken je totiž velmi vysoké a to nejenom u nejblíže se vyskytujících lidí,
ale i v blízkém okolí.
                                                                                                               Richard Stávek
                 
O JMÉNĚ ŽIVA

Vzhledem k často udiveným výrazům a trošku rozpačitým reakcím mých spoluobčanů na
odpověď, jaké že jsme dali s mojí ženou Stanislavou jméno naší dcerce narozené 18. září,



jsem se rozhodl napsat několik slov o podobě tohoto jména.
Živa, též Živana (dříve u nás používána i podoba Živěna nebo Živoslava) je staré slovanské
křestní jméno znamenající „živá“, „živoucí“, popř. „ať žiješ“. Příbuzný význam mají i jména
Zoe  či  Zoja,  které  jsou  řeckého  původu.  Živa  má  tyto  domácké  podoby  jména:  Živka,
Živanka, Živuš(ka), Živuše, Živulka, Živulenka, Živěnka ap. Na Slovensku se používá Živa,
Živena, v Bulharsku Živ(k)a, Živana, v Polsku Zywia, v Srbsku Živka, Živana. Obě základní
podoby jména jsou u nás dnes spíše výjimečné, pociťují se jako zastaralé, byť neoprávněně.
Živa má jmeniny 25. října.
V Tóře (“bible Židů“) je jméno první ženy uvedeno jako Chava a má být odvozeno od slova
„chaj“, což znamená život. Význam jména Chava se vykládá jako dárkyně či představitelka
života.  Kdyby se Čeští  bratři  kdysi  drželi  při  překladu Starého zákona textu  obsahově a
věcně, přejmenovali by bezesporu Evu na Živku či Živoslavu nebo nakonec na Živu. 
Při výběru jména jsme se domnívali, že je již dost jmen převzatých z cizích jazyků, která jsou
spíše módní vlnou a také mnohá tradiční jména se příliš často opakují. Šli jsme tedy hlouběji
ke kořenům a vybrali Živu.
                                                                                                               Richard Stávek
                 
S  VÍROU,  NADĚJÍ  A  LÁSKOU  DO  TĚŠAN

Víra je božská ctnost, kterou věříme v Boha a ve všechno, co nám řekl a  
zjevil, protože Bůh je pravda sama. Víra je dar, avšak „víra bez skutků 
je mrtvá“.To znamená, že máme víru vyznávat a šířit ji.

Naděje je božská ctnost, kterou toužíme po nebeském království a po věčném 
životě. Naděje je touha po štěstí. Naděje očišťuje a povzbuzuje k

další činnosti.  Je  oporou  ve  chvílích  opuštěnosti,  rozšiřuje  srdce,
chrání před sobectvím a vede k radosti lásky.
Láska je božská ctnost, kterou milujeme Boha nade všechno a svého bližního 

jako sebe samého.  Pán nás žádá,  abychom milovali  jako  on,
dokonce i své  nepřátele.  Plody  lásky  jsou  radost,  pokoj,  vlídnost,
nezištnost, štědrost a přátelství.

A právě tak jsme pojmenovali skupinky dětí, které se přihlásily na víkend do Těšan.
Kvůli rozlišení Víra měla žluté kšiltovky, Naděje zelené a Láska červené.
Vzhledem k nemoci našeho Otce Petra se páteční mše neslavila. V kostele jsme se
však sešli, tam nás přivítal Jirka Sadílek, student VUT z Němčiček a hlavně vedoucí
setkání. Udělali jsme si společnými silami takovou malou pobožnost. Poprosili jsme o
zdárný průběh víkendu, pomodlili  se modlitbu Růžence, uslyšeli Boží slovo. Holky
zahrály Litanie a všichni zazpívali písničku „Můžeš mít radost“, kterou jsme si zvolili
jako svoji hymnu. protože se večer rozpršelo, slavnostní vztyčení vlajky muselo poč-
kat až do rána. Tímto důležitým úkolem byl pověřen nejmladší chlapec Ondra Mi-
chal. Když vlajka se symboly ctností stoupala k „nebi“, my zpívali hymnu. Dále se pak
střídaly různé hry, které připravily holky - Šárka, Lenka, Monika, Lenka a Markéta. 

V sobotu před obědem nás navštívil těšanský farář René Strouhal. Věnuje se mláde-
ži a jeho katecheze byla o slušném chování a modlitbě. Kdy, kde a jak můžeme na-
vázat důvěrný vztah s Bohem. Po vydatném obědě nás čekala vědomostní soutěž,
kterou pro změnu připravili kluci. V dopisech, které jsme museli hledat v okolí ves-
nice, bylo dohromady asi 70 otázek z různých oborů. Překvapením byla po cestě
svačina v podobě banánového stromu. Ve fotbale, který jsme si zahráli s místními
dětmi, se naši borci vyznamenali několika brankami. Klasické opékání špekáčků, hra
na kytaru, zpěv a posezení u ohně nesmí nikdy chybět!  Diskotékou jsme ukončili
sobotní večer. 



Budíček, rozcvička, poslední modlitba před snídaní a balení spacáků, karimatek a
všech věcí. Na začátku nedělní mše svaté nás Otec René pěkně přivítal. Obsadili
jsme první řady lavic a aniž bychom se drželi za ruce, cítili jsme se všichni navzájem
spojeni. Děti mladší, starší, mládež, kluci, holky. Čím to je? Ta láska mezi námi?!
Odpověď zazněla při mši v poslední sloce naší hymny: „Nádherný život, po kterém
toužíš, dal nám Ježíš, půjdeme s ním!“
Velký dík patří naší mládeži, která pomohla program sestavit. Některé hry vznikaly
doslova ze dne na den. Mládež je velkou oporou těchto akcí a nikdy nezklame.
Poděkování patří také Vám, milí rodiče, za Vaši důvěru, s jakou nám Vaše skvělé
děti svěřujete.
                                                                                     Milena Melicharová, katechetka

ZAMYŠLENÍ NAD ADVENTEM

Každoročně na poslední listopadovou neděli, nebo na první neděli v prosinci
začíná pro nás advent, doba tajemná a posvátná. Většinou ji vnímáme jako tmou a
zimou naplněné dny. Dny plné spěchu, dny horečnatých nákupů před blížícími se
svátky.  Dny plné starostí  co koupit,  co sehnat,  kde na to vzít  peníze.  A v tomto
každodenním chvatu zapomínáme na pravou podstatu adventu. Měly by to být dny
ztišení, zamýšlení se nad sebou, dny nejen nových předsevzetí v dobrém, ale také
jejich uskutečnění.

Co znamená slovo advent? Slovo advent, je z latinského adventus, znamená
příchod. Už na prvních stránkách bible čteme, že Bůh po pádu prvních lidí slibuje:
„Přijde  Vykupitel  a  spasí  svůj  lid.“  Tento  „příchod“  Vykupitele  starozákonní  lidé
toužebně  očekávali.  Proroci  tento  příchod  znovu  a  znovu  lidstvu  připomínali  a
předpovídali mnohé skutečnosti,  spojené s příchodem Mesiáše. Mesiáš, Boží syn,
skutečně  na  svět  přišel  v  podobě  betlémského  dítěte.  Advent  je  tedy  čas  plný
očekávání a touhy, připomínkou touhy starozákonních lidí po Vykupiteli. Také takto
očekáváme svého Vykupitele? Nebo bude i letošní advent pro nás plný shonu, místo
očekávání, touhy po Mesiáši? Jedině ten, kdo něco očekává, po něčem touží, může
být naplněn dary, které po nás připravil Pán!

Naše adventní čekání je zaměřeno k naději na život, na život věčný. Proroci
ve svých předpovědích hojně užívali metafory blahobytu. Ale víme, že sám blahobyt
nikoho nezachrání. Proto nás adventní doba vybízí především k tomu, abychom se
změnili duchovně. Odstranili ze svých srdcí nepokoj, nelásku, zášť, hněv. Když se
budeme měnit my, bude se měnit i svět, ve kterém žijeme. Tato doba před Vánocemi
je tedy stále novým čekáním, že Pán přijde, že změní svět, že změní i nás a naše
srdce. A to je největší  naděje, opravdový advent. Když změníme sebe k lepšímu,
změníme tím zároveň kousek světa, ve kterém žijeme.

Přehled vánočních bohoslužeb:
24. 12. Štědrý den 20 hod.
25. 12. Boží hod vánoční   9 hod.
26. 12. Sv. Štěpán   9 hod.
30. 12.           Sv. Rodina   9 hod.
1. 1.            Nový rok   9 hod.

Pravou vánoční radost,  požehnaný nový rok 2008 a pokoj v duši  všem občanům
přeje



                                                                                                  P. Petr Papoušek, farář
                                                                                            

SPOLEČENSKÁ KRONIKA   

V letošním roce dva manželské páry oslavily diamantovou svatbu,
tedy 60 let společné cesty životem. 

 Toto krásné výročí si připomněli   

LUDMILA a JOSEF PROCHÁZKOVI, Němčičky 214 – uzavřeli sňatek
9.dubna1947 a 

MARIE a FRANTIŠEK BENDOVI, Němčičky 26 – uzavřeli sňatek 26.listopadu1947.

Jménem všech občanů Němčiček přejeme manželům Bendovým a
Procházkovým mnoho zdraví, štěstí a pohody do dalších let společného života.
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