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Vážení spoluobčané,
 opět se po čase, v duchu 
vánočních svátků a klidu, setká-
váme na stránkách Němčičského 
čtení, v tomto roce již naposled. 
Dovolte mi, abych Vás informo-
val, co se za poslední tři měsíce 
v naší obci událo.
 
 V prvních větách bych Vás rád informoval o projek-
tu, který je prioritou rozvoje naší obce. Je to výstav-
ba nové lokality pro bydlení v trati Nové hory. V sou-
časné době jsou již dokončeny inženýrské sítě a čeká 
nás pouze dokončení komunikace a chodníkové sítě. 
Jelikož bude probíhat výstavba rodinných domů, bylo  
s dodavatelem stavby dohodnuto, že komplexní dostav-
ba těchto komunikací bude až po ukončení 70% rodin-
ných domů v této lokalitě. Ptáte se určitě, a kde je elek-
třina? Je na to jednoduchá odpověď. Zasíťování nových 
pozemků pro výstavbu je v kompetenci firmy  E.ON a.s.   
O bydlení v naší obci projevilo zájem mnoho lidí. Potvr-
dilo se to při prodeji pozemků pro bydlení. Nyní je již 
zarezervováno 90% těchto pozemků. Věřím, a prosím 
Vás, abychom nové spoluobčany brali jako kdyby tady 
s námi žili již několik let. Na závěr tohoto odstavce se 
omlouvám spoluobčanům, kterým výstavbou inženýr-
ských sítí došlo k částečnému znehodnocení révy vin-
né díky velké prašnosti v danou dobu. Jsme připraveni 
jednat o určitém odškodnění.

 Dalším projektem, který navazuje na lokalitu Nová 
hora, je výstavba cyklostezky Větřák – Dřevěný kříž  
v trati Růžená. Nyní je již tato cyklostezka zaasfalto-
vána a čekají ji jen terénní úpravy. Celkové dokončení 
projektu je směrováno na jaro roku 2009. Věřím, že 
nová stezka najde své milovníky krásných procházek  
a vyhlídek v kraji, ve kterém žijeme.
 Součástí tohoto projektu je dostavba asfaltové 



Němčičské čtení číslo 4, prosinec 2008strana 2

komunikace v trati Veselý. Zde chybělo asi 200 metrů 
zpevněné komunikace, aby byla asfaltová silnice pro-
dloužena až k horizontu. Těmito projekty postupně 
dotváříme zpevněné komunikace v našem katastru pro 
kvalitní a bezpečnou dostupnost pro všechny vlastníky 
a uživatele pozemků a pro návštěvníky obce.  Rád bych 
ještě zmínil, že byla vyasfaltována cesta od sběrného 
dvora odpadů k čistírně odpadních vod, která jistě 
zkvalitní okolí rybníka.

 V dalším odstavci mého slova bych vás rád seznámil 
s projekty, na které jsme úspěšně vypracovali žádos-
ti o dotace. Jedná se o Multifunkční hřiště na Kříbě 
(poznámka pro čte-
náře – jde o tzv. sta-
ré hřiště, které má 
svoji letitou tradici)  
a Rekonstrukci budo-
vy základní a mateřské 
školy. Tyto projekty by 
měly být realizovány  
v letech 2009 a 2010.

 Možná si říkáte,  
a co ta rekonstrukce 
kanalizace, vždyť to by mělo být hlavní prioritou naší 
obce. Tento projekt je stále aktuální, snažíme se na-
jít cesty, jak jej zrealizovat. Opakovaně a intenzivně 
vysvětlujeme úředníkům z Prahy, že cena projektu 
není nadhodnocena. Je dána umístěním naší obce, pro 
takové polohy je třeba vystavět mnoho spádišťových 
šachet apod. Mně i celému zastupitelstvu je jasné, že 
tento projekt je prioritou číslo jedna, a proto budeme 
i nadále přesvědčovat a hledat cesty, jak tento projekt 
přiblížit k realizaci.

 Vážení spoluobčané, pomalu a plynně vstupujeme 
do nového roku 2009. Tento rok bude pro nás důležitý, 
jak z hlediska historie, tak z hlediska současnosti  
i budoucnosti. Naše obec oslaví v nadcházejícím roce 
660. výročí první písemné zmínky o obci Němčičky. Při 
této příležitosti připravujeme na 8. srpna 2009 boha-
tý kulturní a společenský program. Hlavním bodem 
programu by mělo být obnovení nebo alespoň nástin 
dožínkové slavnosti. Nejen v souvislosti s přípravou 
slavnosti, ale i na základě průzkumu a diskusí s Vámi, 
bych rád podal přihlášku do soutěže Obec roku 2009. 
Jde o soutěž, kde se hodnotí veškeré aktivity obce  
a jejich občanů. Domnívám se, že naše obec si zaslouží 
být oceněna v soutěži Obec roku 2009. Splňujeme 

požadavky komise, která hodnotí přihlášené obce, ale 
je samozřejmě i na Vás, jak napomůžete svou aktivi-
tou k celkovému obrazu naší obce. Všem za jakoukoli 
pomoc mnohokrát děkuji.

 Dále bych Vás rád informoval o projektu Rekonstruk-
ce koupaliště a úpravny vody pro koupaliště. Obec je 
vlastníkem těchto objektů, TJ Sokol Němčičky je užívá 
formou dlouhodobého pronájmu. Nyní je třeba provést 
statické zajištění a rekonstrukci. Na společném jedná-
ní zastupitelstva obce a výboru TJ bylo dohodnuto, že 
nabídky firem na práce musí obsahovat tyto tři oblasti 
– chemická úprava vody a komplexní čištění vod; návrh 

povrchu bazénu (pláště), s tím spojené pro-
vozní náklady na údržbu a statické zajiště-
ní vany; komplexní architektonické řešení 
bazénu a návrh atrakcí. V nejbližší době 
budou firmám zaslány žádosti o nabídky. 
Následně Vás budeme informovat.

 Jelikož naše obec je předsedající obcí 
dobrovolných svazků obcí Modré hory  
a Dobrá voda, rád bych Vás informoval  
o práci těchto svazků. DSO Dobrá voda se  
na svém posledním zasedání rozhodla 

vypracovat žádost na dotaci na rozvoj urbanistických 
center a výsadbu veřejné zeleně v členských obcích 
(Němčičky, Horní Bojanovice a městys Boleradice). 
Tuto žádost jsme předali na regionální operační pro-
gram a čekáme na posouzení a poté možné přidělení 
dotace. Svazek obcí Modré hory dokončuje projekty, 
které v tomto roce již zahájil, a probíhá diskuse, jaké 
další projekty vypracuje pro rozvoj našeho regionu.

 Závěrem bych se chtěl vrátit k  volbám do zastupitel-
stva Jihomoravského kraje. Děkuji všem, kteří podpoři-
li mne a kandidátku ODS, a velmi si této důvěry vážím. 
Mám možnost nyní pracovat v komisi pro rozvoj venko-
va Jihomoravského kraje a věřím, že tato činnost bude 
přínosná jak pro naši obec, tak pro Jihomoravský kraj.  
Dále se také budu podílet na práci regionální (krajské)  
rady ODS jako její řádný člen. 
 

Vážení spoluobčané,
 přeji Vám krásné a pohodové prožití vánočních 
svátků, v roce 2009 pevné zdraví a stále dobrou nála-
du.

Petr Slezák
starosta obce
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OBECNÍ ZASTUPITELSTVO
Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Němčičky 

konaného dne 20. srpna 2008

Zastupitelstvo obce Němčičky schvaluje: 
- vydání Opatření obecné povahy – Změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru Němčičky 
- rozpočtové opatření č. 4/2008, kterým se zvyšují příjmy a výdaje Obce Němčičky o 595 000 Kč 
- předložení žádosti o dotaci s názvem Rozvoj infrastruktury v obci Němčičky – žádost bude 
předkládat DSO Dobrá voda 
- Regulaci výstavby rodinných a bytových domů – lokalita Nová hora a proluka na jižním okraji 
obce – dle změny ÚP č. 3.03 a č. 3.04 
- prodej pozemků v lokalitě Nová hora dle přílohy 
- smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni 
- povoluje pořádání propagační výstavy drobného zvířectva základní organizace Českého svazu 
chovatelů 
- dodavatele zakázky na vybudování inženýrských sítí firmu FKB,a.s. Břeclav a uzavření smlouvy 
o dílo s touto firmou 
- dodavatele zakázky na vybudování podporovaných bytů Atrium firmu DOMY START, a.s. Zlín 
a uzavření smlouvy o dílo s touto firmou 
  
Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 
- projednání předloženého návrhu změny č. 3 ÚPN SÚ Němčičky 
- dotaz pana Zbyňka Slezáka na vybudování chodníku či cyklostezky od koupaliště k obci 
Bořetice 
- připomínku Zbyňka Slezáka na kompresor k výčepu v KD a návrh nahradit linoleum u výsypky 
uhlí před KD bezpečnějším - např. gumovým roštem 
- dotaz pana Jaroslava Stávka na pronájem KD oddílu karate z Brna 
- informaci od pana Jaroslava Stávka, že byl díky kamerovému systému na koupališti odhalen 
zloděj jízdních kol 
- žádost OS Dobromysl z Bořetic o pronájem KD a nádvoří k pořádání Vánočního jarmarku 

Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Němčičky
konaného dne 23. září 2008

Zastupitelstvo obce Němčičky schvaluje: 
- rozpočtové opatření č. 5/2008, kterým se zvyšují příjmy a výdaje Obce Němčičky o 236 000 Kč 
- prodej pozemku parc. č. 515/152 Mgr. Alexandře Vámošové, Břeclav 
- prodej pozemku parc. č. 515/153 Martinu Maleňákovi, Brno 
- změnu usnesení č. 7/8/2008 – ruší se prodej pozemku parc. č. 515/174 Jaroslavu Suskému 
- prodej pozemku parc. č. 515/174 Blance Stávkové a Stanislavu Možnarovi 
- změnu usnesení č. 8/8/2008 – ruší se prodej pozemků parc. č 515/176 Blance Stávkové 
a Stanislavu Možnarovi, a parc. č. 515/177 Veronice Košuličové 
- prodej pozemku parc. č. 515/176 Veronice Košuličové 
- prodej pozemku parc. č. 515/177 Radimu Šlancarovi 
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Usnesení z veřejného zasedání zastUpitelstva obce němčičky

konaného dne 27. října 2008

- záměr prodeje části pozemku parc. č. 3348/1 
- záměr prodeje pozemku parc. č. 3298/2 
- záměr prodeje pozemku parc. č. 515/150 
- nákup pozemků a uzavření kupních smluv s majiteli pozemků v lokalitě Pod Bočky 
- investiční záměr výstavby kulturně, sportovně, společenského zařízení s názvem Agora 
na pozemku 2160/24, 25, 26 s tím, že v návrzích bude dle možností zapracováno další 
sportoviště 
- upravená Pravidla pro výběr nájemců a uzavírání smluv k podporovaným bytům 
- přijetí finančních prostředků ve výši 1.473 tis. Kč od Okrašlovacího spolku Němčičky 
- uzavření pracovní smlouvy s Mgr. Zuzanou Pilařovou 
- uzavření dohody s Úřadem práce na poskytování příspěvku pro administrativní pracovnici 
- podání žádosti o dotace na vybudování víceúčelového hřiště 
  
Zastupitelstvo obce Němčičky ukládá starostovi: 
- zjistit možnosti přesunutí věcného břemene na pozemku 2160/24, 25, 26 ze strany 
společnosti EON 
- vyvolat jednání s vedením BORSu ve věci přetíženého školního autobusu 
  
Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 
- žádost o změnu ÚP – paní Stanislava Komárková 
- návrh Ing. Bc. Jana Stávka zakoupit výtisk diplomové práce 
- příspěvky pana Pavla Stávka: zakoupit do KD starší stoly pro stolní tenis, upozornění 
na krádeže ořechů a ovoce v katastru obce, upozornění na přetížený školní autobus, informaci, 
že paní Jana Hádlíková byla zvolena garantem příprav programu Dožínek, připomínka, 
že se tvoří Kalendář akcí na rok 2009. 
- stížnost paní Jany Hádlíkové na rušení nočního klidu – plašící zařízení na špačky je zapnuto 
i v noci 
- informaci Ing. Elišky Kopřivové k žádosti o pronájem KD na akci Živý Betlém 
- oznámení paní Ivety Rozinkové o plánované Mikulášské zábavě 
- informaci Mgr. Petra Antoše k Vánočnímu jarmarku 
- připomínku pana Jaroslava Stávka – rekonstrukce bazénu a čističky 
- dotaz Ing.Bc. Jana Stávka na vinařské muzeum 
- dotaz Ing. Jiřího Bartoše k lokalitě Pod Bočky 

Zastupitelstvo obce Němčičky schvaluje: 
- rozpočtové opatření č. 6/2008, kterým se zvyšují příjmy a výdaje Obce Němčičky 
o 7 974 200 Kč 
- změnu usnesení č. 7/8/2008 – ruší se prodej pozemku parc. č. 515/155 manželům Langovým 
- prodej pozemku parc. č. 515/155 Lucii Kobsové, Velké Pavlovice 
- prodej pozemku parc. č. 515/158 Martinu Zelinkovi, Šitbořice 
- prodej pozemku parc. č. 3298/2 Haně, Liborovi a Lence Zechmeisterovým 
- prodej pozemků parc. č. 3348/3, 3348/4 a parc. č. st. 482 manželům Bartošovým 
- záměr prodeje pozemků parc. č. 1951/141 a parc. č. st. 480 
- komisi k výběrovému řízení na dodavatele stavby Vyhlídková a propojovací cyklostezka 
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ve složení Mgr. Petr Antoš, Ing. Jan Stávek, Ing. Aleš Hádlík, náhradníci Pavel Stávek,
Tomáš Stávek, Martina Čermáková 
- uzavření dohody o provedení práce s JUDr. Hlávkou na vedení komise k projednávání 
přestupků 
- uzavření pracovní smlouvy s Evou Bauerovou 
- poskytnutí příspěvku ve výši 25.000 Kč místnímu Krúžku na pořízení krojů 
- poskytnutí příspěvku ve výši 12.000 Kč oddílu stolního tenisu TJ Sokol Němčičky 
na pořízení zánovního stolu na stolní tenis 
- žádost sdružení Dobromysl na pronájem KD a nádvoří dne 7.12.2008 
- záměr stavebními úpravami vyřešit prorůstání břízy do základů WC na nádvoří KD 
  
Zastupitelstvo obce Němčičky neschvaluje: 
- žádost souboru Zavádka o příspěvek ve výši 20.000 Kč na pořízení ženského kroje 
  
Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 
- návrh pana Zbyňka Slezáka udělat nové ozvučení KD 
- připomínku pana Zbyňka Slezáka na nevhodný svod vody u domu č.111 
- informace pana Jaroslava Stávka o akcích oddílu lyžování při TJ Sokol Němčičky 
- dotaz pana Pavla Stávka na výsledek jednání s a.s. BORS 
- návrh pana Pavla Stávka obnovit malby v průjezdu a na nádvoří KD 
- připomínku paní Hany Zechmeisterové na volně pobíhající psy v obci 
  
Zastupitelstvo obce ukládá starostovi: 
- řešit ozelenění kolem skladu uhlí 
- stížnosti a podněty společnosti BORS zaslat doporučeným dopisem 

zprávy 
z farnosti

Pěší pouť 2008 

 V termínu od 18. do 23. srpna 2008 probíhala  
8. pěší pouť na Velehrad. Letos již z osmi smě-
rů - jako hvězdice z osmi světových stran.
 Proč zrovna na Velehrad? Protože Velehrad 
symbolizuje počátek křesťanství v našich 
zemích, odtud hlásali našim předkům pravdy 
Písma svatí Cyril a Metoděj. Při pouti jsme 
děkovali za toto poselství a prosili za obnove-
ní víry v našem národě. 
 Poutníci z naší farnosti putovali v proudu, 
který vycházel v pondělí 18. 8. 2008 z Vrano-
va nad Dyjí.

Pondělí
 Pouť začala mší svatou v 15.00 hod. Při-

vítal a podpořil nás vranovský pan starosta. 
Byli představeni řidiči doprovodných vozidel 
(pro „padlé“ a odpadlé poutníky - mimocho-
dem jedno z vozidel pro svou krásnou barvu 
dostalo opravdu přiléhavou a vše říkající pře-
zdívku  „modré pokušení“), členové pořádko-
vé služby, které nelze přehlédnout (oranžové 
reflexní vesty a červené praporky) - starají se 
o bezpečnost poutníků na frekventovaných 
komunikacích a ručí za to, že nezabloudíme. 
Za zpěvu a v radostné náladě, vždyť mottem 
pouti je „Radost pro všechen lid“ (Lk. 2,10), 
vyrážíme. Je nás 78.
 Cestou nás „pronásleduje“ Česká televize 
a natáčí reportáž. První zastávka je v Cito-
nicích. Místní farníci pro nás připravili krá-
lovské pohoštění. Posilněni pokračujeme  
a těsně před setměním vstupujeme do Znojma.  
Na faře se ukládáme ke spánku. 
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Úterý
 Přidávají se k nám další poutníci, už je nás 
117. Dnes je naším cílem Miroslav. Naše 
první zastávka je v Kuchařovicích. Zkuše-
ní poutníci už věděli, že zde čeká vynikající 
domácí chleba, koláče, víno a limonády. Ti, 
co jdou poprvé, jsou příjemně překvapeni.  
Po pár kilometrech nás čeká další občerstvení 
v Žeroticích, kam nás přijel na svém „lehoko-
le“ podpořit zastupitel Jihomoravského kraje 
pan Alois Vybíral z Plenkovic. 
 Naším občerstvením však nejsou pouze 
plody lidské práce, ale jsme cestou syceni  
i „krmí duchovní“. Na počátku každého dne se 
modlíme společně ranní chvály, během dne 
růženec, korunku k Božímu milosrdenství, 
různé jiné modlitby, před koncem denní trasy 
večerní chvály a končíme modlitbou před spa-
ním. To vše je prokládáno písničkami, různý-
mi úvahami a rozhovory se zajímavými lidmi  
a také „hitparádou“. Cesta s takovým boha-
tým programem rychle ubíhá, není čas mys-
let na únavu a puchýře. Zastavujeme se  
na krátký odpočinek a občerstvení ještě  
v Hostěradicích a pak nás čeká po pár kilome-
trech dnešní cíl - Miroslav. 
 Bohužel místní koupaliště není letos v pro-
vozu - nevyhovuje, nemá čističku. Někteří jsou 
zklamaní, protože v předcházejících letech 
zde bývalo příjemné osvěžení. Čeká nás však 
občerstvení duchovní - v 19 hodin se koná  
v místním kostele mše svatá. Po ní příjemné 
překvapení - před kostelem jsou poutníkům 
rozdávány řízky a další laskominy. V místním 
kulturním domě, kde pro dnešek nocujeme, 
pokračuje ještě program tzv. veselým veče-
rem. Dobrovolníci z řad poutníků si pro kaž-
dý večer připravují vtipné scénky a písničky  
na motivy či texty Písma apod. 

Středa
 Odcházíme v 6,30 hod. Je tu opět Česká 
televize a natáčí další zpravodajství. První 
zastávka je v Olbramovicích. Zastávky je též 
využito k blahopřání k dnešním narozeninám 
jedné z poutnic a hned dostává od ochot-
ných dobrovolníků „hobla“. Cestou rozjímáme 
nad úvahami otce Jindřicha Bartoše, děkana 
znojemského. Letos jsou věnovány rozboru 
základní modlitby „Otče náš“ a samozřejmě, 

jak jinak než svatému Pavlu, protože letošní 
rok byl vyhlášen rokem tohoto světce. Zasta-
vujeme se v Medlově, přijímáme s povděkem 
občerstvení místních farníků a po krátké ado-
raci v místním kostele putujeme i s Tělem 
Páně až k mostu přes dálnici. Cestou prosíme 
za své blízké, přátele a známé, za nemocné, 
týrané, opuštěné, prostě za všechny potřeb-
né. Vyprošujeme pokoj, lásku, klid, mír a víru 
všem lidem. Na konci adorace dostáváme 
požehnání. 
 Pokračujeme směrem k Hrušovanům u Brna. 
Pole je rozmáčené, nemůžeme zkratkou, 
musíme po frekventované silnici. Pořádkoví 
tuto situaci zvládají, poutníci jsou disciplino-
vaní. Odměnou je chutné pohoštění v novém, 
moderním kostele. Po krátké společné modlit-
bě pokračujeme přes Židlochovice do Blučiny. 
Využíváme možnosti osvěžení v krytém bazé-
nu, někteří využívají i vířivou vanu. 
 Po osvěžení tělesném následuje osvěžení 
duchovní - mše svatá. Při ní nás čeká překva-
pení - zasnoubení. Tomuto aktu se podrobuje 
pár, který se výrazně zasloužil o podobu této 
pouti a také stál u zrodu iniciativy Česká láska 
(je to volné uskupení mladých lidí od 15 let, 
kteří se snaží žít v souladu s 6. a 9. přikázá-
ním Desatera, snaží se rozvíjet ctnost čistoty 
a předmanželské zdrženlivosti).
 Po vydatné večeři od místních farníků pokra-
čuje další veselý večer. Unaveni uléháme  
a brzy usínáme.

Čtvrtek
 Ráno vycházíme v 6.30 hod. Je nás opět 
více. Včera těsně přede mší přišla početná 
skupina z Brna a cestou se přidávají další jed-
notlivci. 
 První zastavení je v Těšanech. Občerstvuje-
me se na faře, je tu i možnost doplnit zásoby 
v místním obchodě. Pokračujeme po polních 
cestách kolem rybníků k Borkovanům. Cestou 
posloucháme zajímavé povídání pana Radima 
Ucháče o hodnotě a nutnosti ochrany života 
od početí až po přirozenou smrt. Pan Ucháč 
se výrazně podílí na vydávání časopisu pro 
novou evangelizaci „Milujte se!“, pracuje i se 
svou ženou v občanském sdružení „Hnutí pro 
život“ a v modlitebním úsilí za záchranu živo-
tů nenarozených dětí ohrožených umělým 
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potratem „Kruciáta“. Manželé Ucháčovi mají 
6 dětí, letos putují poprvé a jejich Prokůpek 
je nejmladším poutníčkem. Právě dnes slaví 
půlrok a „putuje“ z náruče do náruče. 
 Čeká nás tradiční fotbalové utkání. Na hřiš-
ti před Velkými Hostěrádkami se každoročně 
utkává družstvo dívek „Marianky“ a chlapců 
„Soluňáci“ ve velkém fotbalovém klání. Všich-
ni tyto mladé odvážlivce obdivujeme, pro-
tože po tolika kilometrech v nohách a navíc 
v poledním parnu, je to výkon opravdu obdi-
vuhodný. Letos Soluňáci přijímají znevýhod-
nění - jsou k sobě připoutáni ve dvojicích, až 
v prodloužení je toto znevýhodnění zrušeno. 
Marianky vyhrávají 1:0.
 Musíme však opět vykročit, čeká nás 
významné poutní místo - Žarošice. Už zdál-
ky slyšíme zvonění zvonů, které oznamuje 
příchod poutníků. Místní kněz nám vychází  
v ústrety, aby nás srdečně přivítal. V místním 
poutním chrámu vyjadřujeme úctu a vděk naší 
nebeské Matce. Po občerstvení od místních 
farníků vykračujeme na poslední etapu dneš-
ní pouti, čeká nás Věteřov. Je to již pomyslný 
„předčasný“ cíl naší pouti, tzv. Malý Velehrad, 
protože místní chrám je zasvěcen, stejně jako 
Velehrad, naším věrozvěstům sv. Cyrilovi  
a Metodovi. 
 Po mši svaté následuje bohaté občerstvení, 
další veselý večer, modlitba a osvěžující spá-
nek. 

Pátek
 Vykračujeme tradičně v 6.30 hod. Dnes 
nás čeká výškově nejnáročnější etapa. Hned  
za Věteřovem jdeme „polem nepolem“  
a pokračujeme převážně lesem až na horu  
sv. Klimenta (tzv. Klimentek). Je to nejvyš-
ší bod naší trasy. Nachází se zde zachova-
lé zbytky základů staroslovanského chrámu, 
který měl být místem úkrytu a zároveň i mís-
tem výuky nástupců sv. Cyrila a Metoděje. Je 
to místo nesmírné úcty a pokory. Klimentek 
se nachází asi 18 km od Uherského Hradiš-
tě v oblasti označované Chřibské lesy. První 
zmínky pochází ze 14. století. Podle historic-
kých pramenů byl dán knížetem Rastislavem 
svatým Cyrilu a Metodějovi souhlas k výuce  
jejich žáků na tomto místě. Byly zde ucho-
vávány ostatky sv. Klimenta, které sv. Cyril 

našel. A jak to tam vypadá dnes? Můžete zde 
vidět základy kostela a v místech, kde by bylo 
(nebo kde je) kněžiště, stojí dřevěná kaplička. 
V neposlední řadě tu je zvonice sv. Gorazda 
(sv. Metoděj ho označil jako svého nástup-
ce - biskupa, ovšem biskupem se nakonec 
stal někdo jiný), studánka sv. Gorazda, kříže 
kolem základů kostela a zvonkohra. 
 Někomu se to tady asi nelíbilo, tak to trochu 
„zaonačil“ - zvonkohra tam už není, z křížů 
zbyl asi jen jeden. No, mohlo to dopadnout  
i hůř, vandalové řádí všude...
 Při pouti na Velehrad se tady schází velko-
meziříčský a vranovský proud. Každoročně se 
závodí, kdo tam bude dřív. Letos už poněko-
likáté „vítězí“ náš proud vranovský, ale vůbec 
není důležité, kdo tam bude první. Společně 
se modlíme za naději a budoucnost našeho 
národa a rozcházíme se do různých smě-
rů podle místa našeho noclehu. Náš „směr“ 
zůstává z větší části v Buchlovicích. Přijímá-
me občerstvení místních farníků a po mši sva-
té následuje poslední veselý večer s tradiční 
soutěží „Miss Pajda“. 

Sobota
 Konečně si můžeme přispat. Dnes se vychá-
zí v 8.00 hod. a čeká nás nejkratší etapa, 
pouze 8 km. Cestou jsou vyhlášeny výsledky 
„hitparády“ - soutěže ve zpěvu písní ať už pře-
vzatých, či z vlastní tvorby soutěžících. Letos 
se stává vítězem znojemský děkan Jindřich 
Bartoš. 
 Blížíme se k Velehradu. Při prvním zahléd-
nutí velehradských věží poklekáme, modlíme 
se a pak na znamení pokání většina poutní-
ků pokračuje bosa. Do cíle se „valí mohutný 
proud“, celkem asi 700 osob.
 Společně se na prostranství před chrámem 
modlíme, přijímáme požehnání a pak už se 
přesouváme do chrámu na slavnostní závě-
rečnou mši. 
 Letos s námi „putuje“ i jedna významná 
osobnost, přesněji řečeno pouze její zlomek 
- neseme s sebou část ostatků sv. Klemen-
ta Maria Hofbauera. Byl rodák z Tasovic  
u Znojma a byl velkým poutníkem - je doloženo 
celkem 11 pěších cest do Říma a nespočet 
cest po celé Evropě (Polsko, Německo, Švý-
carsko, Francie aj.). Zemřel a byl pohřben  
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ve Vídni. Odtud byla část jeho ostatků získá-
na, aby po této pouti mohla být vložena do 
oltáře nového kostela v Šumné na Znojem-
sku, který má být v brzké době vysvěcen. 

 Odpoledne ještě pokračuje program formou 
besed, diskusí a koncertů. V 16.00 hod. je 
pouť definitivně ukončena svátostným požeh-
náním a poutníci se rozjíždějí domů. 
 Unaveni tělesně, ale osvěženi a povzbuzeni 
duchovně, plni vzpomínek na krásný týden.

- pěší poutníci -

Poutní zájezd na Slovensko
Turzovka a Rajecká Lesná

 Časně ráno 6. září 2008 vyjíždí 2 autobusy 
farníků z našich tří farností směr Slovensko. 
Prvním cílem je známé poutní místo Turzov-
ka. 
 Turzovka je městečko s téměř 8 000 obyva-
teli v mikroregionu Horní Kysuce na moravsko-
slovenském pomezí. Tento kraj je z minulosti 
známý jako středisko dráteníků (drotárov), 
kteří cestovali za prací a výdělkem po světě. 
Největší cenností tohoto kraje je panenská 
příroda s hlubokými lesy přímo stvořená pro 
duševní i tělesný odpočinek. 
 Na hranici obcí Turzova a Korňa se tyčí hora 
Živčák. Zde se hajnému Matúšovi Lašutovi 
zjevila dne 1. června 1958 Panna Maria. To 
se opakovalo ještě šestkrát. Bylo mu sděle-
no poselství - výzvy pro celý svět: „Pokud se 
lidé nenapraví, přijdou velké pohromy a lidé 
zhynou!“ Je to výzva k pokání a nápravě chyb  

u každého z nás, k „inventuře svého srdce“,  
k sebeovládání, k odstranění zla, pýchy, 
závisti, hněvu, nenávisti, lakomství a chamti-
vosti. Výzva k životu v lásce, pokoji, smíření, 
radosti, výzva k modlitbám. 
 Pan Lašut byl za své svědectví obviněn  
z pobuřování lidu, několik let vyšetřován 
Veřejnou bezpečností, vězněn a několikrát 
„zavřen“ do psychiatrické léčebny. 
 Zpráva o zjevení se rychle šířila, horu začí-
nala navštěvovat procesí věřících. Nepo-
máhají zákazy totalitního režimu, ani ničení  
a pustošení oltářů, svatých obrázků, křížů  
a sošek, které věřící vždy obnovují. Hora Živ-
čák se stává „slovenskými Lurdami“. 
 Po pádu režimu zde byla postavena kaple 
Panny Marie Královny Pokoje. V ní je umístě-
na socha, kterou vyřezal dle „pokynů“ samot-
né Panny Marie horník Alois Lasák, který před 
tím nikdy nedržel řezbářské nářadí v ruce. Byl 
zde také umístěn obraz Panny Marie s Ježíš-
kem, který byl v těchto místech nalezen oho-
řelý a němečtí poutníci jej nechali v zahraničí 
zrestaurovat. V posledních letech zde byly 
vybudovány nové cesty, k původní křížové 
cestě vedoucí do prudkého kopce od Turzov-
ky přibyla nová křížová cesta od Korně, u pra-
menů léčivé vody jsou zbudovány kapličky, 
osvětlení a lavičky. Na celé této hoře vládne 
posvátný klid a zvláštní atmosféra. 
 Také my se snažíme co nejvíce nasávat 
tuto posvátnou atmosféru, účastníme se mše 
svaté, v klidu si celý areál prohlížíme a spolu  
s léčivou vodou ze zdejších pramenů si 
odvážíme i kousek pokoje a vůni zdejších hlu-
bokých lesů. 
 Hora Zivčák je církví podporována jako 
místo mariánské úcty a modlitby, ale ne jako 
místo zjevení Panny Marie, neboť církev ješ-
tě nezaujala konečné stanovisko k pravos-
ti nebo nepravosti zdejšího zjevení. Matúš 
Lašut dosud žije, je mu 92 let. 
 Sjíždíme prudkým kopcem do vesnice Korňa. 
Zde navštěvujeme kostel Božského Srdce 
Ježíšova, který nás udivuje svou moderní 
architekturou. Přestože kostelík vypadá jako 
malý, svým důmyslným řešením vnitřních 
prostor, které připomíná tribuny na stadionu 
a přitom vůbec nenarušuje posvátný ráz chrá-
mu, pojme až 1 200 osob. Přesvědčujeme se, 
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že i moderní architektura může být krásná  
a úchvatná. 
 Čeká nás druhý cíl naší cesty - Rajecká 
Lesná. Leží blízko lázní Rajeckých Teplic  
a oblast je známá též minerální vodou Rajec. 
Rajecká Lesná je starobylá obec, první zmín-
ky o ní jsou z 15. století, až do roku 1948 nes-
la německý název Frievald. Toto mariánské 
poutní místo je proslulé hlavně jedinečným 
vyřezávaným betlémem. Je to mistrovské dílo 
řezbáře Jozefa Pekara. Pracoval na něm 15 
roků, má rozměr 8,5 x 3 x 2,5 m a byl otevřen 
v roce 1995. Je umístěn v přízemí budovy  
s názvem Dům Božího Narození. V poschodí 
je umístěna galerie místních řezbářů. 
 Tento jedinečný betlém zobrazuje stejně 
jako všechny betlémy Ježíška v jesličkách, 
navíc však historii a život slovenského náro-
da. Jsou zde vyřezána všechna významná 
místa Slovenska: Bratislavský hrad, Devín, 
Trenčianský hrad, Bojnický zámok, Oravský 
hrad, Kriváň... Krásnými pohyblivými posta-
vičkami je znázorněn život slovenského lidu: 
vinobranie v Modre, ručná výroba modranskej 
keramiky, ludia na poliach kopú zemiaky, na 
lúkach hrabú seno, chlapi v lesoch ťažia dre-
vo, bača pasie ovce, ženy spracovávaju ľan  
a vyrábajú plátno, svadobné zvyky... Všechno 
se pohybuje jako živé, je to opravdu nádher-
né. 
 Vydáváme se ještě „protáhnout kostry“  
na blízký kopec se starobylou křížovou ces-
tou, která znázorňuje cestu Pána Ježíše po 
jeho odsouzení z domu Piláta jeruzalémskými 
ulicemi na horu Kalvárii, na níž byl ukřižován.  
Po tomto rozjímání nad utrpením, smrtí, ale 
také nadějí a láskou se občerstvujeme u pra-
menů léčivé vody vyvěrající pod tímto kop-
cem. 
 Vracíme se k chrámu, kde je na krásném 
prostranství pod širým nebem sloužena slav-
nostní mše svatá a po závěrečném požehná-
ní odjíždíme k domovu. 
 Poutní místa jsou magickou oázou klidu  
a pokoje, příležitostí k zamyšlení, tichému roz-
jímání a modlitbě, uvědomování si, že život 
je dar a jako s cenným darem bychom s ním 
měli i zacházet. 

- poutníci-

V Těšanech vládl svatý Pavel

 Již po desáté se děti a mládež z farnosti Vel-
ké Pavlovice, Němčičky a Horní Bojanovice 
setkaly, aby společně prožily víkend.
 Tentokrát jsme si pozvali vzácného hosta. 
Byl jím svatý Pavel.
 Při páteční mši svaté jsme se v katechezi 
seznámili s jeho životem a dílem.
 Příběh sehraný podle Božího slova nám 
věrně ukázal, jak k Pavlovu obrácení došlo. 
Večer jsme se naučili hymnu, kterou napsala 
Markéta a zahráli si různé hry. Velký úspěch 
měla „Šílená kráva“ a „Živé pexeso“. 
 Budíčkem, rozcvičkou a modlitbou začal 

sobotní den. Děti 
rozdělené do tří 
skupinek byly 
nazvány pod-
le měst - Tars, 
tam se svatý 
Pavel narodil, 
u Damašku se 
obrátil ve víře,  

v Římě byl sťat mečem. Čekaly nás tři misijní 
cesty, stejně jako Pavla. Na několika stano-
vištích děti plnily různé úkoly jako např. naučit 
se větu ve znakové řeči, jak poskytnout první 
pomoc zraněnému, různé doplňovačky, orien-
tační a poznávací disciplíny. Za splnění úkolů 
dostávaly Listy s citáty svatého Pavla.
 Cílem první misijní cesty byly Šitbořice. 
Dostalo se nám vřelého přijetí od místního 
faráře Jiřího Topenčíka. Kostel jsme si pro-
hlédli a naši dva varhaníci předvedli všem 
své hudební nadání. Protože bylo poledne, 
kuchaři už byli netrpělivě očekáváni s obědem.  
I když podmínky byly trochu bojové, chutnal 
výborně! Jako druhou misijní cestu jsme pojali 
návrat ze Šitbořic do Těšan na faru. Tam jsme 
měli milý úkol. Popřát písničkou Otci Petrovi  
k jeho narozeninám. Ani jsme netušili, že 
sfouknout 39 svíček na dortu je tak těžké.
 Při třetí misijní cestě nás čekala plavba  
po Těšanské přehradě kanoí „Pálava“. Najít 
a vylovit láhev se vzkazem se díky dobrému 
kormidelníku – Šárce, podařilo každé dvojici. 
Vzkaz zněl: „Radovali jste se z každé výhry, 
ale Listy nebudou mít žádnou hodnotu, dokud 
nebudou pohromadě“.



Němčičské čtení číslo 4, prosinec 2008strana �0

 Tak vznikl z nasbíraných Listů s citáty svaté-
ho Pavla obrovský zelený strom.
 Večer po tradičním opékání špekáčků se 
děti dočkaly malé odměny v podobě svíčky 
se jménem a dárkem. Musely si ji však na-
jít na tmou zahaleném hřišti těšanské Orlov-
ny. Světýlka zářící ve tmě, to jsou naše děti 
vychovávané ve víře a lásce k Bohu.
 Večerní modlitba doplněná zpěvem s kyta-
rou byla krásná a spontánní. Děti děkovaly 
především za své rodiče, zdařilý víkend se 
svými kamarády a vyprošovaly zdraví svému 
panu faráři.
 Nedělní mše svatá byla dokonalou tečkou 
na závěr. Když při kázání Otec René Strouhal 
začal mluvit o svatém Pavlovi, podívali jsme 
se udiveně na sebe – to opravdu domluvené 
nebylo!
 Příprava na víkend představuje několik spo-
lečných večerů při vymýšlení programu, pečli-
vé prozkoumání terénu a individuální splnění 
zadaných úkolů.
 Odměnou jsou pak spokojené a radostné 
děti a naděje, že se snad v tomto ateistickém 
světe neztratí.

Motto: „Svatý Pavel radí, mějte Boha rádi.“

- Milena Melicharová -

Hymna o svatém Pavlu
(nápěv písně z filmu Jak se krotí krokodýli)

Jeden svatý učedník – pocházel z Tarsu,
původem řemeslník – stavitel stanů,
hlásal křesťanskou víru,
a napsal třináct listů.

Chci pomáhat rodičům – jak svatý Pavel,
chci mít čisté srdce – jak svatý Pavel,
chci být dobrým křesťanem, 
a míti lásku k lidem.

Chci se dobře učit – jak svatý Pavel,
chci se často modlit – jak svatý Pavel,
chci plnit své úkoly,
a chci chodit do náboženství.

O kom si zpíváme – o svatém Pavlu,
koho už dobře známe – Pavlíka z Tarsu,
my chceme býti jako on,
milovat Boží zákon.

Fakt jo!
 - Markéta Veverková -

Vážení občané němčiček 
 Rok utekl jako voda a rád bych vás informo-
val o některých věcech, které se udály. Opět 
je rozdělím do několika dílů. Začnu obecní 
problematikou, která se týká všech občanů.  
Z mého pohledu se obci Němčičky velmi daří. 
Jsme jedna z mála vesnic, která realizuje 
spoustu projektů a ty nám otevírají další pod-
nikatelské a zaměstnanecké příležitosti, řeší 
nám sociální oblast. Na to navazuje poskyt-
nutí pozemků pro stavění a udržení mladých 
rodin, kteří pomohou svou prací rozvoji obce 
do dalších let. Jsem velice rád, že se nám daří 
rozšiřovat zájem o kulturu, sport a společen-
ské dění v obci mezi občany, zvláště mladou 
generaci. Je to záruka dalšího pozitivního 
vývoje v obci. Naším cílem je zvýšení počtu 
obyvatel přes 800 lidí, abychom byli schopni 
i do budoucnosti, kdy nebude tak masívních 
dotací do infrastruktury a jiných oblastí, udržet 
zdravý vývoj obce. To znamená, dostatek 
mladé generace pro další pokračování spor-
tovních a kulturních tradic a občanských akti-
vit, které zajistí svébytnost naší vesnice. Je 
třeba nadále pomáhat lidem rozvíjet různé 
podnikatelské aktivity, řemesla, zeměděl-
skou činnost a finalizaci produktů, navazující 
služby ubytování, stravování, sportovní vyžití  
a zábavu. Musíme se snažit navzájem zvedat 
sebevědomí, svobodu rozhodování a podni-
kání. Věřte, máme co nabídnout. 
 V druhé části se musím, jako předseda MS 
ODS Němčičky zmínit o činnosti naší stra-
ny. Předem bych chtěl poděkovat všem voli-
čům ODS, kteří nám pomohli udělat nejlep-
ší výsledek v jihomoravském kraji. Při účasti 
60% voličů jsme dostali necelých 45% hlasů. 
Tento výsledek nás opět na oblasti Břeclav 
posílil a Petr Slezák dostal na oblastním sně-
mu v Pohořelicích drtivou podporu na člena 
regionální rady ODS jihomoravského kraje 
(ze 72 delegátů bylo 70 pro Petra Slezáka). 
Dále nám byla nabídnuta práce v komisích 
jihomoravského kraje. Projevili jsme zájem  
o komisi regionálního rozvoje (cestovní ruch) 
a komisi pro školství a kulturu. Svou aktivitou  
a výsledky pronikáme do vyšších orgánů, říze-
ní a rozhodování v rámci celé ODS a tím bude-
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me mít možnost přenášet názory členů a voli-
čů na krajskou, popřípadě celorepublikovou 
úroveň. Celkový výsledek voleb byl ovlivněn 
celostátními tématy a voliči tolik neposuzova-
li odvedenou práci za 8 let v jihomoravském 
kraji. Opět se ukázalo, že agresivní a lživá 
kampaň může ovlivnit veřejné mínění a spo-
lu s nedůsledným plněním programu ODS  
na celostátní úrovni odradila pravicové voliče jít  
k volbám. Na úrovni místního sdružení Něm-
čičky se konal řádný sněm, na kterém proběh-
ly volby na předsedu, místopředsedu a členy 
rady MS ODS. Rada má mandát na 2 roky  
a je ve složení: Pavel Stávek, Petr Slezák, 
Petr Antoš, Marek Rozínek a Radomír Oslzlý. 
Budeme se snažit pracovat na dalších projek-
tech zvyšujících kvalitu života. Všem členům 

děkuji za vykonanou práci a přeji mnoho ener-
gie při řešení dalších aktuálních potřeb obča-
nů. 
 Dále vás chci pozvat na tradiční ples MS 
ODS Němčičky, 17.1.2009 v sále kulturního 
domu. K poslechu a tanci hraje skupina Kom-
bet, ples bude obohacen o taneční vystoupe-
ní mládeže z místního Krúžku, samozřejmě 
bohatá tombola a vynikající občerstvení. 
 Na závěr roku vám chci popřát hodně štěstí 
a pohodové prožití vánočních svátků, vzájem-
nou toleranci a pochopení. Do nového roku 
2009 přeji pevné zdraví, rodinnou pohodu  
a spoustu pravých přátel. Děkuji.

- Pavel Stávek, předseda MS ODS - 

NÁVRH 
OZELENĚNÍ OBCE

ZAS TROCHU JINAK
III. část

Rybníky
Hlavní nedostatky řešeného území:
• řešená plocha působí jako samostatná jednotka 
– bez návaznosti na obec i krajinu;
• nevyužitý potenciál plochy;
• pohledové bariéry – minimální viditelnost velké 
části prostoru z obce způsobená výsadbou Picea 
abies, částečně břehovou vegetací potoka a ovoc-
nými sady;
• provozní bariéry – špatná přístupnost způsobe-
na Němčičským potokem, vegetací a nedostateč-
ným řešením přístupových cest;
• nevhodné druhové složení vegetace;
• nevyvinuté litorální pásmo rybníků; 
• znečištěné okolí rybníků - slouží jako skládka 
různého odpadu (i mimo sběrný dvůr). 

 Cílem návrhu je podpořit potenciál řešeného 
území, využít ho jak ke zvýšení ekologické hod-
noty místa, tak i ke zatraktivnění obce Němčičky  
pro turisty i místní občany a navázat na širší okolí. 

 Jednotlivé kroky vedoucí k dosažení plánova-
ných cílů:
• začlenění prostoru do okolní krajiny a napojení 
na ostatní zeleň obce. Po revitalizaci jižněji umís-
těného rybníka se do určité míry odlišil i charakter 
nádrží a jejich okolí. Z tohoto faktu vychází i návrh, 
který ponechává rozdílnost obou ploch a podpo-
ruje geometričnost požární nádrže a přírodní cha-
rakter revitalizovaného rybníka. Pomocí navržené 
vegetace pak vytváří plynulý přechod mezi cha-
rakterově odlišnými plochami a okolní krajinou. 
Podél celé hlavní komunikace sousedící s řešenou 
plochou vede po jedné straně navržené stromo-
řadí Prunus serrulata (sakura), které působí jako 
vegetační interakční prvek s ostatní zelení obce  
a stromořadí Prunus cerasus (višeň) na straně dru-
hé, které nahrazuje výsadbu dřevin Betula pendu-
la (bříza) a Picea abies (smrk) kolem komunikace 
(druhová a estetická nevhodnost, nedostatečný 

spon). Toto stromořadí je napojeno na ovocný 
sad a v určitých místech rozvolněno tak, aby byly 
zachovány významné pohledy do řešeného pro-
storu;



Němčičské čtení číslo 4, prosinec 2008strana �2

• odstranění bariér: Z pásu mezi hlavní komunika-
cí a potokem byla odstraněna zahuštěná výsadba 

Picea abies (smrk) a malá část vzrostlé břehové 
vegetace potoka u stávajících vstupů do řešené-
ho území. Došlo tak k otevření prostoru směrem 
k obci. Byla vytvořena cestní síť pro chodce, kte-
rá vychází ze stávajících vstupů a v severní části je 
doplněna o vstup další; 
• zvýšení ekologické hodnoty místa: Problém 
nedostatečně vyvinutých břehových porostů již 
revitalizovaného rybníka byl v návrhu řešen rozší-
řením nádrže, úpravou břehů (zmírnění sklonitos-
ti) tak, aby vznikly vhodné podmínky pro samovol-
ný rozvoj litorálního pásu a následným osázením 
dřevinami Swida sanguinea (svída), Salix caprea 
(vrba), Alnus glutinosa (olše) a Viburnum opulus 
(kalina). Požární nádrž je ponechána bez úprav 
pro zachování různorodosti vodních ploch; 
• zvýšení atraktivnosti a estetické hodnoty místa: 
Stávající sběrný dvůr byl rozšířen o další plochu, 
aby již nedocházelo k znečišťování okolí rybníků. 
Čistička odpadních vod, uhelný sklad a sběrný 
dvůr byly odcloněny vegetací, aby nenarušovaly 
vzhled místa. 

 Zeleň je navr-
hována tak, aby 
došlo k vytvoření 
zajímavých po-
hledů. V někte-
rých těchto pohle-
dových osách 
byly rozmístěny 
dřevěné lavičky  
s výhledem na 
vodní hladinu  

a dřevěná mola pro lepší přístup k vodě. V blízkos-
ti požární nádrže je umístěno ohniště s posezením  
a travnaté hřiště. 
 Řešený prostor by měl získat funkci „parku“, ale 
zároveň si zachovat venkovský charakter a nabí-
zet návštěvníkům to, co je pro venkov typické  
a co obyvatelé města naopak postrádají – možnost 
posezení v přírodě, u ohně, ovoce z volně rostou-
cích stromů, sport ve zdravém prostředí. 

Soukromá zeleň
 Celková podoba předzahrádky by měla vychá-
zet z charakteru předzahrádek tradičních a jejich 
druhového složení. Měly by být neformální  
s výsadbou převážně trvalek, doplněné o letnič-
ky a cibuloviny, kvetoucí keře, listnaté (ovocné) 
stromy či révu vinnou. Omezit by se měla výsadba 
jehličnatých dřevin, které výrazně mění charakter 
celé obce.
 Členitost terénu si v mnoha případech vyžaduje 
vyrovnání prostoru předzahrádky zídkou, na jejíž 
stavbu by měl být zvolen vhodný materiál. Je nut-
né vyvarovat se používání materiálů typických pro 
město, ornamentálních či jinak extravagantních  
a netradičních. Zídky by měly působit jednoduše 
a nenápad-
ně. Před-
z a h r á d k y 
mohou být 
bez oplo-
cení nebo 
i s nízkým 
d řevě ný m 
l a ť o v ý m 
plotem.
 Jedním ze zásadních kroků pro dosažení cíle 
vytvoření vhodných předzahrádek rodinných 
domů a tím zvýšení atraktivity obce a zachová-

ní tradic je motivace a informo-
vanost samotných občanů obce. 
Pokud není pro občany dostačující 
zkvalitnění prostředí, ve kterém 
žijí, díky vlastní iniciativě, pak je 
nutné vyhlašování například sou-
těží o nejlepší předzahrádku obce  
v tradičním stylu či finanční dotace 
ze strany obce na vytvoření takové 
předzahrádky.  

- Andrea Řezníčková -

příklad vhodné předzahrádky
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VINAŘSKÝ DEN 
30. srpen 2008

 V sobotu 30. srpna 2008 se, tak jako kaž-
dou poslední srpnovou sobotu, uskutečnil  
v Němčičkách v pořadí již sedmý Vinařský 
den. Ve spolupráci s obcí ho uspořádalo míst-
ní sdružení vinařů Němčičky. Program byl 
zahájen již v 10:00 hodin dopoledne, kdy byla 
otevřena výstavka vín a hroznů, otevřeny brá-
ny místních sklepů a byly zahájeny exkurze po 
vinorodém katastru. Něco málo po 13. hodině 
se obcí vydal za doprovodu DH Sokolka krojo-
vaný průvod, kterého se letos zúčastnil rekord-
ní počet krojovaných. Po projití celé dědiny 
se průvod přesunul ke kapličce sv. Antonína 
(neboli „k Větřáku“), kde se odehrála scénka 
Zarážení hory v podání místních ochotníků.  
K tomu nám zazpíval místní smíšený pěvecký 
sbor. Další program se pak konal na nádvoří 
kulturního domu. K tanci i poslechu zahrála DH 
Sokolka, českou besedu nám zatančil místní 
taneční Krúžek, svá vystoupení také předvedly 
dětský národopisný soubor Ždáničánek, náro-
dopisný soubor Ždáničan, Mužáci s Klobók  
a zahrála cimbálová muzika Hradisko. Po celý 
den se opékaly sladké pochoutky - trdelníky, 
hlad zaháněl nejen srnčí guláš a žízeň zajis-
té uspokojily otevřené vinné sklepy. Ve 20:00 
hodin začala Burčáková zábava, jež má sama 
o sobě letitější tradici než samotný Vinařský 
den. Chutnal se burčák, víno, dobré jídlo, 
tančilo se a vůbec zábavy bylo až nad hlavu.  
O půlnoci se někteří dobrovolníci oblékli  
do plavek a zúčastnili se za bouřlivého 
povzbuzování přihlížejících tradiční neckyá-
dy v bazénu němčičského koupaliště. I přes 
mnoho vykoupaných lidiček v ledové vodě 
měla nakonec neckyáda své vítěze. 

 Fotografie z této úspěšné akce naleznete ve 
fotogalerii webových stránek obce Němčičky: 
www.nemcicky.cz. Podrobnou fotoreportáž 
nabízí také Branko Černý na svých webových 
stránkách: www.vinnysklep.cz.

- LZ -
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Naši rodáci

 Narodila se 24. 2. 1929 v Němčičkách  
v rodině drobného zemědělce. Absolvovala 
zdravotní kurs v Brně, protože toužila praco-
vat jako zdravotní sestra. Po r. 1948 zabavili 
panu Šedovi statek (v Želešicích, asi po odsu-
nutých Němcích), protože nechtěl vstoupit  
do družstva. Zůstala mu jen půda na domácí 
obživu (v Němčičkách?). Proto se Marie vrá-
tila domů, pomáhala doma na poli a zároveň  
u sedláka. Přitom se starala o nemocnou mat-
ku.
 Osud si s nimi zahrál, když se do rodiny vmí-
sili dva mladší muži. Miloš Procházka a Cyril 
Sláma, který v té době již byl za hranicemi. 
Miloš chtěl také emigrovat a Cyril mu slíbil 
pomoc. Mělo to být právě v Němčičkách. Miloš 
naneštěstí dostal zápal plic a nebyl schopen 
hranice přejít. Rodina Šedova ho trošku zna-
la a přijala jej na nějakou dobu k sobě. Cyril 
mu sháněl penicilín, někdo si ho všiml a udal 
ho. Za tři týdny Milošova pobytu byla u Šedů 
policejní návštěva pod záminkou, že nemají 
splněný kontingent. Dva dny nato oba mladíci 
šli přes hranice. 
 Pan Šeda byl předvolán na národní výbor 
a předseda, kamarád, mu řekl: „Nezahrávej 
si, špatně to dopadne.“ To bylo na podzim 
1951.
 12. února 1952 zatkli celou Šedovu rodinu. 
Posadili je do auta a odvezli. Když vystoupili, 
domnívala se paní Marie, že jsou v Brně, to už 
nebyli spolu, ale každý sám. 
 Marii vedli do vysoké budovy dva muži, celou 
dobu měla klapky na očích. Nahoře stanula 
před člověkem v uniformě. „Říkám: „Dobrej 
večír.“ On: „Dobrej večír.“ Chvilku se na mne 
díval, já chvilku na něho a on mně říká: „Víte, 
kde jste?“ „To teda nevím.“ „Vůbec nevíte?“ 
„No, myslím si, že su někde v Brně, ale kde, 
to nevím.“ On říká: „Jak to víte, že jste někde 
v Brně?“ Říkám: „Po Modřice to znám. A dál 
už jsem nikdá nebyla, ale myslím si , že jsem 
v tom Brně.“
 Opravdu v tom Brně byla, ale kde, to jí neřek-

li. Ocitla se u křížového výslechu. Vyptávali se 
jí na Cyrila Slámu a Miloše Procházku. Paní 
Marie přiznala, že je zná, ale že o nich nic 
neví. Ve tři hodiny v noci přivedli otce Cyrila 
Slámy, ten tu byl už měsíc, a vybídli ho, aby jí 
něco řekl: „Máňo, jsme tady všeci. Nemá cenu 
něco zapírat, řekni, co víš.“ Myslela jsem si: 
Jsme tu všeci, kdo vlastně všeci? To je širokej 
pojem.
 Pak ho odvedli a ona jim řekla pravdu. Vyšet-
řovatelé chtěli vědět, kde ti dva emigranti jsou. 
Tvrdili, že je mají, ale že to chtějí slyšet od ní. 
Ona to pochopitelně nemohla vědět, protože 
je neviděla, co odešli. 
 „Měli s sebou vysílačku?“ „Věřte mi, nebo 
ne, já dodneska nevím, jak vysílačka vypadá, 
za to mne odsoudili“, řekla Marie Evě. 
 Za 14 dnů sepsali s paní Marií protokol, pře-
stěhovali ji z Příční, kde až dosud byla, na Orlí. 
Tam čekala do 9. května, kdy ji odstěhovali  
do Znojma, a tam byla až do října 1952.
 Než paní Marii zatkli, chodila s chlapcem. 
Vyslýchající věděli, že jediné, čím jí mohou 
ublížit, je rozchod s ním. Celou dobu poby-
tu byla klidná a vyrovnaná. Naléhali na ni, 
aby dosvědčila, že se s těma dvěma vyspa-
la, slibovali jí propuštění, když se k tomu při-
zná. To neudělala, protože to nebyla pravda. 
Ale referenti jejímu chlapci tvrdili, že mu byla 
takto nevěrná, když se s ní nerozejde, že ho 
zavřou. Uvěřil jim, rozešel se s ní a zakrátko 
se oženil. 
 „Chtěli mne přesvědčit, že stokrát opako-
vaná lež se stane pravdou. Já lež nesnáším  
a nikdy se k ní nesnížím.“
 Většinou byla sama na samotce, a když 
někoho k sobě dostala,byl to velmi těžký pří-
pad, nebo fízlice. 
 „Celou dobu jsem si zpívala, dělala různé 
skopičiny a kolikrát jsem si říkala: Proč vlast-
ně žiju? Proč tady musím být? A vždy, když 
mi bylo nejhůř, cosi silnějšího mne zvedlo  
a řeklo: Musíš to vydržet. Jinak si nevysvětlím, 
proč jsem to všechno při výsleších  vydržela. 
Byla jsem klidná a to je nejvíc štvalo.“
 Týden před soudem přišel referent a přine-
sl jí napsané připravené otázky a odpovědi  
k soudnímu líčení.
 „To pravda není, to také ne... A pane refe-
rente, bude tam aj nápověda?“

ČEŠKOVÁ - ŠEDOVÁ MariE
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 20. října 1952 se konal soud. Když přišla 
na řadu, ptali se jí opět na události s Cyrilem 
a Milošem. Na vysílačku se nezeptali. Cho-
vali se k ní při soudním výslechu slušně, bez 
nějakého týrání.
 Na radu kamarádky, aby ke všemu kýv-
la, tak skutečně učinila. Až do chvíle, než si 
neodpustili poznámku „zda jsem se s agenty 
vyspala?“ To mě naštvalo, řekla jsem před-
sedovi senátu: „Už aj vy ste tak sprostej? Vy 
se taky tímto zabýváte?“ Prý: „Slečno, my 
jsme to tak nemysleli, ale se všemi se vyspali, 
jenom s vámi ne?“ Říkám: „No, musela jsem 
nebýt jejich typ.“ A ten můj bývalý chlapec při 
tom seděl, ale to jsem nevěděla.“
 Paní Češkovou odsoudili na šest let, její 
maminka dostala tři roky, otec čtyři roky  
a bratra, který bydlel v Tlumačově a o ničem 
nevěděl, zavřeli také na rok. Do konce ledna 
1953 byla po soudu na Cejlu, pak následovala 
eskorta do Miroslavi na práci do Fruty. „Tam 
jsme se měly bezvadně, protože ředitel Fruty 
měl taky někoho ve vězení a když se stalo, že 
zrovna práce nebyla, jedly jsme kandované 
ovoce, co srdce ráčilo, to jsme mohly, a byla 
to tehdy vzácnost.“
 Stravovaly jsme se v závodní jídelně  
po odchodu civilů.
 Po Stalinově a Gottwaldově smrti je odveleli 
do Zlína. Ženy pracovaly v gumárně (holínky 
a tzv. čínky). Koncem r. 1953 Státní statky 
Želiezovce potřebovaly nové dělníky, protože 
předchozí romské etnikum neuspokojovalo. 
Zde Marie pracovala tři a půl roku. 
 Po několika žádostech bratra Mirka ji pro-
pustili na podmínku šesti let. Kdyby pode-
psala spolupráci, mohla jít domů již dříve. 
(“Kdoví, jestli“, říkávala děvčata, obyčejně 
fízlové nechodili domů, velitelství je nezíská-
valo snadno, „vážili si jejich práce!“) Maminku  
s tatínkem pustili již dříve za dva a půl roku.
Miloš Procházka a Cyril Sláma se dostali  
do Kanady, kde žijí dodnes. 
 Když se paní Češková dozvěděla o svém 
propuštění, zachvátila ji silná radost, slzy,  
a vůbec nemyslela na to, že by ještě mohlo 
být nějaké nebezpečí. Šla prostě domů. Mezi 
poli ji potkal jeden z místních statkových mili-
cionářů, který se velice divil, že jde sama v tak 
nebezpečné krajině. Za nějakou chvíli potkali 

tři Romy, kteří se po ní sápali. Naštěstí měl  
u sebe pistoli, vystřelil do vzduchu, nebezpečí 
bylo zažehnáno. „Nevím, jak by to dopadlo, 
kdybych toho muže nepotkala. Byl jako můj 
anděl strážný.“
 Když přišla domů, zjistila, že jim prodali dům. 
Koupil ho však pro ni a rodiče strýc, aby mohli 
bydlet. To už měli menší hospodářství. Dobří 
lidé v Němčičkách jim darovali nějaká domácí 
zvířata. 
 „Jak vypadal váš denní život ve věznicích?“ 
„Ráno jsem vstala v šest, to byl budíček. 
Otevřely se dveře (Orlí, Příční), bachař kopl  
do šálku, většinou se polovina kávy vylila. 
Vypila jsem ji, přitom jsem mohla i sedět. Jinak 
chodit nebo stát do večera do deseti hodin. 
Nohy mi opuchly. Když to byl hodný bachař, 
přišel už v devět hodin a poslal nás spat. 
 Přes stěnu jsme si škrabávaly morseovku. 
Jídlo bylo třikrát denně. Nejhorší bylo, když 
jsem viděla maminky malých dětí. A ty rozvo-
dy! To bylo bolestné. O Vánocích úplně šílely, 
my jsme se povzbuzovaly. Ony říkávaly: „Vy 
jste svobodné, vy nemáte rodinu!“ a my zase: 
„Co je vám to platné? Chcete se k dětem vrá-
tit? Nesmíte na to myslet. Pomůže vám to 
myšlení? Ty musíš být zdravá, ty se musíš 
zdravá vrátit. Ne se zničeným zdravím. Musíš 
se přizpůsobit. Tak to brát.“
 „V létě jsme chodily oblečeny v bílém (cvi-
linku, režné oděvy, častým praním zbělely). 
Měly jsme kostýmek a sukýnku nebo gatě, jak 
kdo chtěl. 
 Do práce jsme chodily ve skupinách  
po patnácti (tzv. čety), milice kolem nás (jeden 
SNB a jeden strážný - takto v zemědělství  
na Želiezovcích, ve Zlíně v dlouhém štrúdlu.  
V gumárně se pracovalo na dvou pásech asi 
po padesáti u každého).“
 Po návratu z vězení pracovala Maruška 
nějakou dobu doma na poli a pak se stala 
zdravotní sestrou, po čem celý život toužila. 
Zakrátko se vdala a tuto práci opustila. Opět 
pracovala na domácí půdě. Po roce 1989 byla 
rehabilitována. 

Uvedený text vybral ze Sborníku Břeclavsko 
plus (Brno 2005) Jaroslav Slezák
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inzerce

Chvete pravou Pizzu do krabice ?? - volejte pizzerii TWISTER 

Velké Pavlovice  !!!    Tel. 602 581 542   www.twister.cz

Chutná, ručně vyrobená z pravých italských surovin !!!!!

Dodáme až do domu – stačí zavolat a objednat si dle své chuti

01. MARGHERITA  ……………………………………………………………………  90,- 

       tomatová omáčka,  mozzarela
02. FUNGHI   …………………………………………………………………………… 115,- 

       tomatová omáčka,  mozzarela,  žampiony
03. SALAMI   …………………………………………………………………………… 123,- 

       tomatová omáčka, mozzarela,  salám
04. PROSCIUTTO …………………………………………………………………… 125,- 

       tomatová omáčka,  mozzarela,  šunka
05. HAWAI  ……………………………………………………………………………… 121,- 

       tomatová omáčka,  mozzarela,  šunka,  ananas
06. BENJI  …………………………………………………………………………………… 125,- 

       tomatová omáčka,  mozzarela,  šunka,  žampiony,  olivy
 07. FEFERONI    ……………………………………………………………………… 129,- 

       tom. omáčka,  mozzar.,  salám,  žampiony,  feferonky
08. BOLOGNESE   …………………………………………………………………… 146,- 

       tom. omáčka, mozzarela, masová sm., rajčata, uz. sýr, žampiony
09. TONNO    …………………………………………………………………………… 135,- 

       tomatová omáčka,  mozzarela,  tuňák,  cibule
10. MUNO  …………………………………………………………………………………… 124,- 

       tomatová omáčka,  mozzarela,  šunka,  salám,  cibule
11. CAPRI  …………………………………………………………………………………… 124,- 

       tomatová omáčka,  mozzarela,  slanina,  uzený sýr,  rajčata  
12. FLORENCE   ……………………………………………………………………… 122,- 

       tomatová omáčka,  mozzarela,  žampiony,  kukuřice,  vejce
13. VEGETARIANA  ……………………………………………………………… 119,-

       tomat. omáčka,  mozzarel.,  brokolice,  rajčata,  paprika
14. QUATTRO STAGIONI   ……………………………………………… 134,-

       Salami  /  Hawai  /  Funghi  /   Prosciutto
15. QUATTRO FORMAGGI   ……………………………………………… 137,- 

       tomatová omáčka,  mozzarela,  uzený sýr,  niva,  hermelín
16. AGLIO A CIPOLA ……………………………………………………………… 122,- 

       tomatová omáčka,  mozzarela,  slanina,  cibule,  česnek

17. MILANO   …………………………………………………………………………… 129,- 

       tomat. omáčka,  mozzar.,  klobása,  uzený sýr,  feferonky
18. MAESTRO   ………………………………………………………………………… 125,- 

       tomatová omáčka,  mozzarela,  šunka,  hermelín,  brokolice
19. POLLO  …………………………………………………………………………………… 129,- 

       tomatová omáčka,  mozzarela,  kuřecí maso
20. NAPOLETANA  ………………………………………………………………… 141,-

       tom. omáčka, mozzarela, šunka, žampiony, slanina, vejce, artyčoky
21. FRUTTI DI MARE  ………………………………………………………… 144,- 

       tomat. omáčka,  mozzarela,  plody moře,  olivy,  česnek
22. SALSICIA …………………………………………………………………………… 147,- 

       tomat. omáčka,  mozzarela,  cibule, uz, sýr, hovězí maso
23. ROMA ……………………………………………………………………………………… 126,- 

       tomat. omáčka,  mozzarela,  šunka,  vejce,  artyčoky
24. MARINA ………………………………………………………………………………… 129,- 

      tomat. omáčka,  mozzarela,  sardele,  olivy,  cibule
25. MAFIOSO  …………………………………………………………………………… 146 ,- 

       tom.om., mozzarela,  uz. sýr,  šunka, slanina,  klobása,  salám
26. BELLINI ………………………………………………………………………………… 132,- 

       smetana,  mozzarela,  brokolice,  slanina,  česnek,  vejce 
27. PIACENZA …………………………………………………………………………… 128,- 

      smetana,  mozzarela,  šunka,  špenát,  hermelín
28. MARCHESSINI …………………………………………………………………… 122,- 

       smetana,  mozzarela,  salám,  olivy,  kukuřice
29. SALMONE ……………………………………………………………………………… 167,- 

       smetana,  mozzarela,  uzený losos,  cibule,  olivy 
30. SCAMPI ………………………………………………………………………………… 142,- 

       smetana,  mozzarela,  plody moře,  kapary,  česnek
31. EXCELENT …………………………………………………………………………… 133,- 

       smetana,  mozzarela,  niva,  slanina,  česnek  
32. FANTAZIE   ………………………………………………………………………  90,- 

       tomatová omáčka nebo smetana, mozzarela + ingredience
       dle vlastního výběru

Při objednání nejméně 3 ks pizzy z naší nabídky je doprava 
do Němčiček ZDARMA !!!  Volejte :  602 581 542

Společnost MA&JA Vás zve do nově otevřené 
pizzerie v Kobylí - ulice Sokolská (směr k vlakovému 

nádraží, 50 m od hlavní silnice).

Provozní doba denně od 11:00 do 23:00 hodin. 
V pondělí zavřeno.

Široká nabídka pizzy, steaků, salátů, kávy, vín  
a jiných pochutin. 

Točené pivo Pilsner Urquell 12°a Gambrinus 11°.

Objednávky na telefoně 733 703 573.

Těšíme se na Vaši návštěvu

Mateřská škola a Základní škola pro tělesně postižené, 
Kociánka 6, 612 00 Brno

nabízí ve spolupráci s odborníky ÚSP :

•	 péči	dětem	s	postižením	pohybovým,	neurologickým	i	v	kombinaci	s	mentální	retarda-
cí,	péči	dětem	zdravotně	oslabeným	a	dětem	vyžadujícím	šetřící	režim	a	to	ve	formách	
denního,	týdenního	nebo	celoročního	pobytu
•	 péči	zdravotní	(pediatr,	neurolog,	stomatolog,	ortoped)
•	 ergoterapii,	arteterapii,	hippoterapii,	zooterapii
•	 péči	rehabilitační	(vodoléčba,	laser,	magnetoterapie)	a	plavání
•	 péči	psychologickou,	logopedickou
•	 EEG	Biofeedback
•	 práci	speciálně	pedagogickými	metodami,	kterou	zajišťují	speciální	pedagogové
•	 individuální	programy	pro	jednotlivé	žáky
•	 pobyty	v	přírodě,	kulturní	akce,	exkurze,	výlety

tel	.	MŠ	:		515	504	214		 																																									tel./	fax		ZŠ		:		541	246	641	
e	–	mail	:	sps.kocianka6@bm.orgman.cz		 						http://www.skola-kocianka.cz

Speciálně pedagogické centrum
při Mateřské škole a Základní škole pro tělesně postižené,

Kociánka	6,	612	00	Brno

zajišťuje	 	 včasnou	 intervenci	 a	 poskytuje	 služby	 rodičům	dětí	 předškolního	 a	 školního	
věku;	dále	nabízí	:

•	 poradenství	pro	 rodiče,	 zákonné	zástupce	a	učitele	 tělesně	postižených	dětí	a	dětí	
souběžně	postižených	více	vadami
•	 poradenství	při	integraci	tělesně	postižených	dětí	do	běžných	mateřských	a	základních	
škol,	konzultace	pro	ředitele	těchto	škol	a	učitele,	kteří	mají	nebo	budou	mít		ve	třídách	
handicapované	děti
•	 individuální	poradny	pro	rodiče	handicapovaných	dětí,		poradny	pro	rozvoj	grafomoto-
riky
•	 výjezdy	do	rodin	handicapovaných	dětí
•	 poradenství	při	zařazování	postižených	dětí	do	příslušných	škol	a	školských	zařízení
•	 poradenství	při	změně	školy	související	s	přechodem		tělesně	postižených	dětí	na	dru-
hý	stupeň	ZŠ
•	 informace	o	učebních		a	studijních	oborech	a	pomoc	při	výběru	povolání	vycházejících	
tělesně	postižených	žáků
•	 poradenství	při	výběru	kompenzačních	pomůcek,	speciálních	lavic	a	židlí
•	 konzultace	s	lékaři,	pracovníky	jiných	SPC,	PPP,	ŠÚ,	sociálními	pracovníky
•	 řešení	výchovných	a	výukových	problémů	tělesně	postižených	dětí	s	vývojovými	poru-
chami	učení

tel.	SPC	pro	MŠ	:	515	504	375	 	 									tel.	SPC	pro	ZŠ	:	515	504	373
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Brýle pro Afriku

 V období od května do srpna 2008 se ZŠ a MŠ Němčičky zapojila do celore-
publikové charitativní sbírky nazvané „Brýle pro Afriku“. Rádi bychom Němčič-
ským občanům dopřáli ještě jedno ohlédnutí za touto akcí.
 Jedná se vlastně o sbírku nepotřebných dioptrických brýlí, které jejich 
původní uživatelé již odložili, ale přesto je doma stále ještě uchovávají „pro 
strýčka Příhodu“. Takovéto brýle většinou odpočívají, pečlivě uložené, i roky 
bez užitku. Tak to bývá zvykem u nás v České republice.
 Zcela jiná situace je ale v oblasti střední Afriky. Zde vyjde pořízení dioptrických brýlí na částku ne menší, 
než je tamní průměrný roční plat. Jistě si každý dokáže lehce spočítat, že tím se pro nadpoloviční většinu 
obyvatelstva stávají luxusní, nadstandardní a hlavně nedostupnou zdravotní pomůckou. Proto je vada zra-
ku pro mnoho lidí vážnou překážkou ve studiu, při uplatnění v zaměstnání a vážně ovlivňuje kvalitu života 
jednotlivců i celých rodin.
 Z tohoto důvodu vznikla sbírka „Brýle pro Afriku“ organizovaná Klášterem bosých Karmelitánů ve Sla-
ném. Zde se sebrané brýle shromažďují a jsou rozdělovány mezi dobrovolníky z řad optiků, kteří je  zdarma 
vyčistí, proměří a podle potřeby opraví. Pak jsou brýle kamionem převáženy do Francie, odkud je spo-
lečnost Air France dopravuje na dvě cílová místa – do měst Bantuji a Bozoun. V takzvaných Dispenzářích 
(zdravotních ambulancích) tam pracují oční lékaři, kteří zajišťují distribuci brýlí z Evropy potřebným lidem 
ve střední Africe. V České republice bylo již takto sesbíráno přes 150 000 brýlí.
 Podnět k zapojení školy do této akce vzešel od naší hospodářky, paní Anny Bendové. Vysvětili jsme dětem 
důležitost pomoci lidem v Africe a vyhlásili jsme pro děti ze základní školy soutěž „O nejlepšího sběrače 
brýlí“, aby byly co nejlépe motivovány. Se žádostí o přispění jsme oslovili také všechny obyvatele Němči-
ček a okolních obcí – Bořetic, Velkých Pavlovic a Hustopečí, kde byla zřízena sběrná místa. Celkem se nám 
podařilo shromáždit 258 kusů brýlí, z toho 47 kusů dětmi z naší školy.
 Všem dárcům touto cestou ještě jednou děkujeme a přejeme jim, aby je ještě dlouho hřál pocit, že jejich 
dar opravdu pomohl potřebným lidem.  
 

Distribuce brýlí v Africe

Převoz brýlí - Francie

Čištění brýlí

Děti v Africe - ilustrační foto
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VÁNOCE
 Vánoce jsou v křesťanské tradici oslavou 
narození Ježíše Krista. Spolu s Velikono-
cemi a Letnicemi patří k nejvýznamnějším 
křesťanským svátkům, slaví se od 25. prosin-
ce do první neděle po 6. lednu. 25. prosinec 
jako datum Kristova narození uvádějí někteří 
křesťanští teologové již ve 3. století a osla-
va tohoto narození je dosvědčena poprvé  
v Římě kolem roku 336. Všeobecně se Váno-
ce v církvi slaví od 7. století.
 V Česku je za vrchol Vánoc považován Štěd-
rý den, 24. prosinec, coby předvečer samot-
né slavnosti, do Vánoc je někdy zahrnována  
i doba adventní, která Vánocům předchází.  
K Vánocům se pojí nejrůznější tradice, k nimž 
se řadí vánoční stromek, jesličky (betlém), 
vánoční dárky, které nosí Ježíšek, či vánoční 
cukroví; některé z těchto tradic pocházejí již 
z předkřesťanských dob a souvisí s oslavou 
slunovratu, který na tyto dny též připadá. 
 Přípravu na samotné Vánoce představuje 
advent, období čtyř týdnů před Vánoci. První 
adventní neděle (připadající na neděli mezi 
27. listopadem a 3. prosincem) označuje počá-
tek křesťanského roku. Čtyři adventní nedě-
le bývají někdy označovány postupně jako 
železná, bronzová, stříbrná a zlatá, ovšem 
tato označení nemají s křesťanskou tradicí 
nic společného, mají čistě komerční význam, 
spojený s předvánočními nákupy dárků.
 Štědrý večer ještě nepatří do křesťanských 
Vánoc. Končí jím Advent a také postní obdo-
bí. Štědrovečerní večeře má proto slavnostní 
ráz, ačkoli je ještě složena z postních jídel. 
Následující půlnoční mše je pak v podstatě 
pozůstatkem noční vigilie (bohoslužba v před-
večer svátku), která původně předcházela 
všem významným křesťanským svátkům.
 Samotné vánoční svátky začínají dnem naro-
zení Páně 25. prosince, (Boží hod vánoční,  
v občanském kalendáři označený jako „1. svá-
tek vánoční“; 26. prosince se slaví svátek sv. 
Štěpána prvomučedníka, občanský „2. svátek 
vánoční“).
 6. ledna se slaví slavnost Zjevení Páně (též 
zvaný svátek Tří králů) – podle tradice se toho 

dne přišli poklonit právě narozenému Ježíšovi 
do Betléma mudrci od východu a přinesli mu 
dary. Tradice později udělala z mudrců krále 
a stanovila jejich počet na tři. Neděli následu-
jící po slavnosti Zjevení Páně se slaví Křest 
Páně, kdy vánoční období v rámci církevního 
roku končí.

VÁNOCNí strOmECEk

Vánoční stromky měly ochranitelskou funkci. 
Ozdobené větve rozdávali i koledníci. V něk-
terých krajích se také zavěšoval nad štědro-
večerní stůl ozdobený malý stromek, ovšem 
špičkou dolů.
 Tradice zdobení stromku, tak jak ji známe 
dnes, pochází z německých měst. Zpočátku 
nebyl zdoben svícemi. Jedna z prvních zpráv 
o ozdobeném osvětleném stromku v místnosti 
je v brémské kronice z roku 1570. Nejdříve 
bychom jej našli v cechovních a řemeslnic-
kých domech. Do soukromých prostor začal 
pronikat až v polovině 17. století. V 19. století 
opouští německé prostředí. Ujímá se nejprve 
ve městech, poté na venkově, většinou ho při-
jímají dříve protestanté než katolíci.
 V Česku nemá vánoční stromek dlouhou 
tradici. Poprvé jej postavil pro své přátele  
v roce 1812 ředitel pražského Stavovského 
divadla Jan Karel Liebich na svém libeňském 
zámečku. Nový zvyk se však začal prosazo-
vat pozvolna, a to až ve 40. letech 19. století 
v bohatých pražských měšťanských rodinách. 
Na vánočních trzích se sice začaly prodávat 
z Německa dovezené umělé stromečky vyře-
zané z kartonu nebo tenkých prkének, ale 
kupující o ně nejevili příliš veliký zájem. Více 
se ujaly živé stromečky, smrčky, jedličky nebo 
májky ozdobené sladkým pečivem, perníkem 
a především ovocem – jablky nebo hruška-
mi, mandlemi či rozinkami. Zřejmě roku 1860 
se na stromečku v Čechách poprvé rozsvítily 
lojové svíčky. 
 Do venkovských stavení pronikaly ozdo-
bené vánoční stromečky ještě pomaleji. Až  
do první světové války bývala v mnoha domác-
nostech pouze ozdobená smrková nebo jed-
lová větev.

Zdroj: http://cs.wikipedia.org

ˇ ˇ
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DESET LET NĚMČIČSKÉHO ČTENÍ

 V lednu roku 1999 vyšlo první číslo Něm-
čičského čtení, takže po Novém roce vstou-
pí tento zpravodaj do druhé 
desítky svého věku. Na podzim  
v roce 1998 starosta obce Lud-
vík Hycl zaregistroval na Okres-
ním úřadě v Břeclavi nový něm-
čičský čtvrtletník a požádal mě, 
abych se ujal jeho sestavování. 

 Za těch deset let se mno-
hé změnilo, a to dost podstat-
ně. Stačí jenom nahlédnout  
do úplně prvního čísla a uvidí-
me, že bylo psáno na normál-
ním psacím stroji a následně 
kopírováno. Pak se na obecním 
úřadě objevil první osobní počí-
tač, na kterém se učili pracovat zaměstnanci 
úřadu a byla na něm také sestavována další 
čísla Němčičského čtení. Po čase se počí-
tač objevil i u nás doma, což 
poněkud zjednodušilo sesta-
vování jednotlivých příspěvků 
a celých čísel. Snad ta tvorba 
Němčičského čtení byla poně-
kud amatérská, ale vždy šlo  
o to, aby se ke čtenářům dostá-
valy informace, a to nejen  
z obecního úřadu, ale i z míst-
ních společenských organiza-
cí, případně dalších zdrojů. 

 Poslední ročník Němčičské-
ho čtení už dostal modernější 
podobu. Starosta Petr Slezák 
zajistil další potřebné finance, 
takže teď má náš čtvrtletník 
větší formát i větší a lépe čitel-
né písmo a také hodně foto-
grafií. 

 Změnilo se Němčičské čtení, mění se 
život kolem nás, přichází nová generace  

Němčičské
ČTENÍ číslo 1

březen 2008

Němčičské ČTENÍ číslo 1, březen 2008strana 1

Vážení spoluobčané,
setkáváme na stránkách Němčičského čtení v roce 

2008 poprvé, a tak mi dovolte, abych vám při této pří-
ležitos�  popřál vše dobré. Jistě jste si všimli, že němčič-
ský čtvrtletník změnil svou tvář. Tato změna je součás�  
celkové modernizace infrastruktury naší obce, kterou 
zastupitelstvo obce považuje za prioritní pro rozvoj 
kvalitního života v naší obci.

Změna Němčičského čtení se týká jak formátu – bude 
větší a písmo bude čitelnější, tak i obsahu - přibudou 
nové rubriky (např. inzerce pro občany) a fotografi e.  
S proměnou samozřejmě souvisí i vyšší pořizovací 
náklady na vydání jednoho čísla, rád bych tedy oslo-
vil všechny podnikatele, fi rmy a organizace se žádos�  
o příspěvek na vydávání Němčičského čtení. Podnika-
telé, fi rmy a organizace mohou o své činnos�  informo-
vat prostřednictvím prezentačních nebo reklamních 
článků.

Další součás�  modernizace infrastruktury naší obce 
se stala kompletní rekonstrukce veřejného rozhla-
su. Veřejný rozhlas je nyní po obci veden bezdrátově,
v kanceláři úřadu je umístěna nová ústředna. Proza� m 
je rozhlas ve zkušebním provozu, proto prosím všech-
ny, kteří mají s příjmem vysílání jakékoli problémy, aby 
se přihlásili na obecním úřadě.

Slovo starostyObsah čísla
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a je potřeba, aby se změnil i ten, kte-
rý bude Němčičské čtení dále řídit. 

Během těch deseti let do-
spěla a vyzrála genera-
ce mladých, vzdělaných  
a aktivních němčičských 
občanů, kteří prokazují svoje 
schopnosti a z jejich řad by se 
měl někdo této práce ujmout. 
Už také proto, že bude více  
ve středu dění v obci. 

 Tomu, kdo bude v sesta-
vování Němčičského čtení 
pokračovat, nabízím svoji spo-
lupráci, pokud jí bude potřeba. 
Při ohlédnutí zpět mám milou 
povinnost poděkovat všem, kte-

ří se jakkoli na vydávání tohoto zpravodaje 
podíleli. V prvé řadě je to již zmíněný býva-
lý starosta obce Ludvík Hycl, dále pak můj 

dlouholetý zástupce Bole-
slav Kopřiva, z obecního 
úřadu Alena Procházko-
vá a Martina Čermáková,  
ze Služby škole Ludmila 
Procházková a z posled-
ního období starosta Petr 
Slezák, Radek Oslzlý  
a Lenka Zechmeisterová.  
A pak je tu ještě velká řada 
těch z Vás, kteří pro Němčič-
ské čtení připravili nejrůznější 
příspěvky. 
 
 Do další desítky je třeba 
popřát Němčičskému čtení 
zajímavou náplň a spoko-
jené čtenáře. Vám všem při 
čtení těchto řádků přeji pěk-
né Vánoce a hodně pohody  

v roce 2009. 

Jaroslav Slezák, redaktor Němčičského čtení
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V e  z k r a t c e . . .

Vinařství Stávek 
Pavel a Radim

 Letošní ročník prověřil vinohradníky a vinaře 
z mnoha stran. Po brzkém nástupu jara jsme 
získali na vinicích zhruba třítýdenní náskok, 
který se vymazal ne zrovna příznivým podzi-
mem. V průběhu roku na nás nejdříve zaú-
točila peronospora, později padlí (oidium)  
a některým vinohradníkům způsobily nema-
lé ztráty a poškození hroznů. Kdo prošel 
úspěšně touto zkouškou, musel se vypořádat 
s nepřízní počasí v září a říjnu. Ti z vinařů, 
kteří dělají reduktivní řez a poctivě zelené 
práce, se dočkali přívlastkových cukernatostí  
a velice zajímavých ovocit u bílých vín. Čer-
vené odrůdy na tom byly o něco hůře, protože 
potřebují hodně sluníčka. Z toho důvodu jsme 
některé odrůdy přesbírávali na vína jakostní  
a cukernatost jsme díky tomu vytáhli na 22 až 
23°, což je na tento ročník velice dobré. Letoš-
ní ročník ukázal, že v našich klimatických pod-
mínkách je třeba provádět řez pouze na jeden 
tažeň, aby se dosáhla požadovaná kvalita  
a tomu odpovídající cena. Na vinaře je už 
několik let soustavný tlak zvyšování kvality 
vína, ale bez zdravé a vyzrálé suroviny se 
zázraky dělají těžko. Podle mého názoru je 
třeba ještě více rozevřít nůžky výkupových 
cen hroznů a tím rozlišovat vyzrálost a kvali-
tu. Jedině takto vinohradníci budou pěstovat  
a vyrábět kvalitní hrozny s požadovanou 
cukernatostí. Vína ještě pracují, ale již brzy 
se nám odhalí, jak jsme pracovali celý rok ve 
vinohradě i ve sklepě. 
 
 Naše vinařství se opět zúčastnilo Promená-
dy červených vín velkopavlovické podoblasti. 
Do soutěže jsme dávali 4 vzorky: Frankovka 
- pozdní sběr 2007, Svatovavřinecké - pozdní 
sběr 2007, André - pozdní sběr 2007 , Mod-
rohorské červené víno a celkově jsme obstáli. 
Měli jsme velkou konkurenci od vín starších 
ročníků, ale přesto jsme získali jednu stříbr-
nou medaili - Svatovavřinecké p.s. 07, jednu 
bronzovou medaili - André p.s. 07. U nového 
známkového modrohorského vína nám bronz 
unikl o pár desetinek. Uvidíme, jak se tato 

vína vyvinou přes zimu a pokud bude všech-
no v pořádku, tak se naláhvují a zamíří potěšit 
zákazníka . 

 Přeji vám hodně vinařských zážitků, boha-
tou a kvalitní úrodu v roce 2009. 

S pozdravem Pavel Stávek

 Obecní knihovna oznamuje změnu otevírací 
doby:

úterý      18:00 - 20:00 hodin
pátek      17:00 - 20:00 hodin

 Od neděle 14. prosince 2008 bude v naší obci 
zaveden provoz Integrovaného dopravního sys-
tému Jihomoravského kraje. Bližší informace  
k integrovanému dopravnímu systému získáte na 
webových stránkách www.idsjmk.cz. Pokud se 
potřebujete na něco zeptat, můžete využít také 
jednotný informační telefon 543 �74 3�7. Své 
připomínky a dotazy můžete také psát na email: 
info@kordis-jmk.cz nebo na adresu Kordis JMK, 
Nové sady 30, �02 00 Brno.
 K této změně vydal IDS pamětní jízdenky, kte-
ré mohou cestující v prvních třech dnech – tj.  
od 14. - 16. prosince 2008 využít k bezplatnému 
cestování všemi nově zaintegrovanými linkami.
 Vyzvednout si je můžete v kanceláři Obecního 
úřadu a v prodejně místní Jednoty.

ŽÁDOST  KRONIKÁŘE

 Prosím všechny studenty středních a vysokých 
škol, kteří ukončili svá studia maturitou nebo státní 
zkouškou v roce 2007 a v roce 2008, aby oznámili 
na obecním úřadě název školy, kterou ukončili, její 
sídlo, případně specializaci.
 Za vyhovění svému požadavku děkuji.

Kronikář Jaroslav Slezák
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VINNÝ SLOUPEK

Technologické okénka – prosinec 2008:

Vinobraní pomalu skončilo, mošty dokva-
sily, vína se čistí. Někomu možná dokvá-
ší poslední sběry Frankovky nebo Vlašáku, 
které vzhledem k mírnému zpoždění vege-
tace někteří trpěliví vinaři sbírali v neobvyk-
le pozdním čase kolem Sv. Martina. Každo-
pádně nastává čas školení vín, jejich stáčení, 
putování tzv. „sirkových komisí“ ze sklepa  
do sklepa po celé obci. Toto vzájemné nav-
štěvování a „hanění si“ vín je to nejlepší, co 
mohou pro sebe vinaři v tento čas udělat. Jis-
tě mi dáte za pravdu, že kolikrát dojde v pravý 
čas k odhalení vady, která by se v pozdějším 
stádiu těžko odstraňovala. Následující řádky 
budou tedy o operacích, které by měl vinař 
provádět.

Stáčení

Vína se stáčí z kvasničních kalů. Tyto kaly 
obsahují jednak zbytky dužniny a slupek 
uvolněné při zpracování hroznů, ale přede-
vším kvasniční buňky, které vznikají v průbě-
hu kvašení a po kvašení se usazují na dně 
nádoby. Kvasniční buňky se pomalu rozklá-
dají a po několika týdnech mohou uvolňovat 
látky nepříjemného aroma (většinou sirovodík 
a různé merkaptany). Mluvíme potom o tzv. 
sirce, která se v ranných stádiích dá odstra-
nit provzdušněním vína. Kvasnice mohou ale 
vínu také dávat mnoho pozitivního. Kdy tedy 
stáčet ?

V případě bílých vín je vhodné vína z kvasnic 
stočit co nejdříve, tak aby nedošlo k jableč-
no-mléčnému kvašení, tedy k odbourávání 
ostré kyseliny jablečné na jemnější kyselinu 
mléčnou. Po neřízeném proběhnutí tohoto 
procesu totiž vínům často odbouraná kyse-
lina chybí a navíc získávají aromatické látky 
mléčné povahy, které se k bílým vínům příliš 
nehodí. Pokud ovšem vinař po ochutnání zjis-
tí, že jeho víno je příliš kyselé a že by ležení  
na kvasnicích harmonizaci jen prospělo, 

nemusí zatím stáčet, ale je nutné, aby kvas-
niční kaly pravidelně promíchával, aby nedo-
cházelo k jejich zahnívání a vzniku pách-
noucích sirníků a merkaptanů (sirka). Při 
pravidelném míchání na zdravých kvasnicích 
může vinař získat dokonce velmi komplex-
ní kulaté víno, které je naopak obohaceno  
o aromatické látky z pomalu se rozkládajících 
kvasnic. Pravidelnému míchání se říká bato-
nage (čti „batonáž“) a vínům, která vzniknou 
sur lie (čti „sir li“). Vzhledem k tomu, že neu-
stále promíchávané kvasnice udržují reduk-
tivní prostředí ve víně, není potřeba víno 
během ležení na kvasnicích sířit. Tato techni-
ka je ovšem velmi riskantní a náročná na čas 
potřebný nejen pro míchání ale také pro neu-
stálé ochutnávání.

Při výrobě růžových vín bych doporučoval  
stáčet vína co nejdříve, aby v nich zůsta-
la svěží kyselina a mladý ovocný charakter. 
Vína je tedy nutné stočit ihned po dokvaše-
ní a následně do několika málo týdnů opět  
z jemných kalů. Rosé je vhodné také pravidel-
ně sířit, a to zvláště v prvních měsících zrání, 
kdy je dostatečné množství síry v růžových 
vínech nejdůležitější.

Pokud vinař vyrábí červená vína „po sel-
sku“, získává většinou vína kyselejší, tzn. 
vína s vyšší neodbouranou kyselinou jab-
lečnou. Tím spíše pokud vína zrají v chlad-
ných sklepích, kde se odbourávání kyseliny 
jablečné nastartovat nemůže. Bakterie, které 
odbourávání provádějí, mají totiž optimum 
mezi 17 až 22 °C. Koncem listopadu jsem 
navštívil jednoho vinaře z Velkých Něm-
čic a ten všechna svá červená vína přečer-
pává do místnosti vyhřáté na 20 °C, kde je 
nechá po několik týdnů na jemných kalech 
samovolně odbourat. Někteří vinaři pone-
chají vína ve sklepech v dřevěných sudech  
a zahřívají je skleněnými akvarijními ohříva-
či s termostatem. Obojí způsob je možný,  
v každém případě by teplota neměla klesnout 
pod 15 °C. Zároveň také vinař musí být trpělivý 
a odpustit vínu některé neduhy v aroma, kte-
ré při odbourávání skutečně nejsou atraktivní. 
Víno často až zapáchá po kysaném zelí, kmí-
nu nebo mléce. I přesto by ale měla odbourá-
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vaná vína zůstat na jemných kalech a nesmí 
být sířena! Zjemnění vína vlivem odbourání 
kyseliny jablečné se dá podpořit přídavkem 
bakterií vyselektovaných rodů, např. Pedi-
ococcus, Lactobacillus nebo Leuconostoc. 
Tyto preparáty se dají koupit v každých vinař-
ských potřebách.

Rozhodnutí je na každém z Vás. Zda vyrábět 
vína kyselejší, ale přírodní nebo se vydat ces-
tou moderního vinařství a zkusit víno zatrak-
tivnit a zjemnit některou z výše uvedených 
metod.

- Ing. Jan Stávek -

Stalo se ve světě vína:

Vinařský den

Již tradičně proběhl poslední sobotu v srp-
nu Vinařský den, největší vinařská slavnost  
v obci. Pořadatele těší, že se účast rok od roku 
zvyšuje a že se díky dobrovolné práci obyva-
tel podílejících se na organizaci daří udržet 
stále zajímavý program. Vedle výstavky vín  
a hroznů v místním KD se opětovně uskuteč-
nily exkurze po katastru. Krojovaný průvod 
obcí jako každoročně zavedl návštěvníky ke 
kapličce U Větřáka, kde se odehrála historická 
scénka zarážení hory. Folklórní pásmo vypl-
nili Mužáci z Klobók a soubory Ždáničánek  
a Ždáničan. Navštěvovanější jsou také otevře-
né sklepy. Po celý den bylo možné ochutnat 
na nádvoří KD místní specialitu – trdelníky, ale 
také srnčí guláš nebo uzenářské dobroty na 
Vinařském dvoře. Celodenní program ukonči-
la Burčáková zábava na místním koupališti.

Košt mladých vín

Dne 15. listopadu 2008 proběhl Košt mladých 
vín a svatomartinských hus. Již třetím rokem 
vinaři přinesli ke vzájemné diskusi produkty 
své sklizně a zpracovatelského úsilí, které 
vynaložili během vinobraní. Druhým rokem 
také proběhla soutěž o nejlépe upečenou 
husu. Tentokráte v porotě zasedli: Branko 
Černý, Petr Slezák, Oldřich Drápal, Martin 
Skrholec, nezúčastnil se pouze avizovaný pan 

Pavel Suchánek. Pan ing. Skrholec, bývalý 
primátor města Skalica, rád převzal nominaci  
do hodnotící komise a zároveň zahájil Košt 
svou přednáškou o Skalickém rubínu. Tuto 
doplnil ing. Jan Stávek přednesem návr-
hu normy na Modrohorské víno. Následně 
se rozvinula diskuse o těchto dvou vínech, 
zvláště druhém jmenovaném a o jeho podobě  
do budoucnosti. Po přednáškách zača-
la vyhrávat cimbálová muzika Kapric, která 
vhodně doplňovala atmosféru při degustaci 
mladých, více či méně jiskrných, vín. Ten-
to počin je z technologického hlediska velmi 
důležitým prvkem, protože mladé víno potře-
buje ochutnávání a diskusi více, než víno, kte-
ré už je vyškolené. Díky všem vinařům za při-
nesené vzorky a zároveň prosím o to, aby se 
nebáli leckdy i negativního hodnocení jejich 
vín. Je to jen pro jejich dobro. Je třeba se také 
omluvit všem dotčeným firmám za nesprávný 
název akce. Nejednalo se o košt Svatomartin-
ských vín, která zde byla pouze tři (z produk-
ce místního ZD), ale o Košt mladých vín.

Svatomartinská vína

Už několik let Vinařský 
fond investuje nemalé 
prostředky do propa-
gace mladých tuzem-
ských vín uznávaných 
jako Svatomartinské. 
Každý výrobce vína 
má příležitost přihlá-
sit své mladé víno  
do komise, která tato vína v Národním vinař-
ském centru na zámku ve Valticích uznává. 
Letos svá vína přihlásilo 83 vinařství z celé 
České republiky. Z přihlášených 205 vzor-
ků uspělo 175 vín, což by mělo celkem činit 
objem 700 000 lahví vína (276 tisíc bílého 192 
tisíc růžového a 265 tisíc červeného). První 
slavnostní ochutnávání Svatomartinských 
vín probíhá každoročně 11.11. v 11 hodin  
11 minut na různých místech v celé republi-
ce. Připíjelo se v Praze, na náměstí Svobody  
v Brně, ale také třeba v Hustopečích v domě 
U Synků a ve Vinotéce 2006.
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Němčičtí, velkopavlovičtí a hornobojanovští farníci 
Vás srdečně zvou na

ŽIVÝ BETLÉM

25. prosince 2008 v 16.00 hodin nádvoří kulturního domu Němčičky

Uvidíte: Vystoupení známých biblických osob ve hrané živé scénce 
za doprovodu hudebního sboru.

Vánoční beseda u cimbálu

Program:
Začátek v 16.00 hod. - divadlo „Živý betlém“

Od 17.00 hod. bude probíhat v KD ochutnávka vánočního cukroví, 
degustace modrohorských vín a ochutnávka pomazánek. 
Vánoční náladu Vám zpříjemní cimbálová muzika RIVUS.

Přijďte prožít krásné vánoční odpoledne s programem 
pro všechny generace.

Dobrovolné vstupné bude použito k charitativním účelům.

Místní sdružení ODS Němčičky Vás srdečně zve na
PLES ODS

který se uskuteční v sobotu 17. ledna 2009 v místním kulturním domě.
K tanci a poslechu hraje skupina Kombet

Stárci, stárky a chasa Vás srdečně zvou na 
KROJOVANÝ PLES

Uskuteční se v sobotu 7. února 2009 v kulturním domě.
K poslechu i k tanci bude vyhrávat dechová hudba Lácaranka.

Předtančení Slováckou besedou.

V sobotu 14. února 2009 se v místním kulturním domě uskuteční 
ZAHRÁDKÁRSKÝ PLES

Přijďte si zatančit s dechovou hudbou Lácaranka.
Srdečně zve sdružení místních vinařů.

P O Z V Á N K A

PŘEJEME VÁM 
KLIDNÉ A 

RADOSTNÉ 
PROŽITÍ SVÁTKŮ 

VÁNOČNÝCH 
A ŠŤASTNÝ 
NOVÝ ROK 

ˇ


