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 Milí němčičští spo-
luobčané, vítám vás 
na stránkách druhého 
letošního čísla naše-
ho zpravodaje. Opět se 
po třech měsících setká-
váme, abychom zhod-
notili, co se v tomto 
časovém úseku v naší 
obci změnilo.

 Jak si jistě někteří z vás již stačili všimnout, 
intenzivně pracujeme na úpravě pozemků v těs-
né blízkosti silnic vedoucích do Němčiček. Naší 
snahou je upravit tyto lokality tak, aby působily 
pozitivně nejen na místní, ale samozřejmě také 
na turisty a návštěvníky naší malebné obce.

 V minulých číslech zpravodaje jsem se zmi-
ňoval o záměru obce obnovit chodníkovou síť. 
Tento záměr jsme zahájili výstavbou zcela nové 
části, a to chodníkem ke hřbitovu. Věřím, že nám 
všem bude dobře sloužit a přinese očekávaný 
užitek. Následně bude zahájena rekonstrukce 
chodníku od domu č. 244 (Pátkovi) k domu č. 26 
(Kopřivovi). V této souvislosti prosím všechny 
o shovívavost, rekonstrukce bude spojena s čás-
tečným omezením provozu komunikace, samo-
zřejmě úplným omezením používání chodníku 
a se ztíženým přístupem k dotčeným domům. 
Děkuji všem za pochopení.

 Od června do srpna by mělo v naší obci dojít 
ke kompletní výměně lamp veřejného osvětle-
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ní. Budou nainstalovány lampy, které mají vyšší 
svítivost, dají se regulovat a jsou méně nároč-
né na údržbu a v neposlední řadě ušetří velké 
množství energie. 

 V souvislosti s přihlášením naší obce do sou-
těže Vesnice roku 2009 bych rád informoval, že 
kromě naší obce se do soutěže přihlásila z břec-
lavského okresu ještě obec Jevišovka. V rámci 
celého Jihomoravského kraje se do letošního 
ročníku soutěže přihlásilo celkem šestnáct obcí. 
V nejbližších dnech navštíví naši obec hodnotící 
komise soutěže, pokusili jsme se udělat vše pro 
to, aby Němčičky dosáhly na stupně vítězů.

 Na pozemcích za Zemědělským družstvem 
bude započato s plánovanou výstavbou foto-
voltaické elektrárny. Tento projekt financuje 
soukromý investor, obec si při prodeji pozemků 
tomuto investorovi v roce 2007 smluvně zajis-
tila každoroční finanční příspěvek do rozpočtu 
obce.

 Jak bylo už několikrát připomenuto, osla-
ví letos naše obec 660. výročí první písemné 
zmínky. Uvnitř zpravodaje najdete podrob-
ný program oslav, které proběhnou v sobotu 

8. srpna 2009. Obeslali jsme pozvánkou všechny 
rodáky a přátelé naší obce, pokud vaši příbuz-
ní či známí pozvánku neobdrželi, oznamte nám 
tuto skutečnost, ihned toto opomenutí napraví-
me. Tímto vás také všechny srdečně zvu k účasti 
na slavnostním programu, věřím, že každý 
si v něm dokáže vybrat.

 Závěrem mého dnešního úvodníku mi dovol-
te, abych poděkoval družstvu stolních tenistů 
TJ Sokol Němčičky za jejich skvělou reprezentaci 
němčičského sportu – podařilo se jim postoupit 
do krajské soutěže. Gratuluji a přeji jim hodně 
úspěchů v nadcházející sportovní sezóně.

 A samozřejmě nelze zapomenout na největ-
ší svátek v životě naší obce – tradiční krojova-
né hody – stárci jsou již určeni a jistě se budou 
snažit, aby hody proběhly ku prospěchu, zábavě 
a radosti všech zúčastněných. Tak tedy přijďte 
v hojném počtu a povzbuďte naši krojovanou 
mládež v její záslužné činnosti.

– Petr Slezák, starosta obce –

Němčičky přihlášeny do soutěže Obec roku
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ZASTUPITELSTVO OBCE
Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Němčičky

konaného dne �9. února 2009

Zastupitelstvo obce Němčičky schvaluje:
- rozpočet na rok 2009 ve výši příjmy: 8 426,1 tis. Kč, výdaje: 14 077,1 tis. Kč a financování: 

5 651 tis. Kč
- zmocňuje starostu k provádění rozpočtových opatření ve výši max. 500 tis. Kč na straně příjmů, 

výdajů a financování v jednom kalendářním měsíci
- investiční záměr: Výstavba a rekonstrukce chodníků
- investiční záměr: Rekonstrukce veřejného osvětlení
- Podmínky pro rozhodnutí o poskytnutí dotace – projekt EGON
- smlouvu s Městem Hustopeče o administraci projektu EGON
- slečnu Lenku Zechmeisterovou šéfredaktorkou Němčičského čtení
- zástupcem šéfredaktorky Němčičského čtení pana Jaroslava Slezáka
- mimořádnou odměnu panu Jaroslavu Slezákovi ve výši10 000 Kč

Zastupitelstvo obce Němčičky neschvaluje:
- žádost pana Stanislava Kotlára o koupi pozemků v k.ú. Němčičky- parc. č. 2160/24, 2160/25, 

2160/26 a 2160/37
- žádost Českého klubu nedoslýchavých HELP o příspěvek

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
- oznámení o porušení OZV o pohybu psů
- návrh Mgr. Petra Antoše zrušit poplatky za pronájem KD
- návrh pana Jiřího Stávka a pana Pavla Stávka sestavit vždy s dostatečným předstihem „Kalen-

dář akcí“
- žádost ČZS - spolku vinařů o bezplatný pronájem KD na Vinařský ples
- zprávu Policie ČR o bezpečnostní situaci v obci v roce 2008
- návrh pana Jiřího Stávka dovybavit KD nářadím a nainstalovat do zbývajících oken žaluzie
- upozornění paní Ivety Rozinkové na ztrácení věcí z KD
- návrh paní Jany Hádlíkové kontrolovat po každé akci stav KD dle provozního řádu
- dotaz pana Pavla Čermáka na instalaci ovládacího panelu čerpadla ke kotli v KD

Zastupitelstvo obce ukládá starostovi:
- vypracovat provozní řád KD

Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Němčičky
konaného dne 2. dubna 2009

Zastupitelstvo obce Němčičky schvaluje:
- smlouvu o dílo s firmou FEBEX BRNO s. r. o. na projekt Výstavba chodníku ke hřbitovu, cena 

za dílo je stanovena na 1 270 tis. Kč
- nájemní smlouvy na chráněné byty s Josefem Hádlíkem, Marií Šlancarovou, Lenkou Hádlíko-

vou, Janem Pregrtem, Jarmilou Kostihovou a Václavem Procházkou
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- ruší usnesení č. 9/7/2008 ze dne 23. září 2008 o prodeji pozemku parc. č. 515/174 Blance Stáv-
kové

- prodej pozemku parc. č. 515/174 Ing. Zuzaně Plucarové
- dohody o poskytnutí daru od Okrašlovacího spolku Němčičky a přijetí daru ve výši 1 100 000 Kč 

na výstavbu chodníku ke hřbitovu a rekonstrukci veřejného osvětlení
- podnájemní smlouvu s Oblastní charitou Břeclav na nebytové prostory v objektu fary za účelem 

provozování denního stacionáře
- zapůjčení místních komunikací k pořádání AGROTEC RALLY 2009 v termínu 12. – 13. června 

2009
- smlouvu o prodeji asfaltového recyklátu
- pronájem kulturního domu pro Sdružení vinařů Němčičky na sobotu 20. 2. 2010 – Vinařský 

ples
- podnájemní smlouvy na byty v objektu fary – byt A: Jiří Benda, byt B: Jana Droběnová
- odpověď na žádost paní Marie Trödlerové
- prodloužení nájemní smlouvy s Andreou Čapkovou do 2. března 2011
- podání žádosti o příspěvek na vytvoření prac. příležitostí a uzavření dohody s Úřadem práce 

v Břeclavi
- zřízení stavebního výboru
- předsedu stavebního výboru – Tomáš Stávek
- členové stavebního výboru – Roman Pláteník, Jan Procházka
- dodatek ke smlouvě s firmou FKB Břeclav o dokončení asfaltové komunikace v trati „Nová 

hora“
- pronájem kulturního domu pro MS ODS k pořádání plesu dne 16.1.2010

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
- žádost pana Jana Záhory, Němčičky 144
- námitku Mgr. Petra Antoše
- dotaz paní Jany Hádlíkové na vypracování Provozního řádu kulturního domu

Ve čtvrtek 5. března 2009 měl vojenský kaplan 
Martin Vařeka přednášku na Městském úřadě 
ve Velkých Pavlovicích na téma vojenská mise 
v Afghánistánu. Účast na přednášce byla veliká 
a všem zúčastněným se líbila. Posluchači byli 
seznámeni s historii této země, o účasti Českých 
vojáků na rozvoji provincie Badakšán a také o živo-
tě místních lidí. Celá tato přednáška byla doprová-
zena fotografiemi, které dokreslovaly atmosféru 
poutavého vyprávění.

Vojenská mise Českých vojáků byla na území 
Afghánistánu v provincii Badakšán s hlavním měs-
tem Feyzabád. Jedná se o hornaté území, kde jsou 

nejvyšší hory Afghánistánu. Jednotka plnila úkoly 
jako provinční rekonstrukční tým (PRT), která se 
snažila společně s německou a dánskou armá-
dou o rozvoj této provincie. Byly zde projekty na 
výstavbu škol, vodních elektráren, studní, cest, 
mostů a výcviku afghánské policie. Vojenský kap-
lan díky sbírkám na pomoc afghánským dětem 
rozdal školní potřeby do mnoha škol, oblečení 
a plyšové hračky sirotkům v sirotčincích. Mohl 
alespoň na chvíli dát zapomenout dětem na tvrdý 
život, ve kterém vyrůstají a musí žít. 

Tomáš Karásek

Vojenská mise v Afghánistánu



strana 5Němčičské čtení číslo 2, červen 2009

Druhé setkání cyklu „Láska a pravda pro 
manžele.“ proběhlo ve velkopavlovické faře 
7. a 8. března. Tohoto setkání se zúčastnily manžel-
ské páry z Velkých Pavlovic, Němčiček, Horních 
Bojanovic a také dva manželské páry ze Svitavska, 
z nichž jeden pár byl smíšený, česko-japonský.

Tématem tohoto setkání byla „Komunikace mezi 
manžely - slovní, tělesná a duchovní.“ Přednáše-
jící lektoři MUDr. Augustin a Mudr. Viola Svobo-
dovi svými tématy a příklady dovedli velmi upou-
tat. Vysvětlili nám mentální založení muže a ženy. 
Muži jsou založeni více prakticky, kdežto ženy jsou 
založeny více citově, proto se jejich názory na řeše-
ní některých problémů liší. Proto je třeba, aby si 

manželé dovedli vzájemně naslouchat a svoje 
názory dovedli prodiskutovat společně a tak došli 
k vzájemné dohodě. V oblasti tělesné komuni-
kace v manželství nám vysvětlili zajímavé otázky 
z oblasti intimního soužití. Z oblasti duchovní komu-
nikace je velmi dobré pro manželský vztah, když 
jsou oba manželé stejného duchovního zaměření. 

Všechny tyto skutečnosti jsou jistě důležité pro 
dobrý chod manželství, ale i rozhodujícím fakto-
rem pro dobře fungující rodinu a vůbec pro celou 
společnost. Nejdůležitější je láska. Manželé mají 
žít jeden pro druhého. Láska je svorník dokonalos-
ti, říká sv. Pavel. 

Manželé Veverkovi

Poděkování
Římskokatolická farnost Němčičky tímto způsobem děkuje za peněžní dar na květinovou výzdobu chase 

z Němčiček. Z koledy na svatého Štěpána jsme obdrželi 2.000,- Kč.
Pán Bůh zaplať! 

P. Mgr. Petr Papoušek

„Láska a pravda pro manžele .“

V sobotu 2. 5. se vydali farníci z Velkých Pavlo-
vic, Němčiček a Horních Bojanovic na pouť. Naší 
první zastávkou bylo městečko Miroslav, kde jsme 
navštívili faru a kostel. Přivítal nás místní pan farář 
Mgr. Pavel Merta, který nám vyprávěl o historii 
města, fary i kostela, který je zasvěcen sv. Pet-
ru a Pavlu. Zajímavostí Miroslavi jsou mimo jiné 
tři hřbitovy – evangelický, katolický a židovský. 
Na závěr naší návštěvy jsme se v kostele pomod-
lili litanie ke všem svatým a děti zazpívaly píseň 
o svatém Pavlovi. 

Další zastávkou byl nově postavený, 14. 9. loňské-
ho roku vysvěcený, kostel Svatého Ducha v Šum-
né. Tento kostel má ve správě misionář P. Marek 
Dunda. Kostel není zcela dokončen, chybí freska 
v kopuli presbytáře a na zvonici ke zvonu svatého 
Josefa přibudou ještě další dva zvony. Zde jsme se 
rozloučili písní ke Svatému Duchu. 

Po příjezdu do Vranova jsme si dali na 2 hodi-
ny rozchod, někteří šli na zámek a jiní jeli autobu-
sem k přehradě na příjemnou procházku. Poté nás 

před místní farou čekalo malé občerstvení v podo-
bě čaje, kávy a koláčků. Otec Marek mluvil o far-
nosti, o práci Fatymu, o probíhajících akcích a zval 
na letošní pěší poutě. Byla také možnost přistou-
pit ke svátosti smíření, které mnozí využili. Zdejší 
kostel čeká velká rekonstrukce interiéru v hodnotě 
14 miliónů, které získala farnost z Norských fondů 
a částečně od Jihomoravského kraje. Už teď se na 
nově opravený kostel těšíme.

Putování za misionáři
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Mariánská pouť v Hlubokých Mašůvkách byla 
poslední zastávkou na naší cestě. Všichni jsme 
si prošli křížovou cestu a nabrali léčivé vody 
z místního pramene. Nejdříve jsme se pomodlili 
modlitbu růžence. Mši svatou celebroval kanovník 
P. Václav Slouk. Kladl nám na srdce, abychom 
si každý vzali Pannu Marii k sobě, tak jako ji svěřil 
Pán Ježíš na kříži svému učedníkovi. Byl také posvě-
cen obraz věnovaný výročí 400 let uctívání sošky 
Panny Marie De Foi. Z Mašůvek jsme odjíždě-
li po osmé hodině večerní sice trochu znavení, 
ale duchovně posílení do dalších dnů.

Hana Kovaříková

Zdejší duchovní správa byla zřízena císařským 
dekretem dne 8.10.1785 spolu s dalšími dvěmi 
farnostmi, a to na tehdejším hodonínském panství 
tj. v Brumovicích a Rakvicích.

V uvedeném roce žilo v Němčičkách 390 obyva-
tel v 97 rodinách, z toho jedna rodina byla židov-
ská a jedna evangelická. O průběhu výstavby fary 
roku 1788 jsou jen stručné záznamy. Víme, že 
byla pokryta šindelem, měla dva pokoje, kuchyň, 
komoru a čeledník. Ve dvoře se nacházel chlév pro 
dvě krávy, pokrytý došky. V té době měla fara nej-
vyšší popisné číslo - šlo tedy zřejmě o novostavbu 
na volné parcele. 

V roce 1824 zbudoval na svůj náklad duchovní 
správce ve dvoře kurník a chlívek, dále v roce 1834 
byla fara podezděna pálenými cihlami, opravena 
omítka, fasáda i vnitřní výmalba. Roku 1908 byly 
schátralé hospodářské budovy znovu vystavěny 
z pálených cihel a pokryty křidlicí. Doposud větši-
nu stavebních nákladů hradila obec, asi 1/3 státní 
náboženský fond. Po první světové válce byly klen-
by místností nahrazeny rovnými stropy, rovněž 
střešní vazba a venkovní fasáda byly opraveny.

Generální oprava budovy se uskutečnila v letech 
1949 - 1950. Kompletně byla opravena střecha, 
proběhla sanace vlhkého zdiva s následnou omít-
kou a malbou, dále výměna úzkých zamřížovaných 
oken za nová a v chodbě položena dlažba. Záro-
veň se zrušila dosavadní stodola, byl vyhlouben 
a vystavěn sklep, nad kterým vznikly další dvě 
místnosti.

Po odchodu posledního ustanoveného faráře 
P. Františka Hedvábného roku 1961 byla farnost 
spravována z Boleradic, Bořetic, Horních Bojano-
vic a od r. 1995 z Velkých Pavlovic.

V letech 1961-1969 byla v budově fary mateřská 

školka a spořitelna, pro tento účel byly provedeny 
menší vnitřní úpravy. Později zde bydlely dvě rodi-
ny s dětmi a od r. 1973 užívala farnost pouze dvě 
místnosti vlevo od vchodu. Pravá polovina objek-
tu nebyla od roku 1976 využívána a postupně celá 
stavba chátrala.

V průběhu let 1987 - 1994 bylo v levé půlce 
stavby otlučeno provlhlé zdivo, v úrovni základů 
navrtány otvory, do nich napuštěna odvlhčovací 
směs, vyklizeny prohnilé podlahy, otlučeny vlhké 
venkovní omítky, opravena fasáda, překytována 
a natřena okna. V dalším roce 1995 proběhla opra-
va vazby a výměna krytiny hospodářské budovy 
ve dvoře. Téhož roku byla budova fary napojena 
na veřejný vodovod.

V roce 2006 bylo v chodbě zřízeno WC, ve dvou 
místnostech odizolovány podlahy a položeno lino-
leum. V pravé polovině budovy zevnitř otlučeno 
zdivo, zabudováno pět plastových oken a dvoje 
dveře. V lednu 2007 podřezání - odizolování zdi-
va levé půlky budovy. V roce 2008 byla vyklizena 
bývalá sýpka ve dvoře fary, nad kurníkem a chlív-
kem proběhla oprava krovu, přelaťování a pokrytí 
střechy odlehčenou krytinou.

V lednu 2008 byl vypracován projekt ,,Domovin-
ka Panny Marie,, - provozovatelem bude Diecézní 
Charita Brno. V přízemní části pravé poloviny farní 
budovy je plánován denní stacionář Okresní Cha-
rity Břeclav. Půdní prostor, ve kterém jsou vybudo-
vány dvě bytové jednotky je již využíván.

Na prostory denního stacionáře i na bytové jed-
notky je sepsána dlouhodobá nájemní smlouva, 
Obec Němčičky je nájemce, Charita a uživatelé 
bytů jsou podnájemníci. Levá polovina přízemí 
s dvěmi místnostmi, kuchyňskou linkou, sprchou 
a WC v chodbě zůstanou v užívání farnosti. 

Jaká je historie římskokatolické fary v Němčičkách
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Všechny práce v této části budovy i ve dvoře 
od r. 1987 řídil a z velké části sám odpracoval pan 
Ludvík Hycl, kterému patří velký dík. Za odvede-
nou práci formou brigád je třeba poděkovat i dal-

ším pomocníkům, kteří na faře ve svém volném 
čase pracovali.

P. Petr Papoušek

Pravidelně se s příchodem jara už po několik 
desetiletí scházejí němčičští důchodci v kultur-
ním domě ke společnému besedování a také 
ke zhlédnutí kulturního programu. Organizace této 
důchodcovské besedy je tradičně záležitostí MO 
Českého červeného kříže, dříve také Českého sva-
zu žen, v současnosti pak Charitativního sdružení 
Němčičky. 

V průběhu odpoledne a večera bývá připraven 
bohatý program , tombola a občerstvení. Za spoko-
jeností pozvaných důchodců je spousta organizač-
ní práce velkého počtu dobrovolných pomocníků. 
Vyjmenovat všechny ani nelze, i když by si to jistě 
všichni zasloužili. Jen díky dobré spolupráci všech, 
kteří důchodcovský svátek zajišťují, je výsledkem 
pěkný kulturní zážitek a spokojenost účastníků. 

Tradičně se nám představují děti z místní školy se 
svými písničkami, básničkami, tanečky i scénkami. 
Jejich vystoupení je vždy přijímáno s očekáváním, 
a to především rodinný-
mi příslušníky. Že je to 
vystoupení pestré, mohli 
i letos všichni zúčastnění 
vidět a slyšet. 

Letošní náplň besedy 
s důchodci však postou-
pila hodně vysoko na 
pomyslném žebříčku 
kulturní úrovně. Bylo to 
bohatým programem dospělých. Pěkná vystoupe-
ní místního smíšeného pěveckého sboru jsou už 
také tradičně zárukou spokojenosti posluchačů. 

Překvapením však byla další část programu. 
Někteří již měli možnost vidět pěkné výsledky 
snažení členů němčičského Krúžku. Ostatní se 
o jejich rozvíjející činnosti dočetli v Němčičském 
čtení. Všichni, kteří v pátek 17. dubna seděli v kul-
turním domě, pozorovali s neskrývaným obdivem 
vystoupení, jaké se dosud Němčičským nepoda-
řilo. Tak vynikajícím způsobem zvládnout chore-
ograficky poměrně dlouhé pásmo je na neprofe-
sionály výkon vskutku mimořádný. Je potěšitelné, 

že se v Němčičkách našlo takové množství šikov-
ných mladých lidí, kteří chtějí a jsou schopni pro 
sebe i spoluobčany udělat tak poutavý program. 

Ve slovech chvály na němčič-
ský Krúžek by bylo jistě možné 
pokračovat. 

O to těžší to měli aktéři další-
ho programu, němčičští mužá-
ci. Téměř nikdo o nich dosud 
moc neslyšel, a proto bylo 
jejich vystoupení dalším vel-
kým překvapením dne. Jejich 
vpravdě mužácký zpěv i celko-

vý projev všichni v sále obdivovali. Tady by bylo 
možné ptát se podruhé: Bylo v Němčičkách někdy 
něco podobného? A odpovědět podruhé: Zatím 
ne. 

Nezbývá, než si přát, aby němčičský Krúžek 
i zatím neorganizovaní mužáci ve svém počínání 
dál úspěšně pokračovali. Rádi je všichni zase někdy 
uvidíme a uslyšíme při nějaké jiné příležitosti. To 
nedávné vystoupení bylo v dnešní poněkud divo-
ké době pohlazením na duši. 

Na konec ještě jednou poděkování všem, kteří 
se jakkoli na přípravě besedy s důchodci podíleli. 

Za spokojené důchodce Jaroslav Slezák

Beseda s důchodci
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RUSKÝ LEGIONÁŘ Martin Procházka (1891 – 1980)
a jeho CESTA KOLEM SVĚTA

Protože jsme neměli dopravních prostřed-
ků, ustupovali jsme po silnici pěšky asi 80 km 
na Kyjev. Po překročení Dněpru za Kyjevem jsme 
nasedli do vagónů směrem na město Bachmač, 
které se Němci snažili za každou cenu dobýt, 
aby našim jednotkám zamezili ústup. Bylo třeba 
tento železniční uzel udržet až všechny transpor-
ty přejedou. To se s menšími ztrátami podařilo 
a celá první divize projela směrem na město Pen-
zu, kde všechny naše jednotky musely podle naří-
zení ruské vlády odevzdat zbraně. To projíždějící 
transporty částečně plnily, až na několik jedno-
tek, které zbraně neodevzdaly a postupovaly dále 
na východ. Tímto okamžikem dala bolševická vláda 
všem svým vojenským silám rozkaz všechny legio-
náře odzbrojit a mužstvo dát do koncentračních 
táborů. Všechny legionářské pluky se rozhodly, 
že zbraň nevydají a budou se bránit. Za legionář-
skou čest a svobodu republiky.  Když onen konflikt 
vypukl, naše jednotky byly roztaženy od Kyjeva 
až do Vladivostoku. V té době 2. pluk Jiřího z Podě-
brad, u kterého jsem sloužil, byl právě mezi měs-
tem Ufou a městem Zlatoustem na Urale. O toto 
město jsem bojoval, tam jsem byl raněn a odtud 
převezen do nemocnice v Čeljabinsku, což je prv-
ní město za Uralem, až na Sibiři. Později jsem byl 
odtud odvezen do nemocnice v Omsku na Sibiři 
na další léčení. 

Po vyléčení a další rekonvalescenci v Omsku byl 
vojenskou správou sestaven z invalidů a nemoc-
ných transport k přednostnímu odsunu do Vla-
divostoku. Jeli jsme dlouhou a nekonečnou Sibiří 
stále na východ, přes město Irkutsk u Bajkalské-
ho jezera, dále přes město Čitu a dále po hrani-
ci rusko-čínské, kde na stanici Pograničnaja jsme 
opustili Sibiř. Jeli jsme pak východočínskou drahou 
přes města Cicigár, Chujlar a pak do hlavního měs-
ta Manžerie Charbínu. V tomto městě náš vlak 
nabíral nějaké zásoby, takže jsme, všichni vojíni, 
obdrželi povolení nakrátko si prohlédnout město. 
Ve městě Charbínu se v osobní dopravě místo aut a 
tramvají používalo dvoukolových lehkých kár. Před 
příjezdem vlaku u nádraží čeká mnoho takových 

rikší, kteří nám nabízeli svůj dopravní prostředek, 
dvoukolovou káru s kozlíkem, na kterou je možno 
nasednout a čínský rikša s vámi se svou károu bez 
motoru utíká klusem po městě a vyklopí vás, kde 
si přejete. Je to velmi nedůstojný pocit kulturního 
člověka k člověku, který jako tažné zvíře takovým 
způsobem vydělává na denní chléb. Po této krát-
ké prohlídce Charbínu jsme si každý odnášeli své 
zážitky z této veliké a zaostalé země – říše nebes.

Nadešel čas k odjezdu, abychom po všech těch 
útrapách a nekonečných sibiřských vzdálenostech 
pokračovali dále na východ do konečné stanice 
přístavního města Vladivostoku při Tichém oceá-
nu. Po příjezdu byl celý náš transport z Vladivos-
toku převezen na ruské ostrovy na zotavenou, kde 
jsme žili jako robinsonové v očekávání, kdy budem 
naloděni a odplujem do vlasti. Ona doba konečně 
přišla. 

Asi v polovině června 1919 nám bylo sděleno: 
Loď je připravena, seberte svoje švestky a bude-
me se naloďovat. Za pár hodin jsme byli naloděni, 
kapitán dal rozkaz k odplutí, zařvaly motory a loď 
se hnula z vladivostockého přístavu na svou dale-
kou pouť přes Tichý oceán. Asi po týdenní plavbě 
loď krátce zastavila v dalším přístavu města Kobe 
a pak v dalším přístavu Jokohama v Japonsku. 
V tomto přístavu přibírala nějaké zásoby, takže 
všichni vojáci dostali povolení vystoupit z lodi a jít 
si prohlédnout město. Po prohlídce jsme si odná-
šeli dojem, že Japonci jsou velmi skromní, praco-
vití, podnikaví. Zkrátka kulturní národ. Při prohlíd-
ce města Jokohama jsme měli možnost poznat 
japonské ženy.  Při návštěvě restaurací a obchod-
ních domů si po starém japonském zvyku zouvá-
me boty a vstupujeme v ponožkách. Co se týče 
japonských dívek, tzv. gejší, musím podotknout, 
že jsou čistotné, přívětivé a skromné. Nosí tzv. 
kimono jako drahý sváteční kroj. Jinak se oblékají 
po evropsku. 

Po dvoudenní přestávce jsme opouštěli zemi 
Vycházejícího slunce s myšlenkou, že my prostí 
vojíni ji nikdy více nespatříme. Když jsme přepluli 

dokončení z minulého čísla
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180. poledník, parník několikrát zahoukal, že pře-
plouváme na západní polokouli. A na znamení té 
události jsme všichni obdrželi pár zákusků.

Cesta na moři byla dosti klidná, ale nudná 
a nekonečná. Každý den jsme na parníku prohlíželi 
palubní desku, na kterou se každé ráno připicho-
valy červené praporky, kolik má loď ujeto a kde se 
nachází. Nu a jak se říká, že každá píseň má konec, 
tak i naše cesta přes Tichý oceán pomalu končila. 

Objevily se břehy Ameriky a za pár hodin náš 
koráb zastavil v přístavu San-Diego v Kalifornii. 
Tam jsme byli vyloděni a ubytováni ve vojenských 
barácích. Asi 14 dnů bylo na zotavenou. Měli jsme 
se velice dobře, žili jsme jak bohatí lordi a jen jsme 
obdivovali všechno zařízení, jak byli vybaveni ame-
ričtí vojáci a pak ta nádherná tropická květena. 

Nu a přišel čas k loučení a k odjezdu. Asi 17. srp-
na 1919 jsme nasedli do vlaku a po dráze jsme 
opustili pohostinné San-Diego přes Gilskou poušť, 
Kolorado a dalšími státy stále vlakem až do přísta-
vu Norfolk na atlantickém pobřeží. 

Tam již čekala loď, tak jsme byli hned z vlaku 
naloděni, naše kocábka zvedla kotvy a sbohem 
Ameriko, jedeme do Evropy.

Šťastně jsme tu louži přepluli, loď nás přivezla 
do přístavu Brestu ve Francii, kde jsme byli asi 
jeden týden ubytováni ve vojenských barácích. 
Každý jsme byli velice netrpělivý a každá hodina 
věčností. Každý den jen domů, domů.

Vždyť po těch nekonečných cestách kolem světa 
a těch útrapách by byl každý raději doma. Koneč-
ně přišel rozkaz nasedat do vlaku a odjíždíme. Vlak 
ujížděl přes Francii, Švýcary, Rakousko a na posled-
ní stanici do matičky Prahy – Československa. Tím 
končila má cesta kolem světa. 

Drazí čtenáři, po přečtení Vám jistě proběhne 
myslí, kolik útrap a strádání museli prožít naši legi-
onáři první světové války a zároveň i život našich 
lidí, kteří odcházeli do Ameriky za prací. Někoho 
však zavolá touha, kterou nelze udržet a vrátí se 
nazpět do naší krásné vlasti, do Československa.

Tolik Martin Procházka. Dodejme ještě, že po celý 
život udržoval občasný písemný kontakt s rodinou 
z vesnice Matyasovka, u které v roce 1916 praco-
val. Ve svých 80 letech se dokonce vypravil navští-

vit svoje dávné známé u Černého moře. Když o tom 
po návratu vyprávěl, říkal, že po těch desítkách let 
se města (hlavně Oděsa) změnila k nepoznání, ale 
na vesnicích bylo vše naprosto stejné jako v době 
první světové války: doškové střechy, kůly pode-
přená stavení, všude samé bláto, a hlavně způsob 
života na naše poměry primitivní. 

V cestopisu se Martin Procházka zmiňuje o svém 
příteli Petru Opršalovi. Od něho se nám z těch dob 
dochoval dopis, který ukazuje zase jiný pohled 
na svět za velkou louží. Zde je jeho doslovný text:

Milý příteli Pitsburgh 26/9 1915

přijmite ode mne tento srdečný pozdrav a dík 
za kartu, kterou jsem obdržel od Vás 22./9., též 
za oznámení v boji padlého bratra našeho. Již 
odpočívá tam v daleké cizině od vás za císaře 
a Vlasť. Pán Bůh dej mu také lehké odpočinu-
tí. Tak se to tam u vás mění všechno jako sen. 
Když jsem od vás odjížděl, měl jsem Otce, Matku 
a Přátele, kamarády a dnes, kdybych přijel, mys-
lím, že bych se s těmi neviděl, všechno se mění. 
To víte, že jste mě velice dojali s vaším dopisem, 
poněvadž jsem tušil, že jste ve válce. Vy zatím 
dáváte z domova správu, též strátou mé matky. 
To víte, toho jsem se nenadál, že s naší rodinou 
se tak stane. Též jsem dostal zároveň s vaší kar-
tou rekomando od pana starosty Bendy vysvět-
lení, jak se to stalo, také mu mnohokrát děkuji 
za jeho poctivou starost. Kdyby ne jeho zprávy, 
a vaší, nevěděl bych nic, poněvadž jsem nedostal 
žádnou správu od měsíce března. Co se týče mě, 
jsem díky bohu zdráv jako ryba ve vodě. Tak před 
rokem jsem byl bez práce, ale tři měsíce v zimě 
jsem dělal, ale málo jen, co jsem se tak protloukl, 
ale tak dva měsíce zpátky jsem musel dělat ve 
dne i v noci. Já myslel, že nás utrápijů v té práci 
a nyní už zase to chlábne. Jako vloni na tu zimu, 
stavěli jsme velký mlýn na valení železa a mle-
tí kamene a již bude brzo dodělán, tak bude po 
práci. Též jsem byl na farmách. Farmář si myslel, 
že přistěhovalec je jen na to dření a k lopatě, aby 
nespal a nejdl, a jen dřel za mizerný plat, tak jsem 
toho nechal a jel jsem do města tovarem. O jeli 
se mnou hoši, o těch nevím, kam jeli a kde jsou 
vůbec. Někde zkouší to břímě Ameriky. Tomu člo-
věku je zde dobře, když má stálou práci a když ji 
nemá, je s ním bídně. Co se týče počasí, letošní-
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ho roku je pěkné teplo, bylo až moc, bylo až �03 
stupně  (�03 st.F = 40 st.C) teploty, ale na Západě 
měli moc mokro, že jim pšenice rostly na stojatě, 
seno je však ve vodě. 

Milý přítelku, vás ještě jednou srdečně zdravím 
až se sejdem, pak si důkladně povíme. A také vás 
prosím, až mě budete odepisovat, tak  mě nechte 
vědět, kam ti naši pozůstalí přišli a jak to s něma 
dopadlo a koho jsou nebo co s něma udělali. Je 
to pro mě velice smutné na tou správou, kterou 
jsem obdržel. Želím toho velice, že jsem odjížděl 
a dnes bych třeba doma nebyl, to je jisté. Tak 
nezapomeňte a brzy odepište s pozdravem a sbo-
hem znamenám se Petr Opršal. 

R 1344, Buchaustr, Tray Hyll,
N.S. Pittsburgh, North. Amerika.

Věřím, že se čtenářům díky Martinu Procház-
kovi i Petru Opršalovi přiblížily nejen události, ale 
i atmosféra doby.

– Jaroslav Slezák –

�. Stokerau (Rakousko), 2. Kolomeja (Halič-Ukrajina) 
– listopad 1915, 3. Proskurovo (Ukrajina) – květen 1916, 
4. Oděsa (Ukrajina) 5. Matyasovka (Ukrajina) – červenec 
1916, 6.Žitomír (Ukrajina) – leden 1917,
7. Bachmač (Ukrajina) – leden 1917, 8. Zlatoust (Rusko),
9. Čeljabinsk (Rusko), �0. Omsk (Rusko), ��. Irkutsk (Rus-
ko), �2. Čita (Rusko) �3. Čičigár – Čchi-Čchi-Chaer (Čína), 
�4. Chuljar (Čína), �5. Charbín (Čína),
�6. Vladivostok (Rusko) – červen1919, �7.Kobe (Japonsko), 
�8.Jokohama (Japonsko), �9. San Diego (Kalifornie-USA) 
– srpen 1919, 20. Norfolk (Virginia-USA).



strana �2Němčičské čtení číslo 2, červen 2009

Milí čtenáři Němčičského čtení,
kvapem se blíží prázdniny,  proto bychom Vás 

nyní rádi seznámili s dosavadním průběhem letoš-
ního školního roku 2008/2009 a s tím, co nás i děti 
ještě do jeho konce čeká. Od září až do června se 
děti účastní řady kulturních, společenských i spor-
tovních akcí, které pro ně ve spolupráci s rodiči 
připravujeme.

POCHOD SVĚTLUŠEK
Koncem září se uskutečnil „Pochod světlušek“ 

– večerními Němčičkami procházel průvod dětí 
s rozsvícenými lampiónky. Děkujeme tímto znovu 
všem, co trasu našeho pochodu vyzdobili vydla-
banými dýněmi, které dětem zpříjemnily a oživily 
cestu na koupaliště. Tam se dětští účastníci občer-
stvili horkým čajem a párkem v rohlíku.  

DRAKIÁDA
Další akcí bylo pouštění draků pro děti i rodiče, 

které proběhlo na kopci u vysílače společnosti 
Eurotel. Tato akce je bohužel vždy závislá na přízni 
počasí, a proto nelze její konání oznámit rodičům 
s větším časovým předstihem. Letos se podařilo 
vystihnout den s dostatečně větrným počasím 
a tak draci potěšili velké i malé diváky. 

MIKULÁŠSKÁ DISKOTÉKA
Sdružení rodičů při MŠ si vzalo na starost pořá-

dání Mikulášské diskotéky pro dospělé, která se 
uskutečnila 29. listopadu 2008 v sále kulturního 
domu. O hudební produkci se postaral pan Franti-
šek Suský. K dobré zábavě přispěli všichni Mikuláši, 
andělé, čerti a čertice, kteří na parketu předváděli 
nebeské i pekelné tance zároveň, a také bohatá 
půlnoční tombola. 

ANDĚLSKÝ DEN
Dne 5. prosince 2008 jsme chtěli už od rána 

navodit mikulášskou atmosféru. Děti i vyučující 
přišli v tento den nastrojeni v bílých andělských 
šatech. Takto jsme zůstali oblečeni po celou dobu 
vyučování a děti se snažily zůstat až do jeho konce 
„andělsky“ hodné. 

ADVENTNÍ JARMARK
Poslední školní akcí roku 2008 byl Adventní jar-

mark s Mikulášskou besídkou. Koně manželů Ště-
pánkových nám na bryčce ke kulturnímu domu  
přivezly Mikuláše (Anna Bendová) a anděla (Zuza-
na Pilařová), kteří spolu s rodiči zhlédli vystoupení 
dětí z MŠ i ZŠ, a pak po zásluze nadělovali dětem 

dárky.  Kromě dárků od Mikuláše se ten večer děti 
nejvíce těšily na Adventní jarmark, kde sami pro-
dávaly svoje výrobky, které vyráběly při pracov-
ních i výtvarných činnostech v MŠ, ZŠ i ve školní 
družině po celé předcházející čtyři měsíce. 

KOUZELNÍK
Dne 20.2.2009 potěšil děti svým vystoupením pří-

mo ve třídě kouzelník Waldini. Jeho produkci zhlédli 
malí školáčci i všichni školáci, z jejichž řad si kouzel-
ník vybral svoje pomocníky. K jeho nejkrásnějším 
kouskům patřilo vykouzlení živé hrdličky, nebo 
překvapující kouzlo s prstýnkem paní učitelky. 
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CHEMIE A FYZIKA V PRAXI
V březnu navštívili naši školu žáci nejvyšších roč-

níků ZŠ v Kobylí, aby našim dětem předvedli řadu 
pokusů z oblasti fyziky a chemie, doplněných vtip-
ným komentářem a vysvětlením zákonitostí, které 
předváděný jev provázejí. 

DĚTSKÝ KARNEVAL
Dne 22. března 2009 proběhl v sále kulturní-

ho domu dětský karneval. O zábavu pro spoustu 
malých i větších maskovaných tanečníků se posta-
rala agentura Vendulka z Mikulova, která nám 
tuto službu poskytuje již třetím rokem. Po tanci 
a mnoha soutěžích byla vylosována tombola a děti 
se s rodiči rozešli do svých domovů. 

NÁVŠTĚVA MUZEA A GALERIE U SYNKŮ
Návštěvu muzea a galerie U Synků v Hustope-

čích jsme podnikli 8. dubna 2009. Školáci si v gale-
rii prohlédli řadu obrazů a plastik od současných 
autorů. Potom navštívili expozice týkající se histo-
rie Hustopečí a jejich okolí. Nakonec se dozvědě-
li i několik zajímavostí o tajemné studni ve dvoře 
muzea a o starodávných sklepeních pod městem.

 
BESEDA S DŮCHODCI

V měsíci dubnu proběhla již tradiční Beseda 
s důchodci, kde svoje dovednosti předvedly děti, 
které měly o vystoupení na této akci zájem. Babič-
kám a dědečkům předvedl svoje pásmo taneční 
kroužek Pentlička pod vedením paní učitelky Hád-
líkové, svou troškou do mlýna přispěli naši mladí 
recitátoři i hudebníci a na závěr našeho vystoupe-
ní zatančila děvčata ze třetí a čtvrté třídy kankán.

PÁLENÍ  ČARODĚJNIC
Poslední dubnový den mělo přijít na řadu Pále-

ní čarodějnic. Bohužel nám nepřálo počasí a kvůli 

dešti jsme tuto akci  o dva dny posunuli. Pak moh-
la být čarodějnice, kterou děti ve školní družině 
vyrobily, na voze v čele průvodu přivezena na 
koupaliště, kde byla po čarodějnických soutěžích 
a opékání párků šťastně spálena. 

DIVADLO 
Centrum volného času v Hustopečích pořádá 

v tomto období několik představení určených dětem 
z mateřských školek. Prvního z nich „O Palečkovi“ 
se školčátka zúčastnila 5. května. Druhé s názvem 
„Příběhy včelích medvídků“ zhlédly děti 28. května 
a třetí pohádka „Jak kašpárek Honzovi k princezně 
pomohl“ čeká malé diváky z MŠ 9. června. 

DALŠÍ ŠKOLNÍ AKCE
V době uzávěrky tohoto čísla můžeme čtenáře 

informovat ještě o několika dalších akcích, na kte-
ré se děti z naší školy mohou těšit. 

V první řadě se jedná o Den dětí, který by sdružení 
rodičů při ZŠ  chtělo uspořádat v sobotu 30. květ-
na na fotbalovém hřišti. Připraveno je mnoho 
soutěží, svezení na koních, vystoupení kouzelníka, 
dětské taneční country skupiny a táborák. 

Dále na děti z MŠ i ZŠ čekají každoroční výlety, 
ale jejich termíny a místa, která navštívíme, ještě 
nebudeme prozrazovat. 

Ke konci školního roku již tradičně patří i pořá-
dání Školní olympiády. Děti, které dosáhnou 
na tomto sportovním klání nejlepších výsledků, 
jezdí každoročně reprezentovat naši školu na spor-
tovní soutěž do Velkých Pavlovic. 

Loni jsme v posledním školním týdnu připravi-
li pro školáky „Spaní u rybníka“, které bychom 
letos, pokud počasí dovolí, pro velký úspěch rádi 
zopakovali. Děti si s sebou přinesou stany, které 
s pomocí rodičů postavíme, spacáky, jídlo a pití. 
Večer si u táboráku opečeme přinesené párky 
a další den dopoledne můžeme strávit výšlapem 
do okolí nebo koupáním na místním koupališti . 

Všichni bychom rádi vzdělávání našim dětem 
co nejvíce zpestřili a zpříjemnili. Snažíme se pro 
ně vyhledat a zajistit návštěvy zajímavých akcí 
a představení, spolupracovat na dění v obci a 
vycházet vstříc všem organizacím, které se snaží 
v naší obci udržovat společenský a kulturní život. 
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K tomu chceme vést i děti z naší školy. Při škole 
pracují celoročně 3 kroužky. 

Taneční kroužek Pentlička, pod vedením paní 
učitelky Hádlíkové vzdělává děti v oblasti pohybo-
vé a hudební výchovy, podporuje v dětech vztah 
k obci a lidovým tradicím. 

V kroužku Kamarádi přírody pod vedením paní 
učitelky Prokešové se děti učí lásce k přírodě a její 
ochraně.

Pan učitel Antoš ve svém rybářském kroužku 
připravuje dorost pro Sdružení rybářů a předává 
dětem znalosti týkající se vodních ekosystémů.  

Ve školní družině pak například pořádáme každý 
měsíc tzv. “Černou hodinku“. Děti si z domu přine-
sou různé pochoutky, o které se mohou rozdělit 
s ostatními dětmi. Stoly se srazí dohromady, uva-
říme si čaj, připravíme pohoštění a zapálíme svíč-
ky. U stolu pak společně mlsáme, popíjíme čajík 
a povídáme si na určité téma. Cílem je, aby se 
k sobě děti chovaly hezky, respektovaly se navzá-
jem a dokázaly se podělit. 

Rádi přivítáme další návrhy a náměty na činnos-
ti s dětmi a zvláště oceníme jakoukoli pomoc při 
přípravě a organizaci našich akcí. Většinou se totiž 
setkáváme s několika stále stejnými lidmi, kteří 
vždy ochotně přiloží ruku k dílu, ale jejich děti ne-
jsou jediné, které naši školu navštěvují. Při škole 
pracují dvě sdružení rodičů – a to při MŠ a při ZŠ. 
Většinu našich akcí pořádáme tak, že organizaci 
a zajištění například tomboly, nebo odměn do 
soutěží si vezme pod patronát jedno z nich, ale 
na vlastní přípravě se pak podílejí rodiče dětí z MŠ 
i ZŠ společně. Peníze z výtěžku se pak dělí rovným 
dílem mezi obě sdružení. 

Nakonec bychom se ještě rádi zmínili o pláno-
vané rekonstrukci školy, která začne v nejbližších 
týdnech. Úpravy zasáhnou prakticky celou budo-
vu školy i školky. Z důvodu těchto oprav nebude 
bohužel možné zajistit v průběhu hlavních prázd-
nin provoz mateřské školy. 

Všichni doufáme, že v příštím školním roce se 
bude v opravené škole dětem i nám ještě lépe 
pracovat.

Pracovníci ze ZŠ a MŠ Němčičky

Březen: na únorové výroční schůzi LO byl zvo-
len nový výbor LO. Opět jsme uspořádali vydařený 
lyžařský zájezd na Hochkar určený členům TJ spolu 
s jejich rodinnými příslušníky a pro přátele TJ. Uspo-
řádali jsme závěrečný lyžařský karneval 16. 3. 2008 
- účast byla cca 40 dětí. Proběhla také valná hroma-
da TJ spojená s volbou nového výkonného výboru 
TJ s našimi zástupci.

Duben: nastala potřeba složení hmoty ze sjezdov-
ky a za dobré účasti sportovců všeho druhu jsme 
svah uklidili. Stejně jako v březnu jsme opět uspořá-
dali lyžařský zájezd na Hochkar, počasí se umoudřilo 
až v poledne a tak jsme si nakonec zalyžovali všichni 
podle své chuti.

Květen: obrátila se na nás parta ze SKI KLUBU 
JUNIOR Brno se žádostí uspořádat v obci Němčičky 
závody slalomu na in-line bruslích s hlavičkou CILA 
CUP 2008. Na této akci se podílela obec, LO a všich-
ni, kdo měli zájem pomoci. Byla to dvoudenní zají-
mavá akce.

Letní měsíce byly ve znamení letního odpočinku 

lyžařů a závěr prázdnin patřil burčákové zábavě s naší 
obvyklou výpomocí. V těchto měsících jsme však 
dostali avizo o možném udělení dotace na rekon-
strukci vleku, o kterou jsme již dlouho usilovali. Vše 
se tedy v TJ podřídilo vypracování všech potřebných 
podkladů pro získání dotace. To se zdařilo a všem 
zúčastněným patří velký dík. V září pak také proběhl 
v Němčičkách cyklozávod DHL, kde jsme také pomá-
hali.

Listopad: jednak díky pracím na vleku a úpravám 
terénu, se skládání kartáčů na sjezdovku posouvalo 

ČINNOST LYŽAřSKÉHO ODDÍLU TJ SOKOL 
NĚMČIČKY V UPLYNULÉM OBDOBÍ
BřEZEN 2008 AŽ BřEZEN 2009
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na nejzazší možný termín. První kolo bylo 8. - 9. 11. 
zde nás zaskočila pak v úvodu nepřízeň počasí a tak 
se mohlo začít skládat až v neděli a dodělávat dal-
ší víkend (15. - 16. 11.) Opět je zde na místě velké 
poděkování všem, kteří přišli a s velkým nasazením 
položili daleko větší plochu kartáčů než v minulé 
sezóně. Rozšířila se i plocha pro nejmenší lyžaře, kte-
rým také bude patřit dopravníkový pás 21 m dlouhý 
zde smontovaný a odzkoušený.

Prosinec: zahájení LŠ - 6. 12. 08 proběhlo zároveň 
se slavnostním otevřením vylepšeného vleku, turni-
ketů a dětského dopravníkového pásu za účasti hos-
tů, kteří se o získání dotace nejvíce zasloužili. Pro-
běhla lyžařská burza, nábor do LŠ s volným lyžováním 
na hmotě. LŠ jsme sice zahájili klasicky na kartáčích, 
ale již třetí lekce uviděla první sníh! Čelili jsme vel-
kému náporu zájemců z řad dětí o naši LŠ a koneč-
né číslo se zastavilo na více než 300 dětech! Změ-
nili jsme proto i provoz školy kvůli rovnoměrnému 
rozložení výuky, zavedla se evidence docházky dětí 
na kurs pomocí elektronických karet – prostě samé 
novoty k lepšímu provozu areálu. Nástup zimy 
se vydařil a mohlo se řádně zasněžovat po celém 
sjezdovém areálu. Přišel konec roku a opět parta 
lyžařů strávila a oslavila Silvestra přímo v areálu.

Leden: byla zahájena výuka lyžování pro dříve naro- 
zené, která navázala na předchozí sezony a tak pátky 
večer patřily těmto zájemcům. Letos jich začínal vel-
ký počet. Nejstarší žákyní pak byla 57 letá Danuše, 
která poprvé v životě stála na lyžích a po několika 
lekcích sjela náš svah. Od ledna začaly také probíhat 
lyžařské školy pro okolní ZŠ, a jedná se o opakova-
nou zdařilou akci, která nejen rozšiřuje řady mladých 
lyžařů, ale také přináší nemalé finanční prostředky 
stejně jako klasická LŠ. Pro místní ZŠ v Němčičkách 
je tato akce zdarma, plně v režii TJ. Díky mrazivému 
období a pracovnímu nasazení se podařilo řádně 

zasněžit jak hlavní svah, tak i vedlejší svah a tak byly 
vytvořeny velmi dobré sněhové podmínky, jak pro 
lyžaře, tak i pro snowboardy. Dne 17. 1. 09 seminář 
carwingu v Olešnici – účast 2 zástupců LO, 24.1. pro-
běhla akce ČT s paní Slabákovou a její kapelou, zajis-
tili jsme cca 20 karnevalových postav. Tato akce opět 
přispěla k propagaci areálu TJ.

Únor: od 3.2.09 máme v areálu novou rolbu náhra-
dou za rozpadající se starou. Je to sice opět repaso-
vaný stroj, ale máme na něj 2 roky záruku. Ve dnech 
7. - 8. 2. 09 zde proběhly tradiční okresní a krajské pře-
bory LŠ. Účast byla dobrá v sobotu a v neděli se bohužel 
pokazilo počasí (deštivo), nicméně se závod odjel s cca 
50ti účastníky a splnili jsme pořadatelský úkol. Zavede-
ní skipasů, jak pro děti, tak pro cvičitele se osvědčilo 
a stejně tak volný přístup na dětský pás (např. ve Francii 
je to samozřejmost), který nám přidělal spoustu práce 
s výcvikem zájemců mimo hlavní kurs.

Březen: 7. - 8. 3. 2009 proběhly poslední lekce 
výuky v LŠ – stále ještě na sněhu, a o týden později 
– 15.3.2009 pak proběhl lyžařský karneval. Zúčastni-
lo se ho 35 masek. Docela dost diváků i přes špatné 
počasí. To se nakonec na vlastní přehlídku umoudři-
lo, přestalo pršet, a karneval se povedl.

Různé: Jsme pravidelně zváni na schůze KSL v Brně, 
kde se naši zástupci seznamují s děním v tělovýcho-
vě na vyšší úrovni. Chtěli bychom na tomto místě 
také poděkovat všem zaměstnancům areálu, včet-
ně jejich vedoucího, kteří nám obětavě zasněžili a 
upravili terén sjezdovky a umožňují nám tak plnit 
cíle LŠ, naučit co nejvíce dětí zde lyžovat. V jejich 
náplni je i servis s půjčovnou a občerstvením, a i to 
napomáhá spokojenosti návštěvníků našeho areálu. 
LO také nezapomíná na veřejné dění v obci a okolí 
a pravidelně dáváme permanentky na volné jízdy na 
vleku na všechny akce v Němčičkách, částečně také 
na plesy v okolí, přispěli jsme i na vyhodnocení 
okresních fotbalistů.

Dále chci poděkovat všem našim nadšencům, a to 
jak místním, tak i přespolním, kteří zde pomáhají 
jak můžou a věnují svůj osobní čas našemu areálu.

Další cíle LO: Bude potřeba stabilizovat základ-
nu cvičitelů a zkvalitnit jejich odbornost školením 
a praxí. Odcházejí nám mladí dobří cvičitelé a nové 
si musíme získat a vychovat. Je to bolest všech lyžař-
ských klubů v republice a nejsme v tom jediní.

Ve výboru LO jsme také stanovili pravidla pro bri-
gádnickou činnost v LO a výhody, které mohou čle-
nové i nečlenové LO získat.

Otakar Dvořák - za výbor LO
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VINNÝ SLOUPEK:
Technologické okénko – květen 2009:

Lahvování – stabilita vína:
Za poslední desítku let se doba značně změnila 

a nejen konzumenti jsou náročnější na kvalitu vína, 
ale také samotní výrobci přistupují k technologii 
přísněji. Vedle zvyšující se kvality základní suroviny 
a výsledného vína je vidět i trend v oblasti adjustáže 
(balení) našich vinných výrobků. Do sklepů už se 
s kanystry a demijony jezdí jen zřídka a někteří kon-
zumenti vyžadují výhradně vína lahvová. Vinařům 
pak nezbývá než se na tento krok připravit a nachys-
tat také víno tak, aby zůstalo v lahvi i při delším skla-
dování stabilní. Pojďme si tedy říci co všechno musí 
vinař zvládnout tak, aby co možná nejvíce zamezil 
pozdějším problémům.

Nejdříve je nutno si uvědomit, že stabilita vína je 
dvojí, mikrobiologická a chemická. Víno se v obou 
případech zakalí a při mikrobiální stabilitě většinou 
také jeví známky perlení. Vinař ví, že jemná „mlžka“ 
ve víně není jakosti na závadu, ale pro obyčejného 
konzumenta je to bohužel neakceptovatelná estetic-
ká vada vína. 

Nejčastější příčinou zákalů jsou termolabilní bíl-
koviny, tedy takové, které se vysráží změnou teplo-
ty při skladování vína (většinou zvýšením teploty). 
K odstranění těchto bílkovin se ve většině případů 
používá bentonit v dávkách kolem 100 g/hl (množství 
závisí na typu vína a obsahu bílkovin ve víně). Existují 
bentonity, které se musí namáčet v desetinásobném 
množství vody minimálně 24 hodin, ale i takové, kte-
ré jsou nabobtnané po 15 minutách a mohou se hned 
použít (granulované). V každém případě je nutné při-
pravený bentonit dokonale smíchat s vínem tak, aby 
jeho působení ve víně bylo alespoň 15 minut (měl 
by být tedy čtvrt hodiny ve vznosu a neklesat). Tep-
lota vína nesmí klesnout pod 9 °C, jinak je aplikace 
neúčinná. Vína na čiření tedy vytáčejte z chladných 
sklepů ven do teplejších lisoven. Doba sedimenta-
ce bentonitu závisí na typu meteriálu a tvaru nádo-
by. Většinou se víno z klesnutých kalů může stáčet 
po dvou až sedmi dnech. V případě, že se bentonit 
stále drží ve víně a způsobuje tak zákal, je nutné 
použít adekvátní množství želatiny (čeřidlo s opač-
ným nábojem), která s bentonitem vytvoří větší 
shluky částic, které lépe klesají ke dnu. Před tímto 
zásahem je ovšem nutné si předem udělat čeřicí 
zkoušku, pro optimální množství přidané želatiny 
tak, abychom ve víně nezůstávala přebytečná želati-
na (zvyšuje totiž obsah bílkovin ve víně).

Takto připravené víno se může stočit nebo zfil-
trovat a odebrat vzorek pro tepelnou zkoušku sta-
bility. Osobně tuto zkoušku provádím zahřátím vína 

na 70 °C po dobu 3 hodin a pak prudkým schlazením 
na 3 °C. Pokud víno zůstane čiré, bez zákalu a sedli-
ny, je bílkovinně stabilní.

Krystalické zákaly jsou „problémem“ brzy lahvova-
ných mladých vín. Znalci vín je nehodnotí jako vadu. 
Proti jejich pozdějšímu vysrážení je nutné vysrážení 
vína v teplotách pod bodem mrazu nebo použití 
kyseliny metavinné.

Důležité je také optimální přisíření vína. Do vín pro 
rychlý konzum se dosiřuje na 15 až 30 mg/l, a do vín 
na delší ležení (archiv) i 40 až 60 mg/l volného oxidu 
siřičitého. Oxid siřičitý nejen že udrží delší dobu aro-
matické látky svěží, ale také částečně zabrání mikro-
biálním změnám (druhotné kvašení, odbourávání).

Víno je tedy připraveno k finální filtraci, která by 
před lahvováním měla být „sterilní“, tedy s použitím 
sterilního média (celulózových filtračních vložek, pří-
padně mikrofiltrů). Víno je po této filtraci zbaveno 
mikroorganismů, nutné je ovšem dokonale ošetřit 
i ostatní materiál, který přijde s vínem do styku, tedy 
i lahve a zátky, protože kvasinky jsou všudypřítomné. 
Lahve se proto vyplachují roztokem oxidu siřititého 
(o koncentraci 200 mg/l). Zátky je vhodné použít 
nové z vakuově balených pytlů přímo od výrobce.

Ing. Jan Stávek 

Stalo se ve světě vína:
Vinařská zabijačka
Poslední sobotu před půstem proběhla na Vinař-

ském dvoře veřejná Vinařská zabijačka. Zpracováno 
bylo jeden a půl prasete. Půlka byla zpracovaná den 
předem, takže na druhý den už bylo od rána co jíst. 
Celé prase se potom zpracovávalo od rána po celý 
den. V průběhu dne se k zabijačkovým specialitám 
podávalo nejen víno od němčičských vinařů, svaře-
né víno, destiláty, ale také tradiční zákusky, trdelníky 
a hodovní koláče. Výrobky bylo možné také zakou-
pit. Návštěvnost byla především z řad přespolních, 
místních bylo poskrovnu, ale věřme, že se vinná akce 

Řezník Jiří Šmerda (vlevo) přijíždí se svými specialitami do Němčiček pouze 
na Vinařské akce. Nechyběl ani na Festivalu otevřených sklepů a Vinařské zabijačce.
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před půstem stane tradicí. Příští rok proběh-
ne 13.2. a je plánováné spojení s ochutnáv-
kou modrohorských cuvée.

Festival otevřených sklepů
Ve dnech 20. až 22.3.2009 se konal v obcích 

Bořetice, Kobylí, Němčičky, Velké Pavlovice 
a Vrbice „Festival otevřených sklepů“. Prv-
ní ročník této akce, která má v budoucnu 
pokračovat po všech jihomoravských vinař-
ských podoblastech, umístil organizátor 
– Nadace Partnerství – právě do našeho regi-
onu. Otevřeno bylo celkem 45 vinařství, jež 
nabídli více než 300 různých vín. Prezentova-
ná vína měli návštěvníci v rámci vstupenky 
za 1000,- kč možnost ve dvou dnech ochut-
nat. Vstupenka zahrnovala také speciální 
dopravu zdarma mezi těmito obcemi a mož-
nost slevy na návštěvu některého z četných kultur-
ních programů během těchto dvou dní.

V naší obci otevřeli své sklepy tito výrobci: Vinař-
ství Čermák, Vinařství Slezák, Vinařství Procházka, 
Vinařství Stávek P a R, Vinařský dvůr a ZD Němčič-
ky. Návštěvníci mohli ochutnat také gastronomic-
ké speciality podávané v jednotlivých vinařstvích. 
U spodních Stávků to byly tradiční trdelníky, v ZD zase 
sýrové speciality, a na Vinařském dvoře uzenářské 
pochutiny z pradědovi udírny a selské vinné menu. 
V sobotu večer pak proběhlo posezení s dechovou 
hudbou Moravská osma s Karlem Hegnerem, Voj-
tou Račickým a Aničkou Zlomkovou, kteří se podělili 
o své zážitky nejen z natáčení. Je jen škoda, že na 
této kulturní akci byla velmi nízká účast.

Festival navštívilo během dvou dní více než šest 
stovek návštěvníků z různých koutů republiky, ale 
i zahraničí. S němčičskými víny byli nadmíru spoko-
jení a vraceli se při cestě domů na nemalé nákupy. 
Velkým úspěchem místních vinařů byl hlavně fakt, 
že z deseti nejlépe hodnocených vín (ze 45 vinařství 
a ze 300 vzorků) bylo pět vín z naší obce. Jednalo se 
o Sauvignon 2006 z Vinařství  P a R Stávek a Lokus 
bílý, Lokus červený, Mistelle de Muscat a Dědova 
večerka z Vinařského dvora.

Konference Rosé 2009
Dne 21.4.2009 proběhla na Zahradnické fakultě 

mezinárodní konference Rosé 2009. Druhý ročník 
této konference byl zajímavější z hlediska zahranič-
ních přednášejících. Vedle tuzemských odborníků 
na víno Ing. Josefa Balíka (Zahradnická fakulta v Led-
nici), Ing. Jana Stávka (Vinařský dvůr Němčičky), 
Ing. Jiřího Horta (Vinařství Hort, Dobšice), Ing. Petra 
Ptáčka a Ing. Bořka Svobody (oba Mikrosvín Mikulov) 
se zúčastnili přednášející Franz Strohmeier (rakous-

ké Štýrsko), Hannes Weninger 
(Německo), Gilles Masson 
(francouzská Provence) a Cees 
van Casteren (Holandsko). 
Po celodenním bloku předná-
šek účastníky čekala degusta-
ce 85 vzorků rosé vín, kterou 
měl organizačně na starost 
student zdejší fakulty, něm-
čičský chasník, David Ludín. 
Po ochutnání vzorků rosé 
vín panovala mezi zahranič-
ními přednášejícími diskuse, 
ze které jasně vyplynulo, že 
Česká republika je producen-
tem výtečných rosé vín. Překva-
pen byl hlavně ředitel Institutu 
rosé vín z Provence, zmíněný 

pan Masson, kterého naše růžová vína překvapila svou 
svěžestí a širokou paletou ovocných vůní.

Víno a destiláty Praha
Veletrh Víno a destiláty již před několika lety svým 

rozsahem předčil známý brněnský Vinex. Z obchod-
nického vinařského pohledu se jeví pro výrobce jako 
zajímavější, protože většina obchodů se odehrává 
v Praze. Na letošní šestnáctý ročník se poslední dub-
nový týden přijelo prezentovat také ZD Němčičky, 
které představilo kolekci mladého ročníku s nový-
mi etiketami. Ze sousedních Velkých Pavlovic při-
jel mužácký sbor v krojích, který první den veletrh 
obohatil návštěvníky svými regionálními písněmi. 
Podpořil tak spolek Víno z Velkých Pavlovic, kte-
rý podobné veletrhy objíždí a prezentuje zde vína 
drobnějších vinařů. Je možné, že v budoucnu takto 
budou společně jezdit i místní vinaři. Mužácký sbor 
už přeci také máme.

Sdružení vinařů má nový výbor
ČZS ZO Němčičky, respektive Sdružení vinařů Něm-

čičky svolalo valnou hromadu, na které byl zvolen 
nový výbor a to ve složení: Pavel Čermák (poklad-
ník), Ing. Aleš Hádlík (jednatel), Lukáš Stávek (PR 
manažer, kultura), Ing. Jan Stávek (předseda), Radim 
Stávek (manažer místních vztahů, výstavy). Cílem 
nového výboru je především:

Udržení organizace tradičních vinařských akcí 
(Vinařský den, Košt mladých vín, Výstava vín)

Zviditelnění naší vinařské obce navenek (tvorba 
letáků „Víno z Němčiček“)

Zatraktivnění turistických stezek v obci (zdokona-
lení značení, aktualizace informačních cedulí)

Podpora výstavby Vinařského muzea a vinotéky 
v Hulatově sklepě.

Mladý nadějný budoucí odborník David Ludín 
(vpravo) při prezentaci rosé vína na konferenci 
Rosé 2009.
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DOŽínKY V nĚMčIčKÁCH, 8.8.2009 - PrOgraM

13.00 
Slavnostní krojovaný průvod obcí od KD, zastavení u OÚ 

s vyzvednutím hospodáře a hospodyně, společný příchod na nádvoří KD

15.00 
Svěcení dožínkového věnce – P.Petr Papoušek 

Dožínkové pásmo pod vedením místního folklórního souboru „Krúžek“ 
za doprovodu cimbálové muziky a místních sborů 

Moravská beseda – folklórní soubor „Krúžek“ 
-  zakončena sólem hospodáře a hospodyně za doprovodu Mistříňanky

16.00 
Vítání hostů hospodářem a hospodyní /slovo starosty/ 

Slovo kronikáře Jaroslava Slezáka 
Beseda s cimbálovou muzikou ST. Medicimbal pod vedením Romana Veverky a místních sborů 

Dožínkové vystoupení místního folklórního kroužku „Krúžek“ 
s dětmi ZŠ a MŠ za doprovodu cimbálové muziky ST. Medicimbal

17.00 – 19.00 
Dechová hudba Mistříňanka s průvodním slovem lid. vypravěče – taneční část 

od 18.00 - koncertní část

19.00 
Beseda u cimbálu  ST. Medicimbal pod vedením Romana Veverky

20.00 
Večerní taneční zábava s Mistříňankou 

Posezení s cimbálovou muzikou ST. Medicimbal při sklence dobrého vína v suterénu KD 
Vstupné  s odpoledním programem dobrovolné. 

Vstupné 100 Kč od 20.00 hod.

Pozvánka
ožínkové slavnosti

NěMčičKy - 660 leT PRVNí ZMíNKy O OBci

vážení občané, dovolujeme si vás pozvat na dožínko-
vé slavnosti, které se uskuteční v  sobotu 8.8.2009.
v lednu 2009 byla na oÚ založena kulturní komise 
se šesti členy ve složení – Petr slezák, Jana Hádlíková,  
lucie antošová, ludmila Šlancarová, Boleslav kopři-
va, Jiří stávek, která dostala nelehký úkol “Připravit 
dožínkové slavnosti“. komise dala hlavy dohromady 
a započala s přípravou na tuto kulturní akci, která 

se váže k 660. výročí prvních písemných zmínek 
o naší obci němčičky. oslovili jsme místní orga-
nizace, mládež, pěvecké sbory i občany a požádali 
o spolupráci. Pokud někdo z občanů má zájem 
pomoci, může se nahlásit v kanceláři oÚ. Jste mezi 
námi vítáni. nyní se můžete seznámit s kulturním 
programem a časovým harmonogramem, který 
jsme na slavnostní den připravili.
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Doufáme, že kulturní program je dostatečně boha-
tý a osloví širší vrstvu  obyvatelstva.

Pro občany je zajištěno stravování  v místní škol-
ní jídelně v den slavností. tímto žádáme občany, 
kteří mají o tuto službu zájem, aby své požadavky 
nahlásili do 15. 07. 2009 u p.Jamborové na mobil 
724 174 122.

Do přípravy programu je zapojeno 70 místních 
účinkujících z řad dětí, mládeže a dospělých.

nesmíme zapomenout na kulturní komisi, která 
bude celý chod slavností řídit. Z postu vedoucí kul-
turní komise  chci podotknout, že účinkující nene-

chávají nic náhodě a již nacvičují dožínkové pásmo. 
taktéž komise pracuje na plné obrátky, aby vše 
dotáhla do zdárného konce. věříme, že slavnosti 
podpoříte  účastí a obohatíte svůj kulturní život.

Předem osobně děkuji všem účinkujícím, členům 
kulturní komise a občanům, kteří se budou podílet 
na pomoci této kulturní akce. všem  účinkujícím 
přejeme hodně úspěchu, sil a divákům bohatý kul-
turní zážitek.

ved.kult.komise Jana Hádlíková
členové kult.komise

v roce 1928 se uskutečnil po dlouhém jednání dlou-
ho očekávaný sen, postavit někde v obci pro požární 
techniku, která byla skladována po několika objektech 
a nebyla dostatečně zajištěna, požární zbrojnici. Prv-
ní návrh byl tuto postavit na sklepě př. kobze, nynější 
sklep pana kacra. tento návrh byl zamítnut pro špat-
nou průjezdnost. Proto bylo usneseno podati žádost 
obecnímu zastupitelstvu o místo ku stavbě skladiště 
pod kostelem a peněžitou podporu ve výši 5.000,- kč. 
na březnové schůzi br. Čermák Matěj podal zprávu 
k žádosti obecnímu zastupitelstvu stran udělení mís-
ta na stavbu skladiště pod kostelem. tato žádost byla 
vyřízena příznivě, místo na stavbu povoleno pod kos-
telem.

v dubnu usneseno podati žádost k obecnímu zastu-
pitelstvu o povolení ku stavbě skladiště pod kostelem. 
Peníze na stavbu skladiště obstarají br. starosta a br. 
pokladník. k obstarání plánu na skladiště pověřen br. 
vzdělavatel. Br. náčelník přeptá u pana stavitele Jete-
liny ve velkých Pavlovicích za jakou cenu je ochoten 
vyhotovit plán skladiště.

v měsíci dubnu ze zápisu: potřebné duby ku stavbě 
hasičského skladiště, které obec darovala, vyhlédnou 
v hájku br. starosta Hanzálek Jan a Hulata antonín. 
na odvoz cihel z nádraží v Bořeticích obstará br. jed-
natel potřebné povoze. 

na červnové schůzi usneseno bylo za odprodaný 
štěrk a písek ku stavbě hasičského skladiště dáti panu 
tomáši Průdkovi požadovaný obnos 100,- kč, kterého 
bude ku stavbě zapotřeby. Potřebné dřevo ku stavbě 
skladiště za nejlevnější cenu dodá krakaus z Husto-
pečí. stavba skladiště bude zadána panu staviteli 
Jetelinovi z velkých Pavlovic, i s dělníky kterých bude 
ku stavbě zapotřeby. Br.  jednatel tomáš Dobrovol-
ný přeptá se u p. Jedličky v Bořeticích za jakou cenu 
je ochoten nám roury čítati, které budou potřebny 
ku stavbě skladiště.

Podle přípisu Moravského zemského výboru obdržel 
náš sbor mimořádnou podporu ve výši 1.350,- kč. 
na návrh náčelníka usneseno podati žádost k obec-
nímu zastupitelstvu o peněžitou podporu ve výši 
10.000,- kč k umoření částečného dluhu vzniklého 
stavbou hasičského skladiště.

k 31.12.1928 čítal sbor 20 členů činných 
a 73 přispívajících. Celkový příjem 24.722,- kč, vydá-
ní 25.273,- kč, schodek minus 551,- kč. Podpory 
ze strany obecního zastupitelstva nebyly žádné. Dluhy 
byly umořeny půjčkami od pana Jana Bendy a Justýny 
kobzové po 10.000,- kč.

v roce 1929 bylo zavedení elektrického osvětlení 
ve skladišti, i lampou pro venek, schváleno, a bere 
si ho na starosti pan Šimora. Jelikož Moravské elekt-
rárny předali veškeré další  práce zařizovací v domech 
zdejší obce Hodonínské společnosti, dává se návrh by 
br. starosta jel do Hodonína a osobně vyjednal zaří-
zení osvětlení ve skladišti. Br. náčelník dává návrh 
by každý člen zavezl aspoň jednu fůru hlíny ku zřizo-
vanému parku za skladištěm. tento návrh byl přijat.

Hasičská zbrojnice byla dokončena v roce 1929.
Jelikož ze zákona o Po je za požární ochranu zodpo-

vědná obec, byla tato zbrojnice již třikrát přebudová-
na pro potřeby požární ze státních prostředků. v roce 
2008 byly jednotky Po.v., což je jednotka naší obce, 
opětovně zařazeny do plošného systému pokrytí Po, 
a jsou vybavovány ze státních finančních prostřed-
ků, jak technikou, taktéž i osobní výstrojí. v naší obci 
je sbor dobrovolných hasičů, který je evidován 
na Mv, má své iČo pro úkoly plynoucí na úseku požár-
ní ochrany, členové jsou proškolováni tak, aby byli 
nápomocni při zdokonalování všech činností na úse-
ku Po. Zásahovou jednotku obce zřizuje obec a jme-
nuje velitele a preventistu obce.

Z protokolární knihy přepsal
Martin Šlancar

VýstaVba  POŽÁrní  zbrOjnICe
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Sběrný dvůr Němčičky – letní otevírací doba:
Po - So  7,00 -8,00 hod.     18,00 - 19,00 hod.

Upozorňujeme občany, že se ve dnech 12. a 13. 
června 2009 bude konat sportovní akce “Agro-
tec Mogul Rally 2009”. Z tohoto důvodu budou 
v těchto dnech uzavírky silnic, a to: v pátek 
12. června bude uzavřena komunikace Němčičky 
- Bořetice v čase od 19.00 hod a 1.00 hod ranní 
a v sobotu 13. června bude uzavřena komuni-
kace Němčičky - Velké Pavlovice, a to v čase od 
8.00 hod do 16.00 hod. Pořadatelé děkují všem 
za pochopení.

Zamysleme se...
Opětovně Vás prosíme, abyste dodržovali veřej-
nou vyhlášku č. 2/2007, kterou se stanovují pra-
vidla pro pohyb psů na veřejném prostranství 
v obci Němčičky a vymezují prostory pro volné 
pobíhání psů.
Stává se často, že na dětské hřiště si někteří cho-
dí hrát nejen s dětmi, ale berou si sebou i svého 
psa. Je víceméně jedno, zda je pes na vodítku 
či pobíhá po hřišti. Neubráníme se totiž tomu, aby 
pes (i když je to náš miláček) neudělal nějakou 
tu loužičku či vyloučil jiný exkrement, ve kterém 
si poté chtě nechtě naše děti hrají. Proto prosí-
me, NEVSTUPUJTE NA DĚTSKÉ HřIŠTĚ SE PSY! 
Děkujeme.

VE ZKRATCE...

Příspěvky do Němčičského čtení prosím dodá-
vejte v elektronické podobě. Děkujeme. Zasílat 
je můžete na e-mail: 
cteni@email.cz nebo info@nemcicky.cz.
Na uvedené e-maily můžete zasílat i odpovědi 
na žádost kronikáře apod. 

1. stárek - Ondřej svoboda, anna Kopřivová
2. stárek - David Ludín, Veronika Písaříková
3. stárek - jan Šimek, Vlaďka stávková
4. stárek - jan suský, Lucie bystřická
sklepník - tomáš Droběna, Marie Procházková

POzVÁní na traDIční
KrOjOVané HODY

tradiční krojované hody se uskuteční ve dnech 
4. až 6. července 2009.

k tanci a poslechu hraje v sobotu DH lácaranka, 
v neděli DH vacenovjáci a v pondělí DH sokol-
ka.

Ruční stavění máje proběhne v pátek 3. červen-
ce 2009 ve večerních hodinách, večer zpříjemní 
cimbálová muzika. 

krojovaný průvod bude vycházet od kulturní-
ho domu, jak v neděli, tak v pondělí přibližně 
ve 14:00 hodin.

srdečně zvou němčičští
stárci, stárky a chasa!

20. června 2009 – Vinařský triatlon, Dětský triatlon – pořádá oddíl plavání TJ Sokol Němčičky

20. června 2009 - Letní noc – pořádá MS ODS Němčičky, k tanci a poslechu hraje skupina The Teachers, 
 vystoupí Krúžek

3. července 2009 – ruční stavění máje

4. – 5. červnence 2009 – tradiční krojované hody

�8. července 2009 – Summer beach party + fotbalový turnaj

8. srpna 2009 – Dožínky – oslavy 660 let první písemné zmínky o obci

29. srpna 2009 – Vinařský den a burčáková zábava

Pozvánky



Inzerce



Než začnete stavět, kopat nebo upravovat 
pozemek, zavolejte – 777 794 440

Naše rypadlo Hitachi Zaxis 27U2 je malé, ale poskytuje 
mnoho velkých možností jak Vám pomoci.

• výkopy pro základy domů, garáží a dalších staveb
• výkopy pro inženýrské sítě, přípojky kanalizace, vody,
 plynu, elektřiny – šířka lžíce 30 a 60 cm
• úpravy pozemků, terénní úpravy – rypadlo je vybaveno
   radlicí „svahovka“ 120 cm s náklonem 45o

• demolice objektů a odvoz kontejnery na skládku
• výkopy starých stromů a jejich odvoz
• výkopy bazénů, jímek, septiků
• výkopy těsně podél zdí

Pronájem a odvoz kontejnerů

Kontakt:
Štambacher s.r.o.

Za dvorem 5
Velké Pavlovice

Tel:
519 428 518

Mobil:
777 794 440

  777 888 856
E-mail: 

josef@stambacher.cz

armatury, radiátory, čerpací technika  
GRUNDFOS, WILO, zastoupení SIGMA 
včetně náhradních dílů, expanzní nádoby, 
pojistné ventily, měřicí a regulační tech-
nika, mosazné fitinky, deskové výměníky,  
sanitární keramika, wc moduly, kuchyňské 
dřezy, vany ESTAP, RAVAK, TEIKO, 
sprchové zástěny ECOLUX, hydroma-
sážní vany ECOLUX, ESTAP, plastové 
výrobky PLAST BRNO, ALCA PLAST, 
rozvody vody PPR, PE, měděné potrubí, 
měděné fitinky SANHA, VIEGA 
(pájecí, lisovací),  nerezové lisovací fitin-
ky SANHA, NiroSan a VIEGA, 
nerezové potrubí SANHA, NiroSan 
a VIEGA,  veškeré druhy izolací  
systémy HT, KG a GEBERIT....,  
kotle BUDERUS, JUNKERS,
DAKON, VIESMAN, kotle
na dřevoplyn, tepelná
čerpadla, solární
zařízení

www.stambacher.czVše 
pro vodu, to

pení a plyn včet
ně 

nářadí n
ajdete

 v naší p
rodejn

ě.

Provádím
e m

ontáž! C
enové

nabídky zd
arm

a!

Po – Pá 7.00 -16.00  hod



Nové byty - Velké Pavlovice

PRODEJ ZAHÁJEN

Bližší informace o projektu Padělky: 

777 736 400, www.mikulica.com

Dokončení výstavby I. etapy - 12/2009

nové byty v klidném prostředí vilové zástavby , lokalita Padělky
byty v třípodlažních cihlových domech o velikosti 1+kk, 2+kk, 3+kk, 4+kk
ke každému bytu ZDARMA parkovací místo
k přízemním bytům 3+kk náleží pozemek před lodžií o výměře 146m2 
možnost dostavby a zařízení bytu dle přání zákazníka
zajištěno výhodné financování dostupné všem
prodej do osobního vlastnictví bez účasti realitní kanceláře  
ceny bytů již od  775.460 Kč včetně DPH
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Školní fotogalerie


