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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.
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Od března 2008 poskytuje Obecní úřad služby v rám-
ci projektu Czech POINT. Projekt spočívá ve vydávání 
informačních výstupů veřejné správy občanům. Kon-
krétně mohou občané v kanceláři OÚ požádat o vydání 
výpisu z listu vlastnictví, výpisu z Obchodního rejstříku, 
výpisu ze Živnostenského rejstříku a také o výpis z Rejs-
tříku trestů. Požado-
vané výpisy budou 
občanům po uhrazení 
správního poplatku ih-
ned vydány.

Dne 29. února 2008 byl ukončen příjem žádos�  na 
fi nancování projektů prostřednictvím Regionální-
ho operačního programu. Obec Němčičky podala do 
tohoto programu dvě žádos� :

Víceúčelové hřiště
– žádost byla pečlivě a s velkým úsilím vypracována 

podle zveřejněné metodiky Regionálního operačního 
programu a  byla řádně odevzdána na Úřad Regionál-
ní rady regionu soudržnos�  Jihovýchod v pondělí dne 
25. února 2008. Zde mi dovolte jen malou poznámku 
k článkům vydaným v Šípkových listech – hřiště bude 
plně dostupné občanům Němčiček.  

Cyklostezka Větřák – kříž v trati Růžený
– i tato žádost byla pečlivě a za velkého úsilí zpraco-

vána a řádně předána na Úřad Regionální rady regionu 
soudržnos�  Jihovýchod v pondělí dne 25. února 2008.

Nyní se žádos�  na Úřadu regionální rady vyhodnocu-
jí a vybírají se vhodné projekty, které splňují všechny 
stanovené podmínky.

Stále se také pracuje na akci Rekonstrukce kanali-
zace obce. Nyní se dopracovává žádost na fi nancování 
z Operačního programu Životní prostředí. Kompletní 
žádost bude mít cca 350 stran.

Dalším připravovaným pro-
jektem, který významně ovliv-
ní infrastrukturu naší obce je 
projekt ATRIUM.  Jedná se
o výstavbu malometrážních pod-
porovaných bytů v lokalitě Nové 
hory. Projekt spočívá ve výstavbě 
bezbariérového bytového domu
o šes�  bytových jednotkách. Pod-
porovaným bytem se rozumí byt 
v domě zvláštního určení, který 
je určen k uspokojování bytových 
potřeb osob v nepříznivé sociální 
situaci, jejichž snížená soběstač-
nost je způsobena věkem nebo 
zdravotním stavem. Bližší infor-
mace k možnos�  bydlení v těchto 
bytech Vám rád podám osobně.

Snad všem je známo, že se v lokalitě Nové hory 
plánuje výstavba rodinných domů. V rubrice inzerce 
najdete nákres urbanis� cké studie pro tuto lokalitu. 
Inženýrské sítě by se měly realizovat ve 3. – 4. čtvrtle�  
letošního roku. Zájemci o koupi pozemku na výstavbu 
RD již mohou podávat písemné žádos� .

Obec Němčičky uzavřela s Římskokatolickou farnos�  
Němčičky smlouvu o pronájmu objektu fary na dobu 
20 let. V objektu je plánováno umístění Domovin-
ky Panny Marie (sociální zařízení pro seniory), kde se 
budou poskytovat tzv. odlehčovací služby. Vysvětlení 
tohoto pojmu najdete v příspěvku uvnitř čísla. Bude 
zde rehabilitační místnost, denní místnost, 2 čtyřlůž-
kové pokoje pro denní odpočinek, kuchyňka, sociální 
zařízení a prádelna. V podkroví vzniknou 2 byty.

Vzhledem k rozvíjející se vinařské turis� ce v obci se 
plánuje vznik vinařské expozice v tzv. Hulatově skle-
pě. Obec podala na Jihomoravský kraj žádost o dota-
ci na vybavení těchto prostor. Měla by zde vzniknout 
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vinařská expozice, prezentace místních výrobců vína, 
pěstování hroznů a výroby vína v naší obci, prezentace 
místních viničních tra�  a informační koutek pro rozvoj 
cestovního ruchu.

Na základě loňského úspěšného fungování nefor-
málního svazku Modré Hory – obce Boře� ce, Kobylí, 
Němčičky, Velké Pavlovice a Vrbice, byl v lednu letoš-
ního roku ofi ciálně založen svazek obcí Modré Hory.  
Jako starosta obce Němčičky jsem byl zvolen předse-
dou tohoto svazku. Dobrovolný svazek obcí byl usta-
noven za účelem řešení společných zájmů sdružených 
obcí s cílem rozvoje a ochrany hodnot celého území, 
především pak ochrany krajiny a životního prostředí, 
vytváření podmínek pro plnohodnotný život místních 
obyvatel a rozšiřování služeb pro občany i návštěvní-
ky celého regionu. Cílem je dále propagace regionu 
dobrovolného svazku obcí a podpora rozvoje vinařské 
turis� ky.  Svazek podal žádost o fi nancování projektu 
tvorby odpočinkových míst a stálého značení Modro-
horských tras do Programu rozvoje venkova prostřed-
nictvím Jihomoravského kraje.

Na jednom z minulých veřejných zasedání byl vzne-
sen dotaz, zda obec může nějakým způsobem ovliv-
nit skutečnost, že někteří občané vytápějí své domy 
nevhodnými palivy a kouřem obtěžují své okolí. Obec 
může zakoupit vybavení, kdy pouhým lidským okem lze 
rozpoznat, že kouř je příliš tmavý, z čehož vyplývá, že 
majitel domu topí nevhodným palivem. V tomto pří-
padě lze uložit za takové jednání pokutu až do výše 10 
000 Kč, při opakovaném porušování zákona obec může 
rozhodnout o úplném zastavení provozu kotle. 

Ve středu 13. února 2008 byl pracovníkem odboru 
kontroly Krajského úřadu Jihomoravského kraje pro-
veden přezkum hospodaření (audit) obce Němčičky za 
rok 2007.  Obec obdržela hodnocení A, tzn. při přezku-
mu hospodaření nebyly zjištěny žádné chyby a nedo-
statky.

Závěrem bych se rád zmínil o dvou sportovních
a společenských akcích, které se budou konat v naší 
obci. V první řadě se jedná o již tradiční AGROTEC RAL-
LY 2008, které na komunikacích v našem katastru pro-
běhne ve dnech 28.  – 31. května 2008. Druhá akce je 
pro Němčičky novinkou. Jedná se o závody na koleč-
kových bruslích – CZECH INLINE ALPINE SLALOM CUP 
2008. Tyto závody se v naší obci uskuteční ve dnech
7. a 8. června 2008.  Závodí se na vozovce, ve slalomo-
vé tra�  z lyžařských tyčí. 

Petr Slezák, starosta

Prezentace vinařství, vinohradnictví
a katastru Němčiček

Vzhledem dobrým víceletým vztahům s vedením 
agentury CzechInvest jsem byl pozván na setkání ředi-
telství agentury s novináři.

V průběhu degustace byla prezentována naše obec, 
vinaři a vinohradníci. Součás�  slavnostního večera bylo 
i představení našeho pestrého kroje, který při rozlévá-
ní vín koštýřem prezentoval pan David Ludín.

Něco málo o agentuře:
Agentura pro podporu podnikání a inves� c 

CzechInvest je státní příspěvková organizace podříze-
ná Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR. Jejím cílem 
je posilovat konkurenceschopnost české ekonomiky 
prostřednictvím podpory malých a středních podni-
katelů, podnikatelské infrastruktury, inovací a získá-
vat zahraniční inves� ce z oblas�  výroby, strategických 
služeb a technologických center. V rámci zjednodušení 
komunikace mezi státem, podnikateli a Evropskou unií 
CzechInvest zastřešuje celou oblast podpory podnikání 
ve zpracovatelském průmyslu, a to jak z prostředků EU, 
tak ze státního rozpočtu. CzechInvest dále propaguje 
Českou republiku v zahraničí jako lokalitu vhodnou pro 
umisťování mobilních inves� c, je výhradní organiza-
cí, která smí nadřízeným orgánům předkládat žádos� 
o inves� ční pobídky, a podporuje české fi rmy, které 
mají zájem zapojit se do dodavatelských řetězců nad-
národních společnos� . Prostřednictvím svých služeb
a rozvojových programů tak CzechInvest přispívá k roz-
voji domácích fi rem, českých a zahraničních investorů
i celkového podnikatelského prostředí.

Věřím, že jakákoliv prezentace naší obce je vhodnou 
propagací pro nás všechny.

Petr Slezák, starosta
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MORAVA V PRAZE
Czech Invest nalil novinářům čistého vína

Víno z Němčiček, z vinařství Petra Slezáka, si zvolilo vedení agentury pro podporu podnikání a inves� c – CzechInvest 
jako hlavní program při prezentaci své práce, která spočívá v podpoře zahraničích inves� c v České republice a roz-
dělování dotací Evropské unie průmyslovým podnikům. Tato fi rma podpořila 771 inves� čních záměrů za 542 miliard
a Kč a hodno� la přes dva � síce podnikatelských záměrů.

Alexandra Rudyšarová, pověřená generální ředitelka agentury CzechInvest, pozvala do vyhlášené pražské vinárny 
novináře a dopisovatele nejvýznačnějších českých celostátních a zahraničních novin a časopisů. Cílem setkání nebyla 
obyčejná � sková beseda, ale prezentace moravských vín. Obec Němčičky se prezentovala nejen tradičně jiskrným
a vynikajícím vínem, ale i místními tradicemi. Czech Invest připil na nové programovací období, kdy bude do roku 
2013 opět rozdělovat českým podnikatelům dotace. Czech Invest si vybral z nabídky všech vín právě víno z Něm-
čiček, aby si se sdělovacími prostředky připil na zdar českého podnikání. Propagace českého průmyslu a podnikání 
byla i velkou reklamou pro vinařství z Němčiček. 

Robert Terrich – poradce pro CzechInvest

ODLEHČOVACÍ SLUŽBY
Většina lidí si neumí představit, jak těžký úděl je starat se o nemocného seniora. 
Chceme nabídnout rodinám, které se dlouhodobě starají o seniory, nezbytný odpočinek - tzv. ambulantní odleh-

čení. Dále chceme nabídnout seniorům vhodný prostor, kde mohou trávit svůj volný čas a rozvíjet své seniorské 
ak� vity.

Odlehčovací služby jsou služby poskytované seniorům a osobám se zdravotním pos� žením, jejichž situace vyžadu-
je pomoc jiné osoby.  Budeme klientům pomáhat  zvládat běžné úkony, jako jsou pomoc při osobní hygieně, poskyt-
nu�  stravy nebo terapeu� cké a ak� vizační činnos� . Ve spolupráci s obcí uvažujeme také o zájezdech do divadel,
za památkami, na nejrůznější společenské akce v našem okolí, vždy přizpůsobené specifi ckým podmínkám seniorů 
a zdravotně pos� žených. 

Blanka Miličková
Vedoucí charitní pečovatelské služby Charity Břeclav

OBECNÍ ZASTUPITELSTVO
Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Němčičky konaného dne 4. prosince 2007

Zastupitelstvo obce Němčičky schvaluje:
- výběrovou komisi k vyhodnocení nabídek na akci Rekonstrukce základní školy
- návrh odložit projednávání nájmu za KD na příští veřejné zasedání ZO
- zveřejnění záměru prodeje pozemků parc. č. 3351/26, 3886/2 a 3897
- zveřejnění záměru směny pozemku parc. č. 833/16 v trati Hrušový
- schvaluje stanovy DSO Modré Hory
- finanční příspěvek ve výši 2000 Kč pro Svaz tělesně postižených v ČR, místní organizace Bořetice
- smlouvu o částečné úhradě neinvestičních nákladů na provoz Základní školy ve Velkých Pavlovicích 
pro rok 2007 – částka 101 275 Kč

- dohodu o provedení práce s JUDr. Miroslavem Hlávkou
- pověření starosty připravovat projekt ozelenění obce
- předložit návrh o vybudování multifunkčního a společenského centra AGORA veřejnosti k doplnění
a připomínkám

- návrh, aby žádost TJ Sokol Němčičky na odkoupení pozemku parc.č.2160/24 byla podána znovu k 
datu 1.1.2008

- pověřuje starostu přípravami projektů výstavby chodníku ke hřbitovu, chodníku a schodů u „Starého 
hřbitova“ a chodníku do „Ochůzek“

- příspěvek ve výši 2000 Kč na vánoční koncert v kostele v Němčičkách
- smlouvu o odvodu části výtěžku na veřejně prospěšnou činnost z provozování sázkové hry podle 
zákona o loteriích ve výši 1 000 000 Kč pro potřeby Obce Němčičky

- pronájem KD na Silvestra 2007 mládeži z Němčiček
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- příspěvek na úhradu nákladů na akci Modré Hory dne 6. 7. 2007 ve výši 13 540 Kč
- pronájem KD na ples ODS 5.1.2008
- převod pozemků parc. č. 2167, 2168, 2169 a 2170 z orné půdy do ostatních ploch
- pověření starosty ke zpracovávání námětů na využití pozemku parc.č. 2160/24

Zastupitelstvo obce Němčičky neschvaluje:
- žádost pana Jaroslava Buchty o prodloužení termínu k zahájení stavby na pozemku parc. č. 2160/24
- finanční příspěvek na vybudování letiště pro ultralehké létání 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
- návrh pana Jiřího Stávka, aby se k výši pronájmu za KD mohly vyjádřit místní organizace
- připomínky pana Jiřího Stávka, paní Hany Šaláškové, Ing.Venduly Stávkové, Ing.Elišky Kopřivové k plá-
novanému projektu ozelenění obce

- připomínku paní Růženy Cvanové k údržbě chodníků
- návrh Ing.Venduly Stávkové vyhlásit soutěž o nejhezčí předzahrádku
- připomínku paní Aleny Procházkové k zanedbaným hrobům na hřbitově 
- návrh Ing. Venduly Stávkové pořádat k plánovaným projektům neformální schůze
- návrh paní Ivety Rozinkové, aby pozemek parc.č. 2160/24 posléze zůstal v majetku obce
- připomínku pana Pavla Stávka ke slabé účasti občanů při tvorbě Strategického plánu obce
- informaci starosty o plánovaném veřejném zasedání ZO na 20.12.2007
- návrh pana Zbyňka Slezáka pořídit do KD k výčepu kompresor
- informaci Mgr. Petra Antoše o plánované vánoční besídce v KD
- připomínku pana Kabely k vozidlům  parkujícím na chodnících a k volně pobíhajícím psům
- návrh paní Ivety Rozinkové vybavit bar KD nádobím
- připomínky občanů na víceúčelové hřiště
- vyslovenou pochvalu panu Karlu Stávkovi od paní Růženy Cvanové za odklízení sněhu
- upozornění pana Jiřího Stávka na dopravní značení u horní zastávky busu
- termín k provedení inventur na úterý 11.12.2007
- výzvu Mgr. Petra Antoše na zastupitele, kteří měli ve volebním programu bod „rekonstrukce horního 
hřiště“, aby jej na příští schůzi osvětlili 

Zastupitelstvo obce ukládá starostovi:
- zjistit možnosti vypracování OZV k problematice údržby chodníků
- zabývat se žádostí Vojty Antoše o vybudování „malého koutku zvířat“

Zastupitelstvo obce Němčičky schvaluje:
- Rozpočtové opatření č. 7/2007
- Rozpočtové provizorium na rok 2008
- vyřazení majetku obce dle  návrhu inventarizační komise
- prodej pozemků parc. č. 3351/26, 3886/2 a 3897
- směnu pozemků parc. č. 2149 s pozemkem parc. č. 2159/1
- směnu pozemků parc. č. 833/16 (Hrušový) s pozemkem parc. č. 2158 (Lúčky)
- výpověď smluv o pronájmu pozemků parc. č. 2160/25 a 2160/26
- odkoupení pozemku parc. č. 2160/24 od manželů Buchtových
- návrh cen za pronájem KD
- paní Martinu Čermákovou jako náhradníka do komise k výběrovému řízení na dodavatele akce Rekon-
strukce ZŠ Němčičky

- zveřejnění záměru pronájmu pozemků parc. č. 2182/153; 2182/154; 2182/156; 2182/2
- podpis smlouvy o poskytování služeb v oblasti požární ochrany a bezpečnosti práce s panem Bucňákem
- podpis smlouvy o dílo s firmou Pavel Kuběja – EMPEMONT, Valašské Meziříčí
- podpis dodatku č. 8. ke Smlouvě o dodávce vody z veřejného vodovodu
- záměr pronájmu pozemků parc. č. 199 – 206, 833/9, 1183, 1189
- firmu F & K & B Břeclav, a.s.  jako dodavatele akce Rekonstrukce ZŠ Němčičky
- podpis smlouvy o poskytnutí dotace z JmK k realizaci projektu Změna č. 3 ÚP
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- podpis smlouvy o dílo s paní Janou Šlancarovou, Břeclav
- souhlasí s odložením jednání o umístění reklamy na parkovišti u sportovního areálu

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
- návrh pana  Zbyňka Slezáka pořídit do KD k výčepu kompresor
- návrh paní Boženy Stávkové zvětšit formát „Němčičského čtení“
- připomínky k projektu ozelenění obce od občanů: pana Jiřího Stávka, Ing. Bc. Jana Stávka, paní Boženy 
Stávkové

- požadavek pana Josefa Slámy na odstranění obrubníků u silnice před jeho domem
- dotaz Mgr. Petra Antoše na pana Jaroslava Stávka ohledně vypracování nákladovosti     víceúčelového 
hřiště

- odpověď pana Jaroslava Stávka, že není k dispozici detailní projekt, podle kterého by se toto dalo vypo-
čítat

- dotaz Mgr. Petra Antoše na zastupitele, kteří měli před volbami ve volebním programu bod „rekon-
strukce horního hřiště“co tím bylo konkrétně myšleno

- odpověď pana Jaroslava Stávka – nebyla tím myšlena rekonstrukce v tak velkém rozsahu, jen stávající 
hřiště odvodnit, zatravnit a především neoplotit, aby se tím nezamezil dětem volný přístup

USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE NĚMČIČKY
KONANÉHO DNE 31. LEDNA 2008

Zastupitelstvo obce Němčičky schvaluje:
- pověření starosty k jednání s firmou Veselý o nové smlouvě na provozování ČOV
- nájemní smlouvu se ZD Němčičky na pozemky parc. č. 199 – 206, 833/9, 1183, 1189
- nájemní smlouvu s Markem Procházkou a Michalem Hyclem na pozemky parc. č. 2182/153, 2182/154, 
2182/155 a 2182/2

- zveřejnění záměru prodeje pozemků parc. č. 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155
- podpis smlouvy o dílo s panem Zbyňkem Slezákem na zajištění oprav a údržby veřejného osvětlení
- žádost pana Mezihoráka o prominutí poplatku za odpady pro rok 2007 a 2008
- zveřejnění záměru pronájmu místnosti v čekárně lékaře v suterénu budovy OÚ
- smlouvu o dotaci na mzdu s Úřadem práce
- uzavření pracovního poměru na dobu určitou s Lenkou Zechmeisterovou
- uzavření smlouvy se SKI-KLUB JUNIOR Brno o pořádání soutěže na in-line bruslích
- pověřuje starostu k jednání ohledně umístění reklamy na veřejných plochách

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
- návrh pana Jiřího Stávka obejít občany před plánovanou schůzí ohledně veřejné zeleně
- návrh Ing. Bc. Jana Stávka uvést do programu veřejného zasedání ZO bod o projednávání veřejné zele-
ně a přítomnosti architekta projektu na zasedání

- dotaz pana Jiřího Stávka na veřejné osvětlení v obci
- připomínku Mgr. Petra Antoše, aby se při výměně světel pouličního osvětlení bral ohled na plánovaný 
projekt komunikace a kanalizace v obci 

- informace starosty k dotaci z programu „Podpora vinařství“
- informace ohledně osvětlení parkoviště u koupaliště
- dotaz Mgr. Petra Antoše na možnost vystavení rybářského lístku na OÚ
- návrh Mgr. Petra Antoše zveřejnit v Němčičském čtení konkrétní ověřené výstupy z informačních systé-
mů veřejné správy, které bude možné na OÚ získat

- návrh pana Pavla Stávka koupit menší výčepní zařízení do KD 
- nabídku pana Jaroslava Stávka na zapůjčení přenosného výčepu ze sportovního areálu

Zastupitelstvo obce ukládá starostovi:
- zjistit možnosti vystavování rybářského lístku na OÚ
- zjistit možnosti prodeje stávajícího výčepu v KD a nákupu nového

Kopřivová Eliška
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VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ!

Velmi dlouho jsem zvažovala kandidaturu za 
stranu KDU-ČSL do zastupitelstva obce Němčičky 
(jako nestraník). Z předešlého volebního období mi 
bylo jasné, že tato práce stojí hodně úsilí, spoustu 
času a pochopení ze strany rodiny. Nakonec jsem 
se rozhodla kandidovat a to hlavně proto, že chci 
přiložit touto formou ruku k dílu a něco pro obec 
dělat. Dlouho jsem věřila, že sestava zastupite-
lů vzešlá z voleb roku 2006 toho hodně dokáže. 
Vždyť se všichni dobře známe a jde nám o společ-
nou věc - zvelebit obec Němčičky, ve které žijeme 
a kde vyrůstají naše děti.
Nepříjemně mne proto překvapil a hluboce se 

mne dotkl článek v Šípkových listech, který jsem si 
přečetla během vánoční dovolené na horách. Byla 
jsem v něm nepřímo nazvána sekundantem ODS 
(zřejmě díky mému hlasu pro víceúčelové hřiště). 
Proto na uvedený článek reaguji tímto příspěv-
kem.
Vždy se snažím řídit vlastním rozumem a svědo-

mím. S Alešem Hádlíkem se vídám většinou jen 
na zastupitelstvu nebo v kostele. Nijak se neschá-
zíme a dedukce uvedená v Šípkových listech, že 
se scházíme „kabinetně“ abychom něco připravili
a zinscenovali, je naprostý nesmysl.
První zmínka o víceúčelovém hřišti zazněla na 

veřejném zasedání dne 31. 7. 2007. Na poradě ZO 
se hřiště projednávalo v průběhu srpna a zastupi-
telé byli vyzváni k předložení návrhů. V Šípkových 
listech je však uváděno datum první informace
o hřišti až 11. 9. 2007! Z tohoto projednávání více-
účelového hřiště si vzpomínám na podněty od 
učitelů (Jany Hádlíkové a Petra Antoše), kteří před-
ložili návrhy ze strany potřeb školy a na  návrh Jana 

Stávka zastřešit areál, aby byla možnost využívat 
jej po celý rok. Následně jsme se shodli, že je to 
varianta velmi nákladná a pro naši obec nereálná. 
Tehdy jsem z reakcí přítomných zastupitelů získala 
pocit, že všichni s hřištěm víceméně souhlasí. Pro-
to mě nemile překvapily nedůstojné útoky, které 
se k projektu rozpoutaly. Nebudu se dále roze-
pisovat, k tématu již toho bylo napsáno hodně
a občané si už jistě udělali svůj úsudek. Nedokážu 
si však vysvětlit postoj tzv. opozice, která je ochot-
na vyslovit podporu projektu víceúčelového hřiště, 
ovšem za podmínky, že bude umístěno v blízkosti 
stávajícího sportovního areálu TJ Sokol!
Na popud Richarda Stávka byly zrušeny pra-

covní porady, které se vždy za minulých starostů 
(dokonce i předsedů MNV) konaly před veřejným 
zasedáním ZO. Naštěstí byly tyto porady po pro-
kázání, že nejsou v rozporu se zákonem, obnove-
ny. Právě tady je dostatečný prostor k řešení pro-
blémů a předjednání návrhů. Jediným problémem 
v minulosti mohla být snad jen neúčast některých 
zastupitelů (z důvodu nemoci ap.) a následná špat-
ná nebo žádná  informovanost o projednávaných 
záležitostech. Jako řešení zmíněného problému 
byly nově zavedeny zápisy i z těchto porad, které 
jsou zastupitelům na požádání k dispozici na OÚ.
Jsem mírumilovný člověk a takto mne, předpo-

kládám, všichni znají. Upřímně si přeji, aby se vzta-
hy uvnitř zastupitelstva urovnaly, nejasnosti byly 
vysvětleny na půdě OÚ a nebyly řešeny na minis-
terstvech. Starosta by se tak mohl v klidu a s naší 
podporou věnovat své práci.

Eliška Kopřivová

VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ!

Dovolím si několik poznámek k vydání Šípkových listů. Překvapil mne velký zájem některých občanů
o dění v obci. Myslím si, že každý nebo většina lidí, kteří jsou v nějaké důležité funkci si stanoví nějaký 
výhledový plán, představu co chce dosáhnout, co vybudovat. Nejdůležitější je získat finanční prostředky, 
které by mnozí rádi chtěli, ale neví jak se k nim dostat. Jsem pro vybudování hřiště v horní části obce.
V jakém rozsahu záleží na získaných finančních prostředcích a následných rozhodnutích OZ. Může se také 
vyplnit část písně od p. Sladkého, že vrchňáci nechtěli pro dolňáky kanalizaci, v tomto případě obráceně. 
Je zde další možnost, když se dva perou, třetí se směje a finance, které by mohla použít obec Němčičky se 
mohou v důsledku hádavosti a napadání přidělit jiné obci, kde nehrozí riziko osočování.

Ludvík Hycl
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ASPV
ASOCIACE SPORTU PRO VŠECHNY

ASPV je další z oddílů TJ 
Sokol Němčičky. Jedná 
se o cvičení pro dívky a 
ženy, které zde probíhá již 
několik let. Jde o půl hodi-
nu aerobicu, to je rytmic-
ké cvičení za doprovodu 
hudby, další půlhodiny je 

posilování, strečink a relaxace. Při cvičení se okys-
ličí organizmus při dosažení optimálního stupně 
zátěže, zredukuje se tělesná hmotnost, zpevní 
svalstvo a udrží nebo zvýší kondice.

V oddílu máme 30 členek, na cvičení chodí v prů-
měru 15 dívek a žen. Cvičíme od září do června, 
v úterý  a ve čtvrtek v tělocvičně místní základní 
školy. Jako cvičenky velmi uvítáme stavbu nového 
hřiště na horním konci, kde budeme moci chodit
i v letních měsících.

Naše výsledky nenajdete ve sportovním týdení-
ku, jako u jiných oddílů, ale my vždy odcházíme 
šťastné a spokojené.

Vzniklo
občanské sdružení Šípek

V České republice po listopadu 1989 došlo
k mnoha politickým a společenským změnám, kte-
ré začaly ovliňovat novou vyvíjející se společnost. 
Tímto bylo ovliněno řešení mnoha problémů týka-
jících se životního prostředí, jak v pozitivním, tak
i bohužel negativním slova smyslu. Nové politické 
klima umožnilo vznik řady nevládních organizací
a občanských iniciativ, věnujících se právě ochraně 
životního prostředí.
Jednou z takových občanských iniciativ je i občan-

ské sdružení Šípek, které bylo založeno skupinou 
občanů, kterým není lhostejný stav životního pro-
středí a příroda v obci a okolí. Naše sdružení chce 
aktivně příspět k dění v obci v oblasti své působ-
nosti a to v míře a způsobem, který určují naše 
stanovy (plné znění stanov naleznete na internetu 
- http://sipek.buzznet.com/user/journal/1729951/
stanovy-o-s-pek/ a nebo je k nahlédnutí u členů 
sdružení). Jedním z pilířů naší činnosti by mělo 
být dobrovolné zapojení do programů a činností. 
Domníváme se, že se v dnešní době nabízí mnoho 

volnočasových občanských aktivit, které mohou jít 
nad rámec „pouhé“ ochrany životního prostředí. 
Proto jsme otevřeni spolupráci nejenom s občany, 
ale také s orgány státní správy a samosprávy. 
Pro občany budeme v rámci našich možností

a zdrojů vyvíjet informační, osvětovou, poraden-
skou a publicistickou činnost týkající se zejména 
životního prostředí a ochrany přírody. Našimi akti-
vitami chceme přispět k rozvíjení volnočasových 
aktivit, k zlepšení životního prostředí obce a okolí, 
k utváření ekologické odpovědnosti občanů, ale 
také k trvale udržitelnému rozvoji společnosti. 
Naše sdružení má také ze zákona právo podílet 

se na rozhodování veřejné správy v projednávání 
staveb, záměrů a koncepcí, které mohou ovlivnit 
životní prostředí. Plnoprávnými účastníky tako-
vých řízení se mohou stát občanská sdružení nebo 
jeho organizační jednotky, jehož hlavním posláním 
podle stanov je ochrana přírody a krajiny, podle 
§ 70 zákona č. 114/1992 Sb. Vzhledem k získané 
právní subjektivitě máme právo žádat u přísluš-
ných orgánů státní správy, abychom byli předem 
informováni o všech zamýšlených zásazích a zaha-
jovaných správních řízeních, při nichž mohou být 
dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny chráněné 
podle zákona. 
Věříme, že navážeme s občany, orgány veřejné

i státní správy, ale i dalšími občanskými sdruženími 
spolupráci ve věcech, které by neměly být nikomu 
lhostejné, protože se týkají nás všech.

Za o. s. Šípek
Karel Novotný, Richard Stávek,

Vendula Stávková

Z akcí plánovaných na 1. pololetí roku 2008:
- 15. března: Předjarní úklid (sběr a likvidace 
odhozeného odpadu v přírodě)

- 20. dubna: Den ZEMĚ (společensko-kulturní 
odpoledne a podvečer: přednáška s ekologic-
kou tématikou, hry a soutěže pro děti i dospělé, 
beseda se skupinkou peruánských Indiánů a 
promítání fotek)

- 30. dubna: Pálení čarodějnic (společenské 
pozdně-večerní setkání u ohňů)

- květen: Den Národních parků – poznávací eko-
logický výlet k soutoku řek Dyje a Moravy

Podrobnosti k jednotlivým akcím budeme uveřej-
ňovat na internetové adrese:
http://sipek.buzznet.com/user/journal/
a nebo se na ně můžete zeptat mailem:
os.sipek@gmail.com
a samozřejmě také osobně u autorů tohoto pří-
spěvku.
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HŘIŠTĚ SNŮ
Představte si, že jinde jsme, jsme jiná vesnice, kde lidé plánují rekonstrukci hřiště...

Jedná se o projekt „Oživení dopravního hřiště v Jeseníku nad Odrou“:
“Dostatečně nevyužitá plocha dopravního hřiště inspirovala skupinu žen na mateřské dovolené ke zlepšení toho-

to veřejného prostranství. Své síly k naplnění tohoto projektu spojily s místními ochranáři a obcí. Dě�  z nedaleké 
školy napsaly a nakreslily, jak by hřiště mohlo vypadat. V obci se uskutečnil dvoudenní plánovací víkend pro lidi
z obce, kteří s organizátory hledali budoucí podobu tohoto prostoru i jiných veřejných prostranství. Účastníci spo-
lečně navrhli postup a ak� vity. Většinu hracích prvků a laviček vyrobili místní řemeslníci. Podařilo se získat příspěvek 
na výsadbu stromů z celonárodní akce Stromy Milénia. Přispěla i obec. Dnes toto místo skutečně ožilo. Slouží nejen
ke hrám dě� , ale i k navazování společenských kontaktů mezi lidmi.” [1]

Tento příběh se odehrál o pár let dříve a na místě vzdáleném od naší vsi, přesto si myslím, že může být inspira� vní 
právě pro naše občany. Ve zmiňované obci očividně dochází k zapojení veřejnos�  nejen do rozhodovacích procesů, 
ale i do vytváření plánů a jejich realizace. Chceme-li zasahovat do území obce, využijme možnos�  vše si předem 
dobře promyslet: 

plánovací víkendy, kulaté stoly, neformální setkání s občany, dotazníky, reálné plánování s odborníky a další - to vše 
může přispět k tomu, že řešení projektů bude přijatelnější pro většinu občanů. 

Nenechme si ujít příležitost a hledejme společnou budoucnost. Vyzvěme své zastupitele k lepší spolupráci, chtějí-li 
realizovat nezvratné zásahy do území naší obce, jako jsou např. výstavba obytné a průmyslové zóny, rekonstrukce 
zábavních ploch, revitalizace veřejných prostranství a další projekty.

Vendula Stávková
[1] Zdroj: 
PhDr. Alena Reitschmiedová a kolek� v autorů (Český ekologický ústav): Metodika pro místní Agendy 21 v České republice, duben 2003, Příklad 
mikroprojektu z případové studie Uplatnění MA 21 v Poodří. Předkladatelem projektu byl Český svaz ochránců přírody 70/05 Jeseník nad Odrou.

Význam životního
prostředí a volný čas

V příspěvku „Vzniklo občanské sdružení Šípek“ jsme 
čtenáře informovali o formách zamýšlených ak� vit
a činnos� . Ve svém níže uvedeném textu vám chci při-
blížit některá témata, o nichž se domnívám, že jsou 
aktuální a týkají se nás všech a neměla by být nikomu 
lhostejná.

Stav ovzduší v naší obci, která se nachází v  inverzní 
kotlině, je zejména v zimních měsících velmi nepříz-
nivý. Při nedokonalém spalování v zastralých kotlech 
ústředního topení se do ovzduší dostávají nebezpečné 
uhlovodíky a těžké kovy. Sirné exhaláty ze spalované-
ho uhlí mohou být příčinou dlouhodobých problémů 
dýchacích cest, vzniku alergií a případně i astmatů. Je 
pozi� vní, že někteří občané přešli na výtop dřevem
a další o něm uvažují. Tato změna by bezesporu přispě-
la ke zdravějšímu ovzduší nejen v Němčičkách.

Z nepříznivého složení lesních porostů vyplývá řada 
problémů, které chceme řešit podporou výsadby list-
natých dřevin a ochranou stromů, neboť mají pro spo-

lečnost nejen ekologický, ale i kulturní význam. Naše 
společnost produkuje velké množství odpadů, kterých 
by dle mého názoru mohlo  být mnohem méně, kdyby 
mezi obyvatelstvo pronikla větší odpovědnost v třídění 
odpadů. Vždyť máme k dispozici dobře vybavený sběr-
ný dvůr. Co se týče odpadků volně pohazovaných v pří-
rodě, myslím, že netřeba komentáře. 

Těmto i dalším problémům chceme nalézat řešení
a samozřejmě nejlépe je předcházet. Znečištěné život-
ní prostředí může ovlivňovat každého z nás směrem 
nega� vním. Proto zlepšování životního prostředí může 
působit preven� vně i pro�  civilizačním chorobám jako 
jsou stres a různé psychické problémy. Jedna z forem 
této činnos�  je revitalizace krajiny a prostředí, jejímž 
cílem je působení v možných řešeních ochrany příro-
dy. Ekologická výchova spočívá v dobrovolném zapo-
jení do programů a činnos� . O. s. Šípek, jeho členové 
a příznivci, se svojí činnos�  mohou stát významnou 
složkou rozvíjející občanskou společnost. Je nutné 
si uvědomit, že exisuje řada faktorů, které jdou nad 
rámec pouhé ochrany životního prostředí. Napomá-
hají vytvářet povědomí o funkci demokra� ckého státu, 
neboť demokra� ckou společnost nám nezaručí Ústa-
va a zákony, které se staly pouhým nástrojem k pro-
sazování a ospravedlňování cílů vládnoucích skupinek. 
Demokracie bude taková, jací budou občané. Nikdo si 
přeci nemůže myslet, že jen on má pravdu. Je nutné 
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si uvědomit, že nynějším nepřítelem demokracie jsou 
sobectví, závist, přehnané poli� cké stranictví, vzájem-
né osočování a korupce. Měnit věci z poli� cké urovně 
na společenskou a prak� ckou bývá součás�  demo-
kra� cké společnos� . Lidé se musí naučit převzít část 
odpovědnos�  a moci, rozvíjet své schopnos�  ak� vních 
občanů – jako je plánování, rozhodování a spolupráce. 
Například občan se může zúčastnit zasedání místního 
zastupitelstva, aby se dozvěděl o chystaných záměrech 
a plánech místního zastupitelstva. Pokud se stane, že 
jejich záměr by mohl  nepříznivě ovlivnit životní pro-
středí, je zde řada nástrojů, jak navrhovat změny či 
úpravy. 

Mezi ak� vity o.s. Šípek bude patřit informování obča-
nů o stavu a vývoji životního prostředí v blízkém okolí 
nás všech. Tím, že lidé většinou ztra� li přímý kon-
takt s přírodou, si neuvědomují, jak je pro ně zdravé 
a funkční prostředí důležité. Proto chceme k tomuto 
ekologickému a poli� ckému povědomí občanů vyvíjet
i své ak� vity. Celkově se budeme snažit o vytváření 
ekologické kultury, která povede k uspokojování různo-
rodých potřeb člověka neohrožujících životní prostředí 
ani lidskou společnost. Budeme se snažit navazovat 
spolupráci se školami a školskými zařízeními. Občany 
chceme informavat cestou zpravodaje, vývěsek, před-
nášek, školení, apod. Naší další činnos�  bude vytváření 
spolupráce se státní správou a samosprávou, pořádání 
veřejně přístupných akcí, provádění osvěty veřejnos�  
,,v terénu“ (údržba a péče o ekologicky cenné lokality 
apod.), volnočasové ak� vity nejen pro dě�  a mládež. 
Tímto způsobem bychom chtěli dosáhnout ak� vního 
vytváření mravně a citově podloženého vztahu k pro-
středí. Činnost je to nejen v úrovni teorie, ale i praxe 
pro životní prostředí. Doufám, že dojde k zapojení do 
konkrétních projektů a spojí se sociální a ekologická 
problema� ka. Výchova bude dávat smysl zkušenostem 
nejen mladých lidí, ale změní se i pohled lidí na svět, 
ve kterém žijí. 

Většina sociálních problémů má své ekologické aspek-
ty nebo jsou s nimi přímo spojeny. Životní postředí je 
“tam, kde jsme”, nikoliv pouze ozónová vrstva nad 
námi nebo tropický prales na druhé straně zeměkoule. 
Někteří lidé se např. mohou domnívat, že dětem chybí 
zařízení pro volný čas. Tím je ale dle mého názoru právě 
prostředí, ve kterém žijí. Volný čas se tedy může lehce 
stát nástrojem určité skupiny lidí k prosazování svých 
komerenčních zájmů a jiných cílů. Na základě průzku-
mu využívání zařízení pro volný čas různými skupinami 
se mohou projevit formy diskriminace podle pohlaví, 
věku, barvy ple� , fyzických dispozic a fi nančních mož-
nos� . Mohou to být i problémy lokální, které existují
v komunitě, např. že vybudování mládežnického (spor-
tovního) centra bude mít například nega� vní dopad 
na životní prostředí. Jen pro srovnání: v roce 1969

v Němčičkách založily dě�  a mládež vlastní oddíl Synové 
Lesů. Svůj volný čas vyplňovaly � m, že chodily do příro-
dy, tábořily a sportovaly. Syn lesů byl přítelem veške-
rého užitečného života v přírodě, chránil lesy, květenu 
i zvířenu. Tato mládež nepotřebovala sportovní cent-
rum. Jejich činnost byla soustředěna do oblas�  přírody 
a krajiny. To vedlo dě�  a mládež dobrou cestou k vytvá-
ření úcty mezi sebou navzájem a ke všemu živému.

Volný čas, jeho naplňování a využívání, je téma ože-
havé a zasahující do řady oblas� . Otázky volného času, 
jeho pojmové a obsahové vymezení, stejně jako kvali-
ta jeho využívání patří mezi témata frekventovaná i ve 
vyspělých státech. Volný čas je problém pedagogický, 
sociologický, psychologický, ale je také úspěšným pod-
nikatelským (ekonomickým) odvětvím, které jde často 
pro�  pedagogickým a společenským snahám. Ak� vity 
volného času mohou mít charekter ak� vní nebo pasivní. 
Uspokojování potřeb volného času mladého člověka se 
může bezprostředně projevit dle známého úsloví: “Kdo 
něco dělá - nezlobí”. Neuspokojování může naopak mít 
odraz ve skryté frustraci vedoucí až k různým formám 
agresivity a dalších patologických jevů. Jak využívat
a naplňovat volný čas se mladý člověk musí učit v rám-
ci své socializace. Vhodná organizace využi�  volného 
času je součás�  výchovně vzdělávacího procesu, který 
mají zajišťovat především ins� tuce škol a rodin. Dneš-
ní doba vede k nárustu volného času mladé generace 
(úbytek povinnos�  souvisejících s chodem domácnos�  
apod.). Mění se i systém hodnot nejen mladé genera-
ce, ale celé společnos� . Filozofi cká kategorie “být” se 
nahrazuje kategorií “mít” - vlastnit. Kvalita a intenzita 
osobního zážitku je nahrazována jeho kvan� tou. Místo 
vlastního ak� vního konání určité volnočasové činnos�  
se lidé spokojují s recep� vní účas�  - tj. sledováním ak� -
vit jiných, přičemž je často přímá osobní účast nahra-
zována zprostředkováním masmédii. Pak se intenzita 
osobního prožitku z vnímání v izolovaném domácím 
prostředí snižuje, třeba až na pouhou kulisu. Má-li vol-
ný čas plnit své poslání, je zapotřebí vytvářet takové 
podmínky, které budou podporovat žádoucí ak� vní 
činnost. O volném čase se hovoří jako o rizikovém fak-
toru, či jako o časované bombě. Jeho množství rela� v-
ně vzrůstá, kvan� ta však neznamená automa� cky jeho 
kvalitní využívání. Neovlivňování využívání volného 
času a výchovy ze strany společnos�  a ponechání této 
oblas�  zcela na komerci, by mělo nedozírné následky. 
Pokud není ins� tucionální nabídka v místě dostatečná 
a odpovídající, mohou si mladí lidé nacházet jiné ak� -
vity, často společensky nežádoucí. Je známo, že výcho-
va je levnější a úspěšnější než převýchova. 

Proto se činnostmi v občanském sdružení Šípek 
vynasnažíme, aby naše ak� vity byly inves� cí do 
budoucna. 

Karel Novotný, člen rady o. s. Šípek
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Loňská zimní sezona 2006/07 proběhla docela 
dobře. I přes nepříznivé sněhové podmínky jsme 
zvládli dobře jak lyžařskou školu, tak i provoz lyž. 
areálu ke spokojenosti  většiny návštěvníků. Do LŠ 
se nám přihlásilo 220 dětí. Sněhové podmínky byly 
velmi špatné, ale i tak se 3 týdny lyžovalo za velmi 
slušných podmínek. Proběhly také okresní (40 lyž.) 
a krajské přebory (27 lyž.). Sezonu jsme ukončili 
zdařilým maškarním karnevalem.
V březnu 2007 jsme uspořádali 2 lyžařské autobu-

sové zájezdy do Rakouska na Hochkar, které byly 
určeny pro členy TJ a doplnili jsme jen volná místa 
veřejností. Sněhové podmínky tam byly výborné
a v letošní sezoně plánujeme tuto akci opakovat.
Největší technický úkol pro lyž. areál vyplynul 

ze skutečnosti, že se lyžařské vleky dostaly pod 
drážní úřad, stejně jako lanové dráhy . Tímto nám 
vznikla  povinnost získat certifikaci o způsobilosti
k provozu. Obsahovalo to prokázat potřebné 
doklady a revizní zkoušky ke 
všem elektrickým a strojním 
zařízením včetně lan,certifikace 
fregmenčního měniče a mno-
ho dalších  dokladů.To se nám 
podařilo zvládnout, byli jsme
9. v republice! Podařilo se nám 
také sehnat a zakoupit za vel-
mi výhodných podmínek další 
umělou hmotu na sjezdovku. 
Z Ramzové v Jeseníkách  jsme 
dovezli 3 plné kamiony.
TJ vypomohla obecnímu úřa-

du při vybudování nového 
parkoviště, chodníku a lávky 
přes potok k lyžařskému are-
álu. Parkoviště bude sloužit 
i koupališti a všem návštěv-
níkům Němčiček. Pracujeme 
také na záměru upravit a prodloužit vlek, rozvo-
dy vody, rozvodu elektriky, nástupiště na dojezdu 
k pozemku, zabudování turniketu a rekonstrukci 
vleku. Zde záleží na získání potřebných finančních 
prostředků. Proběhlo i rozšíření vedlejší sjezdové 
části areálu včetně zemních úprav a zatravnění.
V teplých nelyžařských měsících pak proběhly 

následující akce:
O prázdninách se uskutečnily 2 miniakce výletů 

na kolech po okolí Němčiček až do Rakous.
25. 8. 07 proběhla tradiční burčáková zábava 

pořádaná TJ, kde se opět osvědčila obsluha vybra-

ZPRÁVA O ČINNOSTI LYŽAŘSKÉHO ODDÍLU 
TJ Sokol Němčičky v uplynulém období r. 2007

ná z řad členů LO. 
01.09.07 jsme zkusili uspořádat nultý ročník akce 

nazvané „Loučení s létem“. Dali jsme řádně všem 
dostupným členům a cvičitelům na vědomí termín 
a možnost účasti. Sešla se sice malá skupina členů 
TJ a jejich ratolestí, ale o to větší byla sranda kolem 
soutěží zde vymyšlených a pořádaných. 
V měsíci listopadu (3. -10. 11. 07) pak proběh-

lo skládání kartáčů a vytvoření sjezdovky větších 
parametrů než v předcházejících letech. Však to 
také vzalo 3 dny práce za hojné účasti brigádníků 
(69, 53, 36 ) ze všech oddílů TJ- všem Vám  zúčast-
něným za to děkujeme. Nezapomněli jsme ani na 
cvičitele a 28.11.2007 se pořádalo setkání cvičitelů 
spojené s proškolením od našich zkušených lek-
torů z pedagog. fakulty Brno Marka a Jardy, kteří 
nám připomněli základy lyžování spojené s promí-
táním materiálů o moderním lyžování.
2.12.2007 pak proběhla lyžařská burza a nábo-

rová akce do LŠ – lyžování zdarma na sjezdovce.
O týden později pak proběhlo zahájení lyžař-
ské školy za hojné účasti malých i větších zájem-
ců o lyžování. Sněhové podmínky se naštěstí po 
2 kurzech obrátily a začalo mrznout a mohlo se 
nasněžit a lyžovat konečně na sněhu. Opět jako 
v loňském roce jsme uspořádali Lyžařský Silvestr 
2007 v budově u vleku a sešlo se tu opět zdravé 
jádro lyžařů, kteří pak na Nový rok nevyspávali, ale 
naopak lyžovali celý den co jen mohli !
Od ledna začaly probíhat lyžařské školy pro okol-

ní ZŠ a jedná se o opakovanou zdařilou akci, která 
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nejen rozšiřuje řady mladých lyžařů, ale také při-
náší nemalé finanční prostředky stejně jako klasic-
ká LŠ.  Pro místní ZŠ v Němčičkách je tato akce 
zdarma, plně v režii TJ. Jako doplněk lyžařské výu-
ky se také  rozběhla škola pro „dříve narozené“ a je 
docela slušný zájem o rozlyžování pod dohledem 
zkušených instruktorů.
LO také nezapomíná na veřejné dění v obci

a okolí a pravidelně dáváme permanentky na vol-
né jízdy na vleku na všechny akce v Němčičkách, 
částečně také na plesy v okolí, přispěli jsme i na 
vyhodnocení okresních fotbalistů.
LŠ potřebuje vybudovat lyžařskou školku tak, jak 

ji známe ze zahraničních středisek, pro ty nejmen-

ší lyžaře, kterých nám tu stále přibývá.V letošní 
sezoně je přihlášených 252 dětí v kurzu. Již v loň-
ském roce měl být realizovaný dopravníkový pás 
pro malé lyžaře, který se už sice dokompletová-
vá, nastaly však komplikace kolem zabezpečova-
cích zařízení a vše se zpozdilo a v letošní sezoně,
už k využití nedojde.
Lyžařská sezona v Němčičkách už nám sice poma-

lu končí, snad se sněhové podmínky ještě zlepší
a po právě pořádaných závodech pak ještě uspo-
řádáme závěrečný lyžařský karneval 16.3. v neděli 
ve 14 hodin a ukončíme sezonu se ctí.

Předseda oddílu lyžování
Ota Dvořák

ZAMYŠLENÍ NAD VELIKONOCEMI

Když se zeptám dětí ve škole: Co to jsou Velikonoce? Tak si každý 
kluk vzpomene na pondělí, kdy prohání holky. Někteří říkají, jsou to 
svátky jara. Málokdo si vzpomene, že jsou to křesťanské svátky. 
O velikonocích slavíme umučení, smrt a zmrtvýchvstání Pána Ježí-

še. Jsou to největší křesťanské svátky. Kdyby Kristus nevstal z mrt-
vých, naše víra by byla marná. Tak jako se příroda probouzí k nové-
mu životu, tak křesťané věří, že budou po smrti vzkříšeni k věčnému 
životu.
Velikonoce jsou také příležitostí, abychom obnovili svůj vztah

k Bohu a k bližním, tím že si navzájem odpustíme. Jak důležité je 
odpuštění vidíme z následujícího příběhu: Když měl Gándhí 15 roků, 
ukradl svému otci zlatý náramek, aby zaplatil dluhy. Měl výčitky 
svědomí, vina ho tížila. Nemohl to unést, ale také neměl odvahu jít 
za tátou a vše mu povědět. Vzal tedy papír a všechno napsal i s tím, 
aby ho potrestal. Třásly se mu ruce, když odevzdal svému tatínkovi 
dopis. Posadil se naproti němu a s napětím pozoroval, co bude dál. Čekal, že se otec rozhněvá, že bude zle. 
Otec si přečetl první stránku a pak druhou. Chlapec viděl, jak otci vytryskly slzy, po tváři stékaly jako kapky 
perel. Pak zavřel oči, vzal chlapce do náručí, přitiskl ho k sobě a šeptal: „Teď už je zase dobře.“ Od té doby 
Gándhí už nic v životě neukradl. To je jen lidské milosrdenství, o co krásnější je milosrdenství Boží! 
Přeji Vám požehnané velikonoční svátky. Ať se dokážeme obnovit na těle i na duchu, a vzklíčí v nás nový 

život. 
P. Petr Papoušek, farář

INFORMACE PRO OBČANY

Obec Němčičky se zapojila do projektu Czech POINT.  Občané  v rámci tohoto projektu mohou v kanceláři 
OÚ obdržet   výpisy z Katastru  nemovitostí, z Obchodního rejstříku, z Živnostenského rejstříku a také ihned 
na  místě lze získat  výpis z Rejstříku trestů. 
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Vážení spoluobčané, 
chtěli bychom se alespoň ve zkratce poohléd-

nout za loňským krojovaným plesem. Na popud 
pana Branka Černého  jsme se chytili myšlenky 
uspořádat  v Němčičkách (po 7 letech) krojový 
ples, tentokráte i s ochutnávkou modrohorských 
vín. Datum jsme stanovili na 29. prosince 2007. 
Celým večerem provázel výše jmenovaný pan 
Branko Černý a k tanci a poslechu skvěle hrála 
dechová hudba Sokolka ze Šakvic.  Na úvod ple-
su nám předvedly krásné taneční vystoupení děti 
ze ZŠ Němčičky. Hlavním bodem plesu pak bylo 
předtančení moravské besedy v podání místní 
chasy i chasy přespolní. Troufáme si tvrdit, že na 
návštěvníky plesu čekala i bohatá tombola. Co se 
návštěvnosti týče, tak ta byla dle našeho názoru 
velmi úspěšná a činila přes 200 prodaných lístků.
Ples měl i souvislost s 25. prosin-

cem 2007, kdy se někteří z něm-
čičské chasy zúčastnili v roli herců 
Živého betlému. Toto představení 
bylo odehráno ve farní zahradě ve 
Velkých Pavlovicích. Výtěžek z této 
akce putoval na pomoc malé holčič-
ce – Karolínce Horské z Valtic. Tato 
dívenka je na vozíčku a od naroze-
ní trpí, dnes ještě nevyléčitelnou, 
nemocí – spirální svalovou atrofií. Je 
to nemoc, která způsobuje ochabo-
vání svalstva a její průběh lze pouze 
pozastavit za pomoci léků. Karolínka 
tyto léky musí brát denně a jedno 
balení, které je na měsíc, vyjde na 
60.000,-Kč. Rozhodli jsme se proto 
v rámci krojovaného plesu této hol-
čičce alespoň trošku pomoci a na 
pódium jsme postavili kasičku s tím, 

že kdo by chtěl pomoci, může přispět. Bohužel, 
jak již je veřejným tajemstvím, někdo tuto kasičku
v nestřežené chvíli odcizil. Opravdu jsme si nemys-
leli, že by se mezi námi našel někdo, kdo by něco 
takového udělal. Nicméně Karolínka nezůstala 
úplně bez peněz a k 12.000,-Kč, které se vybrali 
na Živém betlému, jsme jí v rámci možností přida-
li z plesu 3.000,-Kč, aby měla alespoň na čtvrtinu 
měsíční potřeby léků. Díky organizátorům betlému 
máme k dispozici i číslo jejího konta, takže kdyby 
se mezi Vámi našli tací, kteří by jí chtěli pomoci, 
mohou posílat peněžní příspěvky na její účet s čís-
lem: 2405169110/0800.
Když shrneme výše napsané řádky, tak až na 

neblahou událost s penězi pro Karolínku si trou-
fáme tvrdit, že se krojový ples vydařil a doufáme, 
že se jeho tradice v dalších letech opět obnoví

a zachová. V neposlední řadě chce-
me také poděkovat všem, kteří se 
na přípravě plesu jakýmkoliv způ-
sobem podíleli. Ať už přípravou 
krojů, radami, pomocí, věnováním 
tomboly či vína, nácvikem besedy či 
moderováním plesu. Zvláštní podě-
kování patří též panu starostovi
a celému zastupitelstvu, kteří nám
v mnoha věcech vyšli vstříc. Ještě 
jednou všem patří velký dík.

Stárci a stárky roku 2007
Fotografie z plesu si můžete pro-

hlédnout na webových stránkách 
pana Branka Černého na adrese
http://www.vinnysklep.cz/index.

php?clanek=908&menu=akce&s
ub=zpravodajstvi nebo se podívat 
na webové stránky obce Němčičky, 
kde je tento odkaz přímo umístěn.

Krojovaný ples 29.prosince 2007
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Rok 2008 s MS ODS Němčičky
Vážení občané, tímto Vám chci představit dosavadní činnost MS ODS Němčičky. Od posledního čtení proběhla 

spousta akcí. Ta první byla na přelomu roku, kde MS ODS Němčičky spolu s MS ODS Hustopeče pořádalo Silves-
trovský tenisový turnaj, který probíhal v kryté hale v Kurdějově. Za Němčičky se turnaje zúčastnili: Slezák Petr, 
Antoš Petr, Godlewski Jiří, Sedlařík Lukáš, Stávek Pavel. Hrály se čtyřhry a z deseti dvojic měly Němčičky velice 
pěkné umístění. Na prvním místě skončil Sedlařík-Polách, na druhém Antoš-Slezák a bramborovou medaili získal 
Godlewski-Cabal. Tímto sportovním dnem jsme velice příjemně zakončili rok 2007. 
Rok 2008 začal ve velikém tempu, protože již 5.ledna jsme pořádali tradiční ples MS ODS Němčičky. Musím při-

znat, že jsme letos měli nasazenu vysokou laťku od stárků a Krojovaného plesu, který byl zorganizován na vysoké 
úrovni a okořeněn moravskou besedou. Nicméně jsme se tradiční pěknou výzdobou, bohatou tombolou, rozto-
milým vystoupením dětí místní školy, skupinou Kombet a stylovým vystoupením taneční skupiny La Quadrilla 
navodili příjemnou atmosféru tohoto večera. Na náš ples přijeli tentokrát nejen naši tradiční hosté jako poslanec 
parlamentu ČR Ing. Pavel Suchánek, Ing. Arch. Anna Procházková radní JMK, ale i spousta starostů okolních obcí 
a předsedů místních sdružení ODS.
Všichni hosté ocenili příjemný a neformální průběh celého plesu. Plesu ze zúčastnilo 180 lidí a zábava se pro-

táhla až do pozdních ranních hodin. Při této příležitosti chci poděkovat účinkujícím, členům MS ODS Němčičky
a všem, kteří pomohli s přípravou a úklidem sálu. Kromě sportovních a kulturních akcí MS ODS Němčičky aktivně 
vyjednávalo o postavení našeho kandidáta v krajských volbách na podzim 2008. Na oblastním sněmu se volilo 
deset kandidátů za oblast Břeclav a v tajné volbě byli zvoleni: 

1.) Ing. Arch. Anna Procházková radní JMK

2.) Ing. Kadrnka Jíří předseda fi nančního výboru JMK

3.) Koštiál Rostislav starosta Mikulova

4.) Slezák Petr starosta Němčiček

5.) Sadílek Libor místostarosta Hustopečí

Jsem velice rád, že delegáti oblastního sněmu skloubili zkušenost s mládím a ocenili tvrdou práci kandidátů, 
kteří ji musí dennodenně před občany obhajovat. Na regionálním sněmu v Hustopečích z této nominace vyply-
nulo a bylo schváleno celkově 26. místo na kandidátní listině krajských voleb na podzim 2008. Z pohledu Něm-
čiček je to na jednu stranu určité ocenění práce MS ODS Němčičky a na druhou stranu další výzva vytvořit Petru 
Slezákovi dobré zázemí pro jeho kandidaturu. Cílem MS ODS Němčičky není jen co nejlepší výsledek v krajských 
volbách, ale i možnost pracovat v komisích cestovního ruchu, zemědělství popř. fi nancí. Pro obec Němčičky je též 
velice dobré, že starosta Petr Slezák je předseda svazku obcí Modré hory a Dobré vody, přes které půjde realizovat 
společné projekty na podporu vinařství a turistiky. Můj příspěvek o činnosti bych chtěl ukončit pozváním na letní 
noc, která se bude konat 21.6.2008 na nádvoří kulturního domu. Další sportovní a společenské akce pořádané 
MS ODS Němčičky budou s předstihem oznámeny. 
Děkuji 

předseda MS ODS Němčičky Pavel Stávek

Víceúčelové hřiště

Milí občané, původně jsem ani nechtěl reagovat, ale 
že se mezi lidmi objevují různé polopravdy, tak musím. 
Jedna z fám je, že hřiště bude oploceno, aby tam 
nemohly chodit dě�  sportovat. Není to pravda, ten 
plot tam má sloužit k ochraně před psy, dále má zame-
zit úniku míčku ze sportovního zařízení na komunikaci 
a přilehlé soukromé pozemky. Obec deklarovala, že 
hřiště bude sloužit místní škole a školce a taktéž širo-
ké veřejnos� . Pro příklad uvádím dětské hřiště napro�  

domu Radka Oslzlého, na kterém je také plot z důvodu 
bezpečnos� . Branka je zavřená, ale není zamčená, aby 
tam mohli chodit všichni.

Další fáma je, že za víceúčelovým hřištěm stojí spon-
zor, který si diktuje podmínky. Opět to není pravda.
O žádném takovém člověku nevím a dovoluji si tvrdit, 
že ani nikdo ze zastupitelů. Pokud někdo tyto informa-
ce mezi lidi šíří, tak by je měl doložit. Je veliká škoda, 
že někteří lidé vyplýtvají potenciál na to, aby něco 
zha� li nebo někoho poškodili, místo aby konstruk� v-
ně přispěli k řešení různých problémů. Zanechává to 
ve mně pachuť, že některým jedincům nejde o rozvoj 
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celé obce, ale spíše o své osobní potřeby a zájmy. Budu 
velice rád, pokud se chce někdo vymezovat, ať to dělá 
pozi� vně. Představí svoje myšlenky, navrhne řešení 
nebo projekty.

Dále bych chtěl trošičku osvětlit podstatu získávání 
prostředků. Zaklad je kvalitní projekt, proto jsme v prv-
ní fázi připravovali více projektů podle volebních pro-
gramů a přijatého strategického plánu rozvoje obce. 
Tyto projekty jsme diskutovali na zastupitelstvu a před-
stavili veřejnos�  na zasedáních zastupitelstva. Dalším 
krokem je podání žádos�  podle vypsaného dotačního 
� tulu. Za tře�  je velice důležité v důvodové zprávě pře-
svědčit komisi o přidělení dotace, kvalitou projektu, 
potřebnos�  pro rozvoj obce a zvyšování kvality živo-
ta v návaznos�  na zlepšování služeb a podmínek pro

cestovní ruch. Za čtvrté v případě potvrzení dotace 
je třeba vypsat výběrové řízení na realizaci projektu, 
vybrat fi rmu a kvalitní stavební dozor a správné zúřa-
dování celé inves� ce z důvodů zpětné kontroly FÚ, 
NKU, JMK atd. Všechny tyto kroky mají své procedury, 
které připravuje a realizuje starosta s pomocí zastupi-
telstva. Tady si myslím,že by starostovi měli zastupitelé 
ak� vně pomáhat a ne “házet klacky pod nohy”.

Vážení občané, když se podíváme do historie i sou-
časnos� , tak přece vždy šlo o to zajis� t prostředky na 
vybudování různých projektů, které přispěli ke kvalitě 
života v naší obci. Věřte nám, že se o to snažíme a pro-
sím, buďme v různých výpadech zdrželiví a neničme 
snahu druhých.

předseda MS ODS Němčičky Pavel Stávek

Milí bratranci,

se zájmem a už s mírným znechucením jsem si pře-
četl Vaše Šípkové listy a dospěl jsem k závěru, že už 
musím nějak vyjádřit svůj názor na dění v Němčičkách, 
které jsou mému srdci stále velmi blízké. Již dlouhodo-
bě sleduji se zájmem dění v obci. Vzhledem k tomu, že 
brácha je starosta, zabývá se některými otázkami dos�  
dopodrobna, a to především z právní, ale i společenské 
stránky. Domnívám se to� ž, že vzhledem k tomu, že 
nejsem účasten na veřejném životu obce a že nejsem 
se všemi v každodenním kontaktu, jsem schopen urči-
tého nadhledu a racionálního zhodnocení toho, co se 
děje. Věřte, že mě nenechává chladným to, že ačkoli 
(jak sami ve svém „Šípovisku“ píšete) je starosta více či 
méně úspěšný, stále se někdo snaží ztěžovat jeho práci 
a to nejen formou řádnou na jednáních zastupitelstva 
při hlasování a diskuzích, ale i formou jakýchsi pod-
pásovek, které člověku dokážou hodně znepříjemnit 
život. 

Ale budu konkrétní. 

Zbyňku, tvůj článek jsem si přečetl opravdu se zájmem 
a částečně s Tebou musím souhlasit, a to ohledně nejas-
nos�  v dokumentaci. Pokud máš za to, že tam takové 
nejasnos�  jsou a že na OÚ není k dispozici dostateč-
ný projekt k výstavbě, je jistě správné vyjasnit si, co se 
má stavět a jak. Vzhledem k tomu, že samotný projekt 
bude (nebo byl?) jistě (společně s příslušnou dotací) 
projednáván na veřejném zastupitelstvu, bude snad 
vše vyjasněno a také odhlasováno. Nedovedu si před-
stavit, že by někdo něco stavěl nebo rekonstruoval bez 
příslušné projektové dokumentace (zvlášť u dotované 
stavby za několik milionů). Bez řádného projektu by jis-
tě byly problémy se stavebním úřadem a ta dotace by 
se taky nedostala. Jistě Ti bude na obci každý vděčný, 

pokud se svými zkušenostmi přispěješ k tomu, aby pří-
slušná dokumentace byla v pořádku.

V další věci pak, ale shledávám mírný rozpor v tom, 
co píšeš. Není mi to� ž jasné, co vlastně chceš. Na jed-
né straně říkáš, že hřiště těchto parametrů nahoře je 
megalomanské, zbytečné a pro údržbu nákladné, pak 
téměř vzápě�  píšeš, že si takové hřiště dovedeš před-
stavit v areálu Sokola. Tam by Ti to megalomanské
a zbytečné nepřipadalo? Nebo by tam mohlo být ješ-
tě větší? Tam by se údržba nedělala? Když píšeš, že 
máš prosazovat zájmy Sokola, není snad pro�  zájmům 
Sokola prosazovat megalomanské, zbytečné a náklad-
né hřiště do areálu Sokola? K tomuto musím dodat 
ještě jednu věc. Několikrát jsem v poslední době zasle-
chl argumentaci, že pokud je starosta členem Sokola, 
měl by také prosazovat jeho zájmy (neříkám, žes to 
říkal Ty). To snad nemyslíte vážně!? Starosta je pře-
devším zástupcem občanů Němčiček a měl by pro-
sazovat zájmy všech občanů Němčiček. Stejně tak by 
měli postupovat i všichni zastupitelé a ruku na srdce 
– postupují tak? Starosta musí dbát na to, aby se obec 
rozvíjela po všech stránkách a taky na obou „kon-
cích“. Při své činnos�  se nemůže a nesmí ohlížet pouze
a jenom na to, zda to, co dělá obec, nebude nic stát 
(i do budoucnos� ). To by v Němčičkách nebyla škola, 
školka, nepodporoval by se folklór, Sokol atd. Chápu, 
že prosazuješ zájmy Sokola (u zastupitelů to již chá-
pu méně), ale pokus se taky pochopit, že starosta má 
„na staros� “ zájem celé obce a ne pouze jedné sku-
piny občanů (a � m nemyslím pouze Sokol /tam jsou 
dokonce i „neobčané“ Němčiček/, ale např. i věřící, 
myslivci, včelaři atd.). Já ten projekt detailně neznám, 
ale pro údržbu a správu hřiště by se dali určitě využít 
nezaměstnaní, kterých je v obci dostatek v rámci veřej-
ně prospěšných prací. Domnívám se, tento záměr má 
MPSV a obec by to po stránce platové nic nestálo. Ale 
to je jen námět, nevím, jestli by to šlo. Je to malá ukáz-



Němčičské ČTENÍ číslo 1, březen 2008strana 16

ka, jak popřemýšlet o tom, jak něco udělat a ne o tom, 
proč něco neudělat….

Tome, u Tvé pe� ce ohledně koček jsem se přesvěd-
čil, že je úplně zbytečné cokoliv říkat a psát po práv-
ní stránce. Tehdy jsem Ti napsal odkazy na konkrétní 
zákony a vyhlášky, ze kterých jsi mohl pochopit, že 
ta Tvoje snaha je naprostý nesmysl. Bohužel jsi i přes 
to pe� ci dál prosazoval a podal, Petr musel na pe� -
ci nějakým způsobem reagovat (což mu zabralo čas, 
který mohl věnovat pro obec důležitějším věcem). 
Pak jsem se na internetu dočetl, že jsi nesplnil úkol 
zastupitelstva stran vypracování příslušného předpi-
su, který by kočky reguloval, protože to neumožňuje 
zákon o obcích (doplnil bych ještě zákon o místních 
poplatcích). Proč jste teda tu pe� ci podávali, když jste 
věděli, že s � m obec nemůže nic udělat? Nebo jste to 
nevěděli? To jste si nezjis� li? To sis nepřečetl zákon
o obcích (jako zastupitel)? To sis nepřečetl to, co jsem 
Ti psal já? Nebo jste to všechno věděli a přesto to 
podali? Proč? Myslíte si, že starosta nemá jiné věci na 
práci (a jak píše Ríša, je taky placený z daní všech obča-
nů)? Byla to snad jenom sranda? Sranda byla i s� žnost 
na MV? Opět musím podotknout, že jako zastupitel sis 
měl přečíst zákon o obcích, kde bys zjis� l, že je to Tvo-
je podání úplně nesmyslné? To žes mohl zavolat mně, 
abych Ti to řekl a podložil to příslušným textem záko-
na jsi taky neudělal, ale po zkušenostech s „kočkama“ 
se obávám, že bys mě stejně nevyslyšel. A úplně stej-
ně musel starosta lítat po úřadech po výsleších a ač 
se jedná o úplný nesmysl, strávil tam čas, který mohl 
věnovat podstatnějším věcem. Jenom doufám, že stej-
ně, jak jsi zveřejnil s� žnost, zveřejníš i rozhodnu�  MV. 
Divné mi připadne, že k těmto prostředkům ses uchýlil 
ve chvíli, kdy bylo zřejmé, že část zastupitelstva obce 
je pro výstavbu hřiště „ na Kříbě“. Co bude následovat, 
aby tam to hřiště nestálo? Trestní oznámení? Celé toto 
snažení mi připadá úplně zřejmé a jasné - buď Sokol 
nebo nic…. Ačkoliv jsi byl zvolen ve volbách občany 
Němčiček, pořád nemůžu přijít na to, jestli zastupuješ 
zájmy Němčiček nebo „rodinné fi rmy“. Určitě by stá-
lo za to, zastavit se, zamyslet a říct si pro koho v tom 
zastupitelstvu jsi a vyvodit z toho důsledky. Pokud se 
nedokážeš přenést přes zjevný střet zájmů, ve kterém 
ve své volené funkci jsi, ty důsledky si vyvoď sám.

Ríšo, velmi mě zaujalo Tvoje poje�  zastupitelské 
demokracie v této zemi a v Němčičkách. Pokud někdo 
vyhrál volby a má zodpovědnost za dění v obci, musí 
snad prosazovat to, proč ty volby vyhrál. Pokud by to 
tak nebylo, měl by se stydět před všemi, kdo ho zvolili. 
Jenom by bylo zajímavé zjis� t, jestli opravdu zastupite-
lé prosazují to, co slíbili lidem před volbami nebo jestli 
to byly jenom fráze pro voliče. Tvoje argumentace � m, 

že určité procento lidí někoho nevolila a nemusí tedy 
souhlasit s jeho programem mi připadá, jako vystřižená 
z Haló novin. Ty popíráš základní demokra� cké princi-
py zaručené Ústavou a zákonem o obcích. Byl porušen 
nějaký zákon? Já mám za to, že ne. Tvrdíš, že zákony 
jsou špatné a jistě máš v mnohém pravdu. Budeme to 
řešit tak, že vezmeme zákon do svých rukou a budeme 
si dělat to, v čem spatřujeme jeho ducha? To bude pěk-
ná anarchie, když si tu bude každý dělat, co chce. Ještě 
Ti připomenu, že psát o špatných zákonech, je tak tro-
chu jako plakat na špatném hrobě. Navš� v v kanceláři 
Tvého poslance a tam si mu postěžuj, jak je to hrozné, 
že se v těch pitomých zákonech nevyznáš a že je potře-
ba je změnit, a on tě jistě vyslyší a připraví v parlamen-
tu příslušné novely. Nikdo jiný než parlament Ti to� ž ty 
hrozné zákony nezmění. Argumentace � m, že když se 
ke hřiš�  nikdo nevyjádřil, že nikoho nezajímá, je napro-
sto scestná. Já bych mohl použít klasickou poučku plat-
nou již od dob římského práva „Qui tacet, consen� re 
videtur“ neboli „ kdo mlčí, ten souhlasí“. Podotkls, že 
jsi právní laik, a proto dovol, abych připomenul, že tato 
zásada je obsažena v několika ustanoveních našeho 
právního řádu. Bohužel jsem nikde nenašel zásadu„ 
kdo mlčí, je mu to jedno“, ale možná jsem hledal špat-
ně (v tom případě mě, prosím, pouč). Podle výše uve-
deného mi připadá, že se pro�  stavbě (rekonstrukci) 
hřiště za školou postavila především skupina lidí, kteří 
však nejsou mo� vováni blahem obce, ale (jak napsal 
Zbyněk) zájmy TJ Sokol. Mě to nepřekvapuje, máte na 
to právo, možná to cí� te jako svou povinnost, ale ještě 
jednou připomínám, že zástupci obce by měli prosa-
zovat především zájmy obce. Měl jsi pravdu v jedné 
věci. Celé je to trapná fraška, ale ze strany lidí, kteří 
nedokážou unést to, že neprosadili demokra� cky svůj 
názor a všemi prostředky se snaží alespoň znepříjemnit 
život těm, kdo v obci evidentně něco pozi� vního dělají
a snaží se o nějaký posun. Připadá mi opravdu hlou-
pá snaha bránit vybudování „horního“ hřiště jenom 
proto, aby to hřiště stálo „dole“ (i když jsi to nenapsal, 
z „ducha“ Vašeho čtení mi to tak vyšlo). Vždyť nikdo 
nikomu nebrání, aby v areálu TJ to hřiště vybudoval, 
jsem přesvědčený, že obec ten záměr bude podporo-
vat.

Ještě trošku obecněji. Celé tyto peripe� e jsem vyklá-
dal kamarádovi, který je v zastupitelstvu asi stejně 
velké obce jako jsou Němčičky tady na Kroměřížsku. 
Chytal se za hlavu a říkal, že kdyby oni měli tu možnost 
a dokázali sehnat peníze, postavili by to hřiště (a teď 
cituji) „ i na věži kostela“. Podotýkám, že kamarád je sil-
ně věřící a za lidovce byl taky zvolen do zastupitelstva. 
Pochopil jsem, že v Němčičkách je úplně jiná situace,
a když se člověk podívá, co se tam zbudovalo, jde vidět, 
že jsou tam velmi schopní lidé (jen doufám, že ne vše-
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ho schopní). Problém je v tom klasickém „s jídlem 
roste chuť“, přece není možné, aby většina zásadních 
inves� c v Němčičkách směřovala pouze do jednoho 
místa, musí to být rozloženo tak, aby z veřejných peněz 
měli prospěch všichni občané Němčiček a ne jen ome-
zená skupina lidí sdružených do nějakého spolku (který 
navíc není tvořen výhradně občany Němčiček). 

Sakra chlapi, vždyť si sedněte, proberte to, odhlasujte 
si to na zastupitelstvu a když prohrajete, tak uznejte, že 
jste byli přehlasováni demokra� cky zvolenou většinou. 
Je to tak těžké se na to podívat bez emocí a také eko-

nomických zájmů?
Jenom upozorňuji, že vzhledem k tomu, že se za své 

názory nestydím, poslal jsem kopii tohoto mailu ješ-
tě několika lidem z Němčiček, které touto cestou chci 
informovat o mých názorech a doufám, že vyvolám 
diskuzi na toto nebo jiné témata. Počítám také s � m, 
že ten kdo tento email dostane, naloží s ním dle svého 
uvážení (smažou či pošlou dál).

S pozdravem Radim Slezák

inzerce

inzerce pro občany

Nová rubrika bezplatná INZERCE PRO OBČANY
Svou soukromou inzerci prosím zasílejte na email: info@nemcicky.cz,
nebo doručte na obecní úřad

PLACENÁ INZERCE

CENÍK ZA REKLAMU
ZVEŘEJNĚNOU V NĚMČIČSKÉM 
ČTENÍ

Reklama zabírající celou
stranu A4 cena 2.000,- Kč

Reklama zabírající polovinu
strany A4 cena 1.000,- Kč

Reklama zabírající čtvr� nu
strany A4 cena 500,- Kč

Reklama zabírající osminu
strany A4 cena 300,- Kč

Ceny jsou za zveřejnění v jednom 
čísle Němčičského čtení.

Příspěvky a náměty můžete posílat 
na adresu Obecního úřadu a nebo 
na e-mail: info@nemcicky.cz
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NEŠŤASTNÉ ČEPÁKY
Příběh z (ne)dávných dob

Starší generace vesnických obyvatel si ještě z období 
těsně po 2. světové válce pamatuje různé řemeslníky 
a obchodníky, kteří procházeli jednotlivými vesnicemi 
a nabízeli svoje zboží nebo odbornou práci. Tak se po 
dědinách ozývalo jednou hlasité volání „vápno, vápin-
ko kuptéé...“ vápeníka z Drahanské vrchoviny, jindy 
zase dráteníkovo „drátovat, fl ikovát“, nebo sklenářovo 
„okná, okná zasklivám“. Dráteník a sklenář byli většinou 
Slováci. Často se také objevovali s velkými nůšemi met-
lí na zádech dva cikánš�  manželé z Mutěnic (o Romech 
tehdy ještě nikdo nic neslyšel). Ti nepokřikovali, ale 
vždy zaklepali na dveře, pozdravili a své výrobky pak 
hospodyním nabízeli. Až z Valašska přijížděli šikovní 
výrobci hrábí, kosišť, hrkávek, vařeček, košíků a dalšího 
zboží. Když se � to prodejci a řemeslníci objevili ve ves-
nici, bylo kolem nich vždy plno zvědavých dě� . Pro ně 
to byli poslové vzdálených a neznámých krajů. Za zboží 
a práci někdo zapla� l penězi, často ale také kouskem 
špeku, vajíčky, moukou nebo trochou teplé polévky či 
hrnkem mléka. Jediný, kdo peníze nebral, ale naopak je 
dával, byl ten, co zvonil na zvonec a vykřikoval „kůže, 
kůžky“.
Obyčejně dvakrát do roka se v Němčičkách objevila 
také panímáma s velkou nůší na zádech, která volala  
„čepáky kupte, čepáky“. Dnešní mladší generaci je tře-
ba vysvětlit, že čepák byl baňatý džbán z pálené hlíny, 
který měl mimo třícen� metrového hrdla ještě malý 
otvor v uchu. Hrdlem se do něj nalilo něco přes tři litry 
teku� ny a z malého otvoru se pilo. Čepák plný vody si 
přes léto nosili všichni na pole, aby se mohli při prá-

ci několika doušky osvěžit. Většinou se zahrabával do 
země pod strom, aby voda zůstávala chladná.
Tak tato čepáčářka šla jednoho červencového dne kdy-
si v polovině 20. let minulého stole�  s velkým rancem 
kolem sklepa starosty Antonína Bendy (starostoval
v letech 1901 - 1919 a 1923 - 1927) . Jeho sklep s vel-
kou lisovnou a sýpkou byl z největších v obci. Starosta 
byl nejen dobrý hospodář a dobrý správce obce, ale 
také veselá kopa. Když čepáčářka viděla otevřené dve-
ře, nahlédla dovnitř a zavolala svoje „čepáky kupte“. 
Starosta vyšel ke dveřím a začal o koupi jevit zájem. 
Hned se dozvěděl, jak jde prodej špatně a že doma 
čekají hladové dě� . Slíbil tedy, že si čepák koupí, ale 
nejprve ať si panímáma po té namáhavé cestě trochu 
svlaží v krku. Což o to, sucho v krku měla, ale vínu zvyk-
lá nebyla a starosta jí dával ochutnat z různých sudů. 
A  nešetřil. Babka už se začala cí� t nejistá a zdráhala se 
dál pít. „Ale však nemáte pilno“, byla starostova slova 
a ještě nalil plný pohárek. 
Když pak milá návštěvnice naložila ranec s čepáky na 
záda a vyšla před sklep, zaúřadovalo červencové teplo. 
A to mívá velký vliv na účinky alkoholu. Tak i tentokrát. 
Po pár krocích se naší čepáčářce zasukovaly nohy a ze 
země se ozval rachot střepů v nůši. To ji poněkud při-
vedlo k  vědomí, ale hlavně jí to vyděsilo. Představila 
si, jak přijde s takovým výsledkem domů. Začala naří-
kat, „cože jí to pantáta udělali a co fčíl bude dělat“. Pan 
starosta se při té pohromě v duchu usmíval, ale nelida 
nebyl. Zeptal se, kolik takový čepák stojí, střepy z nůše 
vysypal na zem a spočítal mezi nimi všechna ucha. Nu 
a co ucho, to čepák. A všechny zapla� l.

Jaroslav Slezák
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POHYB OBYVATELSTVA  ZA ROK 2007
  Narození  Zemřelí
 1. Šlancar Prokop, č. 178 1. Procházka Fran� šek, č. 192, 53 let
 2. Kadlec Václav, č. 192 2. Hanzálková Marie, č. 4, 89 let
   3. Slámová Marie, č. 166, 79 let

  Přistěhovali se  Odstěhovali se
 1. Nováček Zdeněk, č. 139 1. Forejtník Miroslav, č. 243
 2. Procházka Josef, č. 214 2. Cvanová Hana, č. 211
 3. Procházková Michaela, č. 214 3. Pulkrábek David st., č. 202
 4. Pehal Petr, č. 9e 4. Šlancarová Jitka, č. 49
 5. Říha Lukáš, č. 92 5. Šlancarová Liliana, č. 49
 6. Říhová Mar� na, č. 92 6. Frýbert Leoš, č. 251
 7. Stávková Stanislava, č. 127 7. Galeta Lukáš, č. 159
 8. Stávková Živa, č. 127 8. Mach Miroslav, č. 149
 9. Vavrečan Ján, č. 7e 9. Mach Michal, č. 149
 10. Vavrečanová Jaroslava, č. 7e 10. Mach Radovan, č. 149
 11. Machová Alena, č. 149
 12. Steiner Mar� n, č. 130
 13. Šlancarová Michaela, č. 202
 14. Pulkrábek David ml., č. 202
 15. Pulkrábek Erik, č. 202

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

Koledníci České katolické 
charity vybrali od němčič-
ských občanů 16 399 Kč. Za 
jejich pomoc potřebným 
spoluobčanům všem dárcům 
děkujeme. Poděkování patří 
také koledníkům.

Němčičské čtení vydává Obec Němčičky, 691 07 Němčičky 221, IČO 283401,  tel. 519430750.
Šéfredaktor mgr. Jaroslav Slezák, zástupkyně Mar� na Čermáková.

Vydáno v Němčičkách dne 27. 3. 2008, 230 vý� sků, vý� sk zdarma. Vychází čtyřikrát ročně.
Registrační číslo MK ČR E 11711. Uzávěrka příš	 ho čísla je 15. května 2008

Počet obyvatel
k 31. 12. 2007

615

Společenská kronika

Vážení spoluobčané,
rádi bychom v souvislos�  s výročím první zmínky o naší obci, od které uplyne v příš� m roce už 660 let,  vytvořili sbírku 

fotografi í a fi lmových záběrů, která by zachycovala život v Němčičkách v dobách dávno minulých. Proto bychom Vás chtěli 
poprosit o spolupráci a požádat Vás o zapůjčení těchto materiálů. 

Samozřejmě, že bychom si udělali pouze kopie a originály by Vám byly bez zbytečných odkladů a v pořádku vráceny.
Víme, že takové materiály, o které Vás prosíme se těžce dávají z rukou, nicméně doufáme, že naši myšlenku podpoříte. 

Pokud se to povede, výsledek bude jistě stát za to, a budeme společně moci nahlédnout do života našich předků. 
Fotografi e i fi lmy můžete přinést na Obecní úřad. Děkujeme Vám moc za spolupráci.

Petr Slezák, starosta
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