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Vážení spoluobčané, 

 poprvé se setkáváme  
v letošním roce, a tak bych 
Vám všem chtěl popřát 
vše dobré. Rád bych 
Vás seznámil s inves-
tičními záměry, které se 
zastupitelstvo obce usneslo realizovat  
v letošním roce.
 Na začátku volebního období jsem pre-
zentoval hlavní priority zastupitelstva. Hlav-
ní prioritou je kvalita bydlení v naší obci. 
Některé projekty se již realizují a další nás 
teprve čekají. 

 V první polovině tohoto roku se bude rea-
lizovat kompletní rekonstrukce veřejného 
osvětlení naší obce. Jedná se o výměnu 
všech bodových světel a nastavení svítivos-
ti tak, aby světla byla co nejlépe rozmístě-
na. Novinkou bude také možnost regulace 
svítivosti. Jedná se o šetření drahé energie 
tím, že světla budou svítit od 1:00 hod. až do 
4:00 hod. na poloviční výkon. Myslím si, že 
tento projekt je dalším krokem k rekonstruk-
ci infrastruktury v naší obci.

 Dalším krokem zabezpečení kvality živo-
ta v naší obci je výstavba a rekonstrukce 
chodníkové sítě a rekonstrukce komunikací. 
Pro tento rok jsme se shodli, že začneme 
s výstavbou nového chodníku k hřbitovu  
a také nového chodníku od RD č.p. 26 až  
k místní základní škole a rekonstrukcí komu-
nikace od RD č.p 18 až po místní základní 
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školu. V příštím roce by se mělo pokračo-
vat ve výstavbě chodníku a rekonstrukce 
komunikace od základní školy po RD č.p 69,  
a také celková rekonstrukce chodníků na  
hlavní silnici. Určitě si říkáte, proč budeme 
začínat rekonstrukcí, výstavbou chodníkové 
sítě a rekonstrukcí komunikací, když máme 
a usilovně se snažíme získat finanční pro-
středky na rekonstrukci kanalizační sítě  
v naši obci. Situace v České republice je ta-
ková, že spousta obcí a měst nemá ani ka-
nalizaci, a ani čistírnu odpadních vod. Stát-
ní fond bude preferovat tyto obce a města  
a jejich projekty. Pokud nebudou vyčerpá-
ny peníze pro tyto projekty tak se dosta-
ne na obce, které jsou připraveny pro-
jekčně na rekonstrukce sítí a také tedy 
i na nás. V těchto řádcích je spoustu 
neznámých na které neumím odpovědět,  
a proto jsme se rozhodli pro kroky, kte-
ré budou dále rozvíjet naši obec. Tím-
to naše snaha vytvořit podporu pro náš 
projekt, a tím je rekonstrukce kanalizač-
ní sítě nekončí, ba naopak nás to budí  
k dalšímu vyjednávání .

 Určitě se ptáte, jak dopadl projekt Rekon-
strukce a výstavba víceúčelového hřiště  
v horní části obce. Žádost o dotaci jsme 
podali na Regionální operační program, 
kde proběhlo hodnocení podaných projek-
tů. Naše žádost neměla žádné nedostatky, 
ale díky malé alokaci finančních prostředků 
pro tuto výzvu a mnoho podaných projektů, 
nebyl náš projekt sválen, a bylo nám dopo-
ručeno radou soudržnosti, abychom podali 
tuto žádost na podzim tohoto roku, kdy bude 
vyhlášená nová výzva, ve které bude daleko 
větší alokace finančních prostředků. 

 Dalším investičním záměrem je rekon-
strukce školy a hlavně školky v naší obci. 
Díky velkému zájmu o bydlení v Němčičkách 
nastává do budoucna problém s nedostateč-
nou kapacitou školky. V roce 2009 by měla 
proběhnout první etapa rekonstrukce školy 
a to hlavně rekonstrukce střechy a stropů  
a vybudování schodiště pro další využi-

tí prostoru v podkroví. V podkroví by měly 
vzniknout dvě učebny a čtyři byty. Hlavním 
cílem je udržet školu a školku v obci a i tento 
projekt je jedním z hlavních priorit obce.

 V posledních měsících jsme usilovně pra-
covali na tvorbě přihlášky do soutěže Ves-
nice roku 2009. Naše obec je významnou 
součástí Jihomoravského kraje. Myslím si, 
že naše obec si zaslouží ocenění za práci 
našich otců a dědečků, ale také hlavně na-
šich matek a babiček. Žádost je velice rozma-
nitá a mnohostránková. Vše je konzultováno  
s hodnotiteli, a zatím máme velice dobré 
reference. Proto bych popřál této žádosti 
mnoho dobré.

 Dále bych Vás rád informoval o projek-
tech, které již 
r ea l i zu j eme . 
Výstavba chrá-
něného bydlení 
v naší obci je už 
téměř dokon-
čena. Obec 

obdržela žádosti o bydlení v těchto bytech 
a na dalším veřejném zasedání rozhodne 
dle metodiky Ministerstva pro místní rozvoj  
o nájemcích.

 Rekonstrukce místní fary je také v plném 
proudu. Byty, které vznikly v podkroví jsou 
připraveny k předání nájemcům, kteří o ně 
požádali. V 1 podlaží se pracuje na vybudo-
vání denního stacionáře. Věřím, že v polovi-
ně tohoto roku bude zahájen provoz tohoto 
stacionáře, a postupně do konce roku budou 
dodělány stavební úpravy místní fary.
 
 Vážení spoluobčané, čekají nás velice 
složité roky, které budou poznamenané 
finanční krizí celého světa, a také našeho 
rozpočtu pro naši obec. Věřím, že vytvoří-
me podporu všem projektům, které máme 
v úmyslu, a že postupně budeme vytvářet 
naši obec tak, jak určitě chceme všichni. 

- Petr Slezák, starosta obce -
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ZASTUPITELSTVO OBCE
Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Němčičky 

konaného dne 27. listopadu 2008

Zastupitelstvo obce Němčičky schvaluje:
- rozpočtové opatření č. 7/2008, kterým se zvyšují příjmy o 1 462 500 Kč, výdaje o 3 136 800 Kč 
a financování o 1 674 300 Kč
- složení inventurních komisí pro provedení inventur majetku obce za rok 2009
- uzavření smlouvy o dílo s firmou Dasting a. s. Praha na projekt Vyhlídková a propojovací 
cyklostezka Němčičky
- ruší usnesení č. 9/9/2008 o prodeji pozemku parc. č. 515/177 Radimu Šlancarovi
- prodej pozemku parc. č. 515/177 Ing. Pavlu Bezpalcovi, Brno
- dodatek kupní smlouvy na pozemek parc. č. 515/166 s Marií Blahovou
- změnu usnesení č. 7/4/2008 – ruší se prodej pozemků parc. č. 902/6 a st. 435 Petře Grofové
- prodej pozemků parc. č. 902/6 a st. 435 Ludmile Herzánové, Vrbice
- provedení místního šetření pro směnu pozemků v trati Zelnice s Marií Trödlerovou
- zveřejnění záměru prodeje pozemků parc. č. 2150, 2151, 2152 a 2153
- prodej pozemku parc. č. 515/150 Mgr. Jaroslavě Poulíkové Procházkové
- prodloužení nájemní smlouvy na byt v objektu hasičské zbrojnice do 31.12.2009 s Vladimírem 
Novákem
- dodatek k dohodě o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací, smlou-
va se prodlužuje do 31. 3. 2009 s Úřadem práce
- prodloužení pracovních smluv s Jiřím Šálkem a Lukášem Pavelkou na dobu do 31. 3. 2009
- uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK na spolufinancování projektu Vyhlídková 
a spojovací cyklostezka Němčičky
- dohodu o provedení práce s L. Zechmeisterovou, grafické práce při tvorbě Němčičského čtení
- souhlasí s umístěním trafostanice a VN přípojky na veřejnou rozvodnou síť pro provoz 
fotovoltaické elektrárny a právem průchodu a průjezdu přes pozemek. Zařízení bude umístěno 
na pozemku parc. č. 2182/2
- Konvenci a Smlouvu o zajištění financování systému IDS JMK s podmínkou, že bude ranní 
školní autobus posílen

Zastupitelstvo obce Němčičky neschvaluje:
- spolupráci s firmou DEREDES s. r. o. v oblasti vymáhání pohledávek

Zastupitelstvo obce ukládá starostovi:
- Zjistit legislativu, týkající se povinnosti občanů svádět dešťovou vodu ze svých domů do kanali-
zace. 

Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Němčičky
konaného dne 17. prosince 2008

Zastupitelstvo obce Němčičky schvaluje:
- rozpočtové provizorium na rok 2009
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Usnesení z veřejného zasedání zastUpitelstva obce němčičky

konaného dne 14. ledna 2009

Zastupitelstvo obce Němčičky schvaluje:
- uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihový-
chod – výše dotace 2 931 891,61 Kč
- dotaci Oblastní charitě Břeclav na rok 2009 ve výši 178 000 Kč
- bezplatný pronájem KD pro konání krojovaného plesu
- bezplatný pronájem KD za účelem pořádání besedy s důchodci
- příspěvek ve výši 2000 Kč na besedu s důchodci
- uzavření smlouvy o úhradě spotřebované elektrické energie pro chráněné byty po dobu nezbyt-
ně nutnou s Pavlem Čermákem, Němčičky 253
- dodatek smlouvy o vybudování ATS stanice v lokalitě Nová hora s VaK Břeclav

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
- návrh pana Jaroslava Stávka předložit vyúčtování financování pečovatelské služby v Němčič-
kách
- dotaz Ing. Richarda Stávka na kácení ořešáků u ZD Němčičky
- upozornění pana Stanislava Poláčka na narušené sousedské vztahy s rodinou Buchtovou

- rozpočtové opatření č. 8/2008, kterým se příjmy  a výdaje zvyšují o 2 560 200 Kč 
- vyřazení majetku obce na základě zjištění inventurních komisí
- schvaluje investiční záměr výstavby vyhlídkové a propojovací cyklostezky v celkové hodnotě 
cca 3,5 mil. Kč
- uzavření úvěrové smlouvy s Českou spořitelnou na financování projektu vyhlídková a propojo-
vací cyklostezka, čerpání úvěru ve výši max. 3,18 mil. Kč
- změnu usnesení č. 7/8/2008 – ruší se prodej pozemku parc. č. 515/166 Marii Blahové
- prodej pozemku parc. č. 515/166 Dominiku Vahalovi
- příspěvek ve výši 2 000 Kč Svazu tělesně postižených v ČR, místní organizaci Bořetice
- prodej pozemků parc. č. st. 480 a parc. č. 1952/41 za cenu 80 Kč/m² panu Jaroslavu Hrabcovi
- zastupování starosty a místostarostky zastupitelem Jaroslavem Stávkem v případě nezbytně 
nutném v období od 27. prosince 2008 do 4. ledna 2009
- schvaluje variantu C návrhu projektu Agora

Zastupitelstvo obce Němčičky neschvaluje:
- odklad projednávání návrhů předložených studií na projekt Agora
- variantu B návrhu na projekt Agora

Zastupitelstvo obce ukládá starostovi:
- na základě podnětu pana Forejtníka shlédnout umístění obrubníků pro novou komunikaci 
v lokalitě Nová hora. 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
- informaci pana Pavla Stávka k akci Festival otevřených sklepů
- návrh pana Jaroslava Stávka prioritně řešit rekonstrukci koupaliště
- informace pana Jaroslava Stávka k provozu na lyžařském vleku
- informaci Mgr. Petra Antoše o schůzce rodičů problémových dětí na OÚ Němčičky
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zprávy 
z farnosti

- návrh pana Stanislava Poláčka řešit vyhláškou parkování vozidel v obci
- návrh pana Pavla Stávka zrealizovat vymáhání přestupků v souladu s obecními vyhláškami
- informace pana Jaroslava Stávka k akcím na lyžařském vleku
- připomínku pana Tomáše Stávka k odklízení sněhu ze spojovacích chodníků v obci

Starostovi se ukládá 
- zjistit náležitosti ohledně vyhlášky k parkování vozidel v obci.

Co je půst?

  25. února byla popeleční středa, kterou začala 
doba postní. Jak to bylo s půstem ve Starém záko-
ně? Starý zákon předepisoval jen jeden půst v roce, 
a to Den smíření, ale zbožní židé se postili dvakrát 
v týdnu, v pondělí a ve čtvrtek. V Písmu čteme:  
„Postím se dvakrát za týden, odvádím desátky  
ze všech svých příjmů.“ I sebelepší zbožné úkony se 
však mohou stát sebestředné a formální. Tak tomu 
bylo často i s postem ve Starém zákoně. Člověk se 
soustřeďoval pouze na asketický výkon a zapomínal  
na druhé. Bůh však vyžaduje především milosr-
denství k potřebným. To přináší ovoce a oboha-
cuje i dárce.
 Modlitba a půst jsou důležitými náboženskými 
úkony, které doporučoval Pán Ježíš nejen slovem, 
ale i příkladem. Je to však jen prostředek, cesta, 
ne cíl. Zbožnost nespočívá v lidských úkonech. 
Podstatou zbožnosti je spojení s Bohem. Modlitba 
a půst činí člověka schopnějším, aby přijal Boha  
do svého srdce.
 Půst znamená, že přeji život druhému. Nejpr-
ve dám jíst dítěti, to je přirozená rovina. Nadpři-
rozená spočívá v tom, že nejprve se postím,  
a potom dám ušetřené peníze druhým. Ježíš 
se postí k oběti života. Půst připravuje člověka  
na to, aby položil svůj život pro druhého. My 
máme zprostředkovat Boží život druhému člověku 
postem. Bez motlitby je půst přirozená záležitost,  
s modlitbou je to svatý půst.
 Pokud chceme dobře prožít letošní velikonoce, 
je třeba se postní dobou na ně důkladně připravit. 
Musíme umřít s Ježíšem, abychom pak mohli být 
s ním vzkříšeni k novému životu. Když si budeme 

sypat popel na hlavu, ať to není jenom gesto, ale 
opravdu v srdci prožíváme svoji pomíjivost a obrá-
cení. Ať tuto dobu postní využijeme k nápravě své-
ho života.

 - P. Petr Papoušek -

Postní doba

 Velikonocům vždy předchází doba post-
ní. Trvá 40 dní, jako byl Pán Ježíš 40 dní  
na poušti. Začíná vždy Popeleční středou. Věříme, 
že každý člověk je stvořen k Božímu obrazu. Má 
tedy nejen tělo, ale i duši. Tělo je smrtelné. To si 
vždy na začátku postní doby připomínáme slovy, 
kdy se žehnáme popelem: „Pamatuj, že jsi prach 
a v prach se navrátíš.“ Máme si znovu uvědomit  
svoji pomíjivost. Člověk ví, že jednou zemře. Ale 
pokud je ještě mladý, myslí si, že se ho to netý-
ká, že je smrt daleko. Ale my máme být na smrt 
připraveni, protože nikdo z nás neví, kdy při-
jde. Duše je nesmrtelná. Věříme v život věč-
ný. Už zde na zemi se máme připravit na život  
s Bohem. Proto nás svatý Pavel vybízí: „Smiřte se 
s Bohem!“
 V postní době si ukládáme nějaký půst: dobro-
volně si něco odřekneme, snažíme se udělat si 
více času na Boha, a také více času na druhé. Každý  
z nás si jistě už sám něco najde, jak chce smys-
luplně prožít letošní postní dobu. Proč se máme 
postit? Abychom rozmnožili lásku v nás. Abychom 
nežili jen pro sebe, ale více pro druhé.
 Na Popeleční středu kněz uděluje na čelo popel 
ve znamení kříže. Obojí je důležité: popel i kříž. 
Obojí nám ukazuje celou skutečnost našeho živo-
ta. Popel je znamení pomíjivosti, znamení smrti. 
Kříž je znamení věčnosti, znamení života.
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 O víkendu ve dnech 31.1. - 1.2.2009 jsme se zúčastnili na faře ve Velkých Pavlovicích spolu  
s dalšími deseti manželskými páry prvního cyklu duchovní obnovy pro manžele s názvem Láska 
a pravda. Toto setkání se uskutečnilo díky iniciativě našeho pana faráře P. Petra Papouška, který 
pozval do naší farnosti členy komunity Emmanuel.
 Láska a pravda je apoštolská služba Komunity Emmanuel. Jejím cílem je podporovat lidský  
a duchovní rozměr manželství, rodiny a mladých lidí. Ukazuje manželství a lidskou lásku ve světle 
křesťanství. Vychází ze zkušenosti mnoha manželů, lékařů, psychologů i kněží.
 Láska a pravda vznikla v r. 1980 ve Francii jako služba pro Komunitu. Na žádost několika bis-
kupů se rozšířila po celé Francii a zakrátko i v řadě zemí Evropy, Jižní a Severní Ameriky, Afriky 
a Asie. Od r. 1993 slouží Komunita Emmanuel manželům a snoubencům i v České republice  
a spolupracuje s Centrem pro rodinu brněnského biskupství a Národním centrem pro rodinu Čes-
ké biskupské konference.
 Atmosféra tohoto víkendu byla naplněná klidem a pohodou. Oba dny jsme prožili s pečlivě 
připraveným programem, který zahrnoval přednášky, adorace protknuté písničkami, mše svaté  
a v neposlední řadě i  rozhovory ve skupinkách. Těšíme se na další dva cykly setkání a  zároveň 
zveme i ty z Vás, které takto prožitý víkend oslovil.

 Děkujeme všem, kteří se na duchovní obnově podíleli: členům komunity Emmanuel, panu faráři, 
manželům Bedřichovým, kteří se ujali organizace a všem, kteří připravili výborné pohoštění.

Témata jednotlivých setkání:

31.1. - 1.2.2009 Bůh nás miluje jako manžele, svátost manželství.
  7.3. - 8.3.2009 Komunikace mezi manžely – slovní, tělesná a duchovní
28.3. - 29.3.2009 Výchova dětí a život rodiny

- R.+E. Kopřivovi -

Duchovní obnova pro manžele

Ve sváteční odpoledne, dne 25. prosince 2008 uspořá-
dala velkopavlovická farnost na nádvoří kulturního domu 
v Němčičkách „Živý betlém“. Scénka biblického příbě-
hu, kterou si farníci pečlivě připravili všechny přítomné 
vánočně naladila. Po ukončení programu na nádvo-
ří byli všichni pozváni do kulturního domu na degus-
taci moravských vín od vinařů nejen z Němčiček, ale  
i blízkého okolí. K  ochutnání byly připrave-
ny nejrůznější pomazánky od místních hospody-
něk a také vánoční cukroví. Sváteční atmosfé-
ru významně podpořila cimbálová muzika LONGA  
z Podivína.

ŽIVÝ BETLÉM



Němčičské čtení číslo 1, březen 2009strana 7

Dobrovolné vstupné ve výši 13 500 Kč, kte-
ré se během programu vybralo putovalo na léč-
bu Karolínky Horské z Valtic. Poděkování patří 
všem, kteří akci podpořili a především účinkujícím  
za jejich ochotu udělat něco pro dobrou věc.

Organizátoři: 
Tomáš Hřebačka, Petr Mikulica a Lenka Ševčíko-
vá

- E. Kopřivová -

VÝSLEDKY VOLEB 
DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ

Jihomoravský kraj - Obec Němčičky

Datum konání voleb: 17. a 18. říjen 2008
Počet voličů: 494
Počet platných odevzdaných hlasů: 293 (59,31 %)

Politická strana Počet platných hlasů Počet platných hlasů %
ODS 131 44,71
KDU-ČSL 78 26,62
ČSSD 42 14,33
KSČM 23 7,85
Nezávislí 11 3,75

Dělnická strana 4 1,37
Strana zelených 1
Konzervativní koalice 1
Volte pravý blok 1
Česká strana národně
socialistická

1
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Zastupitelstvo Obce Němčičky se na svém zase-
dání dne 20. června 2007 usneslo vydat  
na základě ustanovení § 24 odst. 2 záko-
na č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání,  
ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením  § 10 
písm. a), písm. d)  a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 
tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1
Úvodní ustanovení

Účelem této obecně závazné vyhlášky je upravit pravidla pro pohyb psů na veřejném prostran-
ství.

Čl. 2
Stanovení pravidel pro pohyb psů na veřejném prostranství

(1) Veřejným prostranstvím jsou všechny ulice, chodníky, veřejná zeleň, parky, hřiště, pískoviš-
tě, parkoviště a další prostory v intravilánu obce přístupné každému bez omezení, tedy sloužící 
obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví  k tomuto prostoru. 

(2) Povinnosti osoby provázející psa při pohybu na veřejném prostranství: 
a) psa staršího 3 měsíců opatřit evidenční známkou a při pohybu na veřejném prostranství touto 
známkou viditelně označit;
b) vodit psa na veřejných prostranstvích vždy na vodítku a je-li vodítko delší než 3 m, pak  
i s nasazeným náhubkem tak, aby pes  neobtěžoval jiné osoby a zvířata, neohrožoval jejich zdra-
ví, životy nebo majetek;

(3) Na veřejném prostranství je zakázáno:
a) nechat psy volně pobíhat,
b) vodit psy nebo je přenášet na dětská hřiště a pískoviště, koupaliště, sportovní hřiště a stadiony, 
hřbitovy a na všechna místa opatřená upozorněním na zákaz vodění psů.

(4) Volné pobíhání je možné na pozemku u rybníka a ČOV, parc. č. 2182/2, k. ú. Němčičky. Vol-
né pobíhání psů na tomto pozemku je možné pouze pod neustálým dohledem a přímým vlivem 
osoby doprovázející psa.

Čl. 3
Sankce

Porušování povinností stanovených touto obecně závaznou vyhláškou bude postihováno podle 
platných právních předpisů1).

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE 
NĚMČIČKY č. 2/2007, 

kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství  
v obci Němčičky a vymezují prostory pro volné pobíhání psů
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Čl. 4
Zrušovací ustanovení

Touto obecně závaznou se vyhláškou se ruší obecně závazná vyhláška obce Němčičky č. 1/2007,  
o stanovení pravidel pro pohyb psů na veřejném prostranství.

Čl. 5
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem po dni jejího vyvěšení.

Vyhláška byla vyvěšena dne 11. července 2007 na úřední desce OÚ Němčičky.

1) např.: § 46 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů umožňuje 
uložení pokuty až do výše 30 000 Kč; 
§ 6 ve spojení s § 28 zákona č. 246/1992 Sb., o ochraně zvířat proti týrání ve znění pozdějších 
předpisů umožňuje uložení pokuty až do výše 20 000 Kč

 

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

 V roce 2000 se všichni  kronikáři  obcí  snažili  
zjistit a zapsat  co nejvíce údajů o někdejších legi-
onářích. Vzhledem k časové vzdálenosti od první 
světové války byl tento úkol velmi složitý. Často 
nežijí už ani děti legionářů, mnohdy se rodiny pře-
stěhovaly, ale hlavně se v domácnostech nedrží  
na uchovávání památek na předešlé generace. 
O to cennější je, když se podaří získat autentické 
svědectví samotného legionáře. Tak je tomu v pří-
padě ruského legionáře Martina Procházky, něm-
čičského občana z čísla 174. Ten ve svých 81 letech 
poskládal své někdejší zápisky o cestě do Ameriky 
a o pobytu v legiích a uspořádal písemné vyprávě-
ní určené potomkům. Tyto jeho vzpomínky nám 
vzdálené události přibližují z pohledu prostého 
vesnického chlapce. Předkládáme je v původním 
znění:

Napsal dle skutečnosti pro další potomstvo Martin 
Procházka, nar. 8.11.1891 v Němčičkách, bytem 
Němčičky č. 174

 Jako školáka základní školy mne nejvíce zajímal 
zeměpis a cestopis a má touha byla, kdybych se 
mohl podívat za tu velkou louži do Ameriky. Když 
mně bylo dvacet let, moje přání se mně splnilo.  
V roce 1912, to bylo ještě za císaře pána Frant. 
Josefa, mně dali rodiče na cestu sto osmdesát zla-
tých neboli 300 korun rakouských.
 Mě však celá cesta s celým zaopatřením až  
do Pittsburgu stála jen 300 rak. korun, na dnešní 
dobu neuvěřitelné. Se sháněním pasu nebo vy-
jízdním povolením nebyly také žádné starosti.
 Patnáctého listopadu 1912 přišla doba odjez-
du, tak jsme ještě s jedním spolužákem – Petrem 
Opršalem sebrali svoje ranečky a vydali jsme se 
bez všech dokladů na cestu přes Prahu, Německo  
do přístavu Brémy, aniž by úřady na hrani-
cích požadovaly nějaké doklady. V Brémách 
jsme nasedli na loď a přes tu velkou louži 
jsme šťastně  přistáli v Novém Yorku. Po vylo-
dění jsme prošli jen zdravotní prohlídkou,  
a to bylo všechno.
 Úředník od paroplavební společnosti nás dopra-
vil do vlaku, který za pár hodin jízdy zastavil ve sta-
nici Pittsburgu. Po předložení adresy jsme nasedli  
do taxíku, který nás za krátkou dobu dopravil  
do bytu našich přátel, kteří nás již očekávali. Po jis-
té době odpočinku jsem si sjednal byt s celým za-
opatřením. To byla postel, prádlo a strava. Za vše 
jsem platil 20 dolarů měsíčně. Práci jsem obdržel 
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takřka hned ve známé slévárně Westing-House 
jako pomocná síla.
 V továrně pracovalo několik Čechů. Dva bratři 
Veverkové jako mistři. Za 9 hodinový pracovní den 
jsem vydělával 1 dolar 80 centů. To bylo v rakous-
kých korunách 9 K. To byla nejmenší mzda každé-
ho zelenáče. Po pár měsících jsem změnil místo  
a šel jsem pracovat na dráhu, kde jsem pracoval  
s italskými dělníky. A do třetice všeho dobrého 
jsem šel pracovat na farmu, kde jsem se měl veli-
ce dobře a odkud jsem se již pomalu připravoval 
na cestu domů.
 Co se týče pracovních poměrů, žádný podnik 
nebo zaměstnavatel od nás nepožadoval pracovní 
knížku nebo jiný doklad. Za mého krátkého poby-
tu jsem se přesvědčil, že každý je placen za to, co 
dovede a do práce vás nikdo nehoní. Ležte si třeba 
pod vrbou, nikoho to nezajímá. Je to země svobo-
dy, demokracie a všech občanských práv s vyso-
kou životní úrovní.
 Mnohý řekne, proč jsem se tak brzy vrátil. Byla 
to má povaha, touha po domově a jak už to u mla-
dých lidí bývá, láska k děvčeti.
 Po příjezdu domů jsem se ani moc neohřál, když 
přišla zpráva, že v Sarajevu byl zavražděn dne  
26.7.1914 následník trůnu Frant. Ferdinand. Na to 
dne 31.7.1914 byla vyhlášena všeobecná mobi-
lisace, a tím začala první světová válka. 

První světová válka a má cesta kolem světa

 Po vypuknutí světové války v r. 1914 jsem musel 
nastoupit vojenskou službu. Byl jsem přidělen 
k výcviku k dragounům 11. pluku ve Stokravě  
za Vídní v Rakousku. Po delším švindlování jsem se 
udržel hodně dlouho v zázemí.
 Až v roce 1915 koncem listopadu jsem přišel  
na frontu do bývalé Haliče do městečka Kolomeja, 
na řece Dněstru, kde jsem obdržel první křest 
ohněm.
 Po různých místních bojích a šarvátkách v květ-
nu 1916 Rusové zahájili velkou jarní ofenzívu na 
řece Dněstru, kde se jim podařilo prolomit rakous-
kou frontu a zajat mnoho rakouských vojáků, mezi 
nimiž jsem byl zajat i já. Bylo to 17.5.1916 na řece 
Dněstru u městečka Kolomeja. Po utvoření trans-
portu, v doprovodu ruských kozáků, pochodem 
pěšky asi 7 dní do matičky Rosie do zajateckého 
tábora v městě Proskurovo na Ukrajině. 

 Po několika dnech jsme byli navagonirováni  
a převezeni vlakem do Kyjeva, kde nás opět uby-
tovali za řekou Dněprem v zajateckých barácích 
v předměstí Dárnice. Tam jsme ve špíně a vších, 
o hladu asi po čtrnáct dnů trávili. Jelikož nás mezi 
zajatci bylo mnoho různých národností, přišel roz-
kaz roztřídit zajatce a z Čechů, Slováků a Jugosláv-
ců utvořit transport a odeslat do Oděsy k Černé-
mu moři. 
 Když jsme se o tom dověděli, to bylo po bará-
cích různých dohadů i obav, proč nás třídí a na jaké 
práce budem přiděleni.
 Nadešel okamžik odjezdu. Prasečňáky byly při-
praveny, se zavazadly nebyly potíže, poněvadž 
každý měl jen to, co měl na sobě. To byla špina-
vá blůza, kalhoty a nerozlučná krotká zvířátka  
pod jménem vši. 
 Před odjezdem, abychom nezemřeli hladem, 
dostali jsme mináž: trochu zupy, jáhlové kaše  
a abychom hodně trávili, tak kousek chleba upe-
čený ze směsi otrub a šrotu. 
 Jak vidět, o vše bylo dobře postaráno. Nasedli 
jsme do vaqónů a vesele k Černému moři. Po ces-
tě z Kyjeva do Oděsy jsme již nic nefasovali, takže 
každému hodně škrouchalo v žaludku. Po příjezdu 
do Oděsy, to bylo 15.7.1916, byl celý náš transport 
přechodně umístěn na nádvoří jedné továrny, kde 
jsme obdrželi větší příděl potravin, takže jsme se 

trochu zasytili a očekávali, co nám přinese příští 
den. A ten byl pro nás radostný. 
 Ráno přišel mezi nás úředník z městské správy  
a sdělil nám, že budem přiděleni na žňové práce  
k ruským rolníkům. Skutečně se tak stalo. Na dru-
hý den přijeli rolníci a po různých formalitách si 
nás rozebrali na práce. Žňové práce nám nedě-
laly žádné potíže, poněvadž většina z nás byla  
z venkova. Co se týče stravy, byla jen prostá, každý 
den boršč, kartošky, různé kaše a dostatek chle-
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ba. Všichni jsme jedli z jedné mísy a vše dřevěnou 
lžičkou. Život na vesnici nám o žních dost utíkal, 
byli jsme volni bez dohledu. Tak jsme si občas 
zazpívali: „Přijde čas, půjdem z vojny zas, budem 
si namlouvat hezký holky zas.“
 Nu, konečně doba žní a výmlatu pomalu kon-
čila a jelikož v té době žádný rolník žádné stroje 
neměl, mlátilo se cepy a u těch větších se šlapa-
lo koňmi. Postup byl asi takový: Obilí se navezlo  
na dvůr do kruhu a do ozubeného kamenného 
válu se zapřáhlo pár koní a na oprati se honili 
dokola jako kolotoč. Jak bylo obilí na jedné straně 
podupáno, tak se obrátilo a zas dokola. 
 Onen rolník, u kterého jsem pracoval, se jme-
noval Arsenti Divianovič Čerbasov, bydlící ve 
vesnici Matyasovce u Černého moře. Zde jsem 
měl možnost seznámit se s životem a poměry  
na venkově. Životní úroveň byla velice nízká, malé 
domky udusané z bláta a hlíny. Co se týče hospo-
dářských poměrů, půda se obdělávala primitivně 
a nehnojila se, takže výnosy byly nízké a tržba  
v domácnosti malá, takže na potřeby v domácnosti 
nebylo peněz. Každý hospodář si proto své nářadí 
a potřeby vyráběl sám. 
 Řemeslníků na vesnici nebylo, tak několikrát  
do roka přijeli potulní správkaři, kteří by nejnut-
nější věci poopravili. V tamních oblastech nejsou 
žádné lesy, jen nekonečná pole a step. Proto je 
velká nouze o palivo, takže si každý topivo vyrá-
bí sám. Postup je takový: Chlévský hnůj se nave-
ze na dvoře na velké kolo, polévá se vodou nebo 
močůvkou, pak se přivedou koně, honí se potom 
dokola, až to rozdupou na kaši. Pak se to nechá  
na slunci pár dnů seschnout, rozkrájí se to rýčem 
na kusy jako stavební cihly a po úplném vyschnutí 
se to odveze pod šopy a tím se topí místo dřeva  
a uhlí po celý rok.
 Jednoho srpnového dne přišla z čista jasna zprá-
va, že každý rolník, který má zajatce, má je odvézt 
nazpět do města na městskou správu do Oděsy. 
 Neradi se s námi loučili, ale rozkaz je rozkaz.  
Na druhý den jsme byli zpět v Oděse, kde jsme 
očekávali, kam nás zase odsunou. Jelikož to bylo 
v září 1916, bylo ještě hodně teplo, tak jsme byli 
všichni soustředěni na jednom prostranství. Ráno 
přišel mezi nás úředník a sdělil nám, že půjdem 
pracovat do místního cukrovaru. To pro nás byla 
radostná zpráva.  Po seřazení po čtyřech nás odvá-
děli do cukrovarských ubykací, kde nás pracovalo 

asi 150 Čechů. V tom roce mezi nás přišli Česko-
sl. legionáři na nábor do Československých legií, 
kam jsem se také hned přihlásil. Po uplynutí jis-
té doby jsem obdržel povolávací lístek nastoupit 
vojenskou službu do města Žitomíru na Ukrajině. 
Po příjezdu do kasáren v Žitomíru asi v polovině 
prosince 1917 jsem znovu oblékl vojenskou uni-
formu, ovšem ruskou. 
  Vánoce jsme již oslavovali společně jako čeští 
legionáři se zbraní v ruce proti společnému nepří-
teli – Němcům. 
 Po uzavření Brest-Litevského míru mezi Němec-
kem a Ruskem nastaly pro nás legionáře těžké 
chvíle. Ruská fronta se rozpadla, vojáci opustili 
frontu, vše rozkradli, a za velkého chaosu se vra-
celi domů. Nastalo úplné bezvládí, všude na vesni-
cích i ve městech se vše ničilo a rozkrádalo a nikdo 
nevěděl, kdy se ten ničivý uragán zastaví.
 Podle dohody o příměří Němci bez odporu obsa-
zovali celou Ukrajinu a nacházející se tam naše 
legionářské jednotky byly i s výzbrojí vydány Něm-
cům. Podle dohody mezi T. G. Masarykem a rus-
kou vládou bylo stanoveno, že všechny naše legio-
nářské jednotky budou převezeny přes Murmansk 
na frontu do Francie.
 Jelikož následkem postupu německých armád 
na Ukrajinu a zákazu odjezdu našich jednotek 
přes přístav Murmansk bylo rozhodnuto všechny 
naše jednotky, které tou dobou byly kolem Kyjeva, 
odsunout na východ a dále na Sibiř. Asi koncem 
ledna 1917 jsme ještě byli v kasárnách v Žitomí-
ru, když v noci přišel rozkaz sebrat co kdo může  
a celý pluk nastoupit k ústupu, že Němci nastupují 
s velkými silami. 

- Jaroslav Slezák -
 
Pozn.
1. Stokerau (Rakousko), 2. Kolomeja (Halič  
- Ukrajina) – listopad 1915, 3. Proskurovo (Ukraji-
na) – květen 1916, 4. Oděsa (Ukrajina) 5. Matyas-
ovka (Ukrajina) – červenec 1916, 6. Žitomír (Ukra-
jina) – leden 1917, 7. Bachmač (Ukrajina) – leden 
1917, 8. Zlatoust (Rusko), 9. Čeljabinsk (Rusko), 
10. Omsk (Rusko), 11. Irkutsk (Rusko), 12. Čita 
(Rusko) 

Pokračování příběhu legionáře Martina Procházky 
se dočtěte v příštím čísle Němčičského čtení.
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K R O J O V A N Ý   P L E S
 V sobotu 7. února 2009 se v němčičském kulturním domě 
uskutečnil od 20:00 hodin již druhý znovuobnovený krojovaný 
ples. K tanci a poslechu příjemně vyhrávala oblíbená dechová 
hudba Lácaranka. Pro tetičky „čůhačky“ bylo, stejně jako vloni, 
připraveno zvýhodněné vstupné. Plesu se zúčastnilo přes 130 
návštěvníků a přes 40 krojovaných. V podání stárků a chasy 
jsme mohli po 21:00 hodině shlédnout předtančení v podobě 
Slovácké besedy, kterou zatančilo celkem 12 krojovaných párů. 
Připravena byla také bohatá tombola, jejíž konečné losování  
a rozdání vyhraných cen proběhlo tradičně kolem půlnoci. 
 Ti, kteří ples navštívili, nám určitě dají za pravdu, že nálada 
byla veselá, o čemž svědčí i návraty návštěvníků plesu v ranních 

hodinách. Zkrátka krojovaný ples se vydařil a nezbývá, než těšit se na příští rok, kdy se, doufáme, 
uskuteční další.

 Součástí krojovaného 
plesu bylo i důležité ozná-
mení stárků, a sice to, že 
po dlouhé době budou mít 
všechny dívky v chase  
na hlavách turecké šát-
ky, po našem turečáky. 
Je to určitě krok správným 
směrem, neboť při dnešní 
módě různých střihů a barev vlasů 
bude mít kroj v Němčičkách koneč-
ně ucelenou podobu od hlavy až  
k patě. Stárci tedy prosí všechny  
v tomto ohledu o spolupráci. 
 V souvislosti s tím připomínáme, 
že již minimálně půl roku probíhá  
na webových stránkách obce Něm-
čičky anketa na toto téma. 
Nutno říci, že valnou vět-
šinou byla veřejnost pro 
znovuzavedení turečáků. 
 Zároveň s tím se nabí-
zí otázka, co sklepnica? 
Návrh je, aby měla věnec 
a sklepník ne šmukáč, ale 
klasický klobouk, takový 
jaký se nosil dříve. O tom 

se však dá ještě podiskuto-
vat.
 Vzhledem k tomu, že  
v posledních letech začínají 
v krojích chodit také mužá-
ci, což je pro naši obec  
z hlediska udržení tradic 
také velké plus, chtěli by-
chom všechny vdané ženy, 
které v kroji také chodí, 
poprosit, aby pouvažovaly  

o nošení šátků zavázaných vpředu. 
Je nám jasné, že některým se tato 
myšlenka asi zamlouvat nebude, 
nicméně nejde tady o to, jestli bude 
někdo v kroji vypadat starší nebo 
mladší, či zda to bude pohodlné 
či nikoli, ale o to, že šátek ke kroji 
skutečně patří, a zavázáním šát-
ku vpředu budou rozlišeny vdané 

ženy od těch svobodných. 
 
 Prosíme, zkuste nad tím 
zapřemýšlet. Byli bychom 
rádi, kdyby se tato myšlenka 
podařila uskutečnit. 

Děkujeme.
- stárci a chasa -

T U R E Č Á K 
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Krúžek
 Krúžek vznikl v podstatě někdy v červnu 
roku 2007, kdy jsme, jako každý rok, pořá-
dali předhodovní tancování. Tancování, tra-
dice a folklór vůbec nás však bavily natolik, 
že jsme v našem, nejen tanečním, počínání 
pokračovali i po tradičních krojovaných ho-

dech. Na podzim téhož roku, vznikla myš-
lenka uspořádání krojovaného plesu, jež byl 
za spolupráce nejmenovaných osob (kterým 
však patří velký dík) obnoven po dlouhých 
sedmi letech, a na kterém jsme zatančili 
Moravskou besedu.
 Ani po krojovaném plese, se nám však 
nechtělo se scházením se a trávením spo-
lečného času přestat. Přišlo nám líto, přestat 
s něčím, co nás baví a vede mladší genera-
ci k lásce k hodům a tradicím vůbec. Začali 
jsme si proto říkat Krúžek. Tímto okamžikem 
jsme začali v podstatě fun-
govat jako folklórní soubor, 
i když zatím jen neformální, 
jehož členové jsou záro-
veň členy chasy, scházejí 
se proto, protože se chtě-
jí bavit, udržovat tradice, 
folklór a propagovat kro-
je, i naši vesničku. 
Prvním oficiálním 
vystoupení Krúž-
ku bylo předtanče-
ní České besedy  
na Vinařském dnu, 
který se uskuteč-
nil 30. srpna 2008  
v Němčičkách. 
 Na počátku jsme 

začínali učit omladinu tančit, pak jsme nacvi-
čovali besedy a nyní už máme za sebou svá 
vlastní vystoupení. Naše první vlastní bylo 
letos 17. ledna na plese MS ODS Němčič-
ky, kde jsme ve třech krátkých blocích před-
vedli tance na hudbu Čechomoru. Měsíc  
na to jsme na ples Vinařů, nacvičili 2 pásma  
- O víně a V tej naší zahrádce. Vyrazili jsme  
i přes pole a na Hasičském plese v Bořeticích 
jsme ukázali naše vystoupení na Čechomo-
ry. Vzhledem k tomu, že němčičské kroje 
jsou na toto tancování trošku neforemné, 
nechali jsme si ušít kroje odlehčené a jedno-
duché na oblékání, jedním slovem taneční. 
Za jejich našití patří velký dík paní Cvano-
vé a Kacrové. Bez financí by to také nešlo. 
Velkou částí nám na ně přispěla obec, nic-
méně i tak to nestačilo. Z velké části jsme si  
na ně přispěli sami, z financí, které jsme si 
jako členové sami zaopatřili. Postupem času 
si na kroje chceme ještě našetřit, abychom 
je mohli „dopilovat“. 
Krúžek má 30 členů, a přibývají další. 
Ti, co chodí pravidelně a chtějí, se podílí  
i na vystoupeních. Ti, co chodí dle chuti, si  
s námi prostě jen chodí zatančit, ať už polku, 
valčík, či část nějakého toho našeho reper-
toáru. Věková hranice není nijak omezena. 
Nejmladšímu členovi je 11, nejstaršímu  
28 let. 
 Nechceme, aby v naší obci zanikly tradice, 
jako jsou hody, ba naopak chceme obnovit 

i ty, co už tu dávno ne-
jsou. K tomu všemu má 
sloužit Krúžek. Důležité 
je, že to, co v Krúžku 
děláme, neděláme pro-
to, že musíme, ale pro-
to, že nás to baví.

- LZ -
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VELIKONOCE
 Velikonoce jsou nejvýznamnějším křesťan-
ským svátkem, který je oslavou zmrtvých-
vstání Ježíše Krista, k němuž podle křesťan-
ské víry došlo třetího dne po jeho ukřižování. 
V západní křesťanské tradici Velikonoce 
připadají na neděli po prvním jarním úplň-
ku, tedy na měsíc březen či duben. Slovan-
ský název svátku, Velikonoce, se vztahuje 
na “velkou noc”, v níž byl Kristus vzkříšen. 
Podobně jako mnoho jiných křesťanských 
svátků, i Velikonoce se přenesly i mimo cír-
kev. 
 Lidové zvyklosti spojené s Velikonoce-
mi se pochopitelně místně liší. Vzhledem  
k blízkosti křesťanských Velikonoc a jarní 
rovnodennosti mohou mít tyto tradice původ 
v pohanských oslavách příchodu jara.

Velikonoční symboly

 Beránek představoval v židovské tradici 
Izrael jako Boží stádo, které vede Hospodin. 
Zároveň Židé na Velikonoce pojídali berán-
ka jako připomínku svého vysvobození  
z Egypta. V křesťanství je beránek jedním  
ze symbolů Ježíše Krista, neboť obrazně pod-
le křesťanské víry on je beránek, obětovaný  
za spásu světa.
 Kříž je nejdůležitějším z křesťanských 
symbolů, protože Kristus byl odsouzen  
k smrti ukřižováním. Tento trest patřil k tres-
tům nejvíce krutým a ponižujícím.
 Svíce. Velikonoční vigilie začíná zapále-
ním velikonočního ohně, který symbolizuje 
vítězství Ježíše Krista nad temnotou a smrtí. 
Od tohoto ohně se pak zapaluje velikonoční 
svíce (paškál). Ta je v mnoha kulturách chá-
pána jako znamení života. Takto zapálená 
svíce se v průběhu velikonoční bohoslužby 
noří do křestní vody, je ozdobena znamením 
kříže a symboly Α a Ω, tj. začátku a konce 
věků, jimiž je Kristus. Tato svíce se potom 
zapaluje po celou velikonoční dobu až  
do letnic a při každém křtu, aby se nazna-
čilo, že křest patří k Velikonocům. Tato sví-

ce se též rozžíhá při křesťanském pohřbu  
na znamení toho, že zemřelý stejně jako 
Kristus prošel branou smrti; a církev se 
za něj modlí, aby vstal k novému životu  
s Bohem.
 Vajíčko, symbol nového života, neboť 
samo zárodek života obsahuje. V mnoha 
kulturách je 
vejce sym-
bolem plod-
nosti, života 
a vzkříšení. 
V souvislos-
ti s lidovou 
tradicí vznikl 
zvyk tato vej-
ce malovat; 
d ů v o d e m 
pojídání vajec o Velikonocích byla zřejmě 
i skutečnost, že vejce se nesměla jíst v post-
ní době. V křesťanství se vejce vykládá jako 
symbol zavřeného hrobu, z něhož vstal Kris-
tus, jako symbol nesmrtelnosti.
 Ačkoli mnoho nenáboženských tradic má 
své kořeny v křesťanské symbolice, některé 
velikonoční symboly můžeme vystopovat až 
z předkřesťanské doby. Například zajíček 
má zřejmě původ v pohanských rituálech 
oslavující příchod jara, avšak např. v byzant-
ské ikonografii představoval zajíc Krista.

 V Česku je prastarou tradicí hodování 
a pomlázka. Na Velikonoční pondělí ráno 
muži a chlapci chodí po domácnostech 
svých známých a šlehají ženy a dívky ruč-
ně vyrobenou pomlázkou z vrbového proutí. 
Pomlázka je spletena až z dvaceti čtyř prout-
ků a je obvykle od půl do dvou metrů dlouhá 
a ozdobená pletenou rukojetí a barevnými 
stužkami. Podle tradice muži při hodování 
pronášejí koledy. 
 Pomlázka je symbolem zájmu mužů  
o ženy. Vyšlehaná žena dává muži barevné 
vajíčko jako symbol jejích díků a prominutí. 
Pověst praví, že dívky mají být na Veliko-
noce vyšlehány, aby zůstaly celý rok zdravé  
a uchovaly si plodnost. V některých oblas-
tech ženy mohou pomlázku oplatit odpo-
ledne, kdy vylívají na muže a chlapce kbe-
líky studené vody. Zvyk se napříč Českými 
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zeměmi mírně mění.
Jiný výklad pomlázky - odvozeno od pomla-
zení, tj omlazení. Proto muži používají mla-
dé proutí s největším podílem “životní síly” 
kterou jakoby předávají vyšlehané osobě. 
Z téhož důvodu ženy dávají jako odměnu 
za omlazení vajíčko, prastarý symbol nové-
ho života. Jinak v Čechách nejsou tradicí 
hody ale koleda (hody jsou spíše pomístní 
název), přičemž koleda probíhala v průbě-
hu roku vícekrát, ne jen v období velikonoc  
a jejím původním smyslem byla ochrana 
před špatnými vlivy a posílení těch dobrých. 
Za toto byli koledníci odměňováni. 

Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki

Jaro začíná, 
sluníčko svítí,

na louce rozkvétá kvítí.
Velikonoce 

- už tu budou zas,
pomlázky a malovaných 

vajíček čas.

Krásné prožití 
svátků jara 

Vám přeje redakce 
Němčičského čtení

 Jak jsme Vás již informovali v Němčičském 
čtení č. 1/2008, zapojila se Obec Němčičky  
do projektu Czech Point. V rámci tohoto projek-
tu mohou občané v kanceláři obecního úřadu  
na počkání obdržet výpisy: z katastru nemovi-
tostí, z obchodního rejstříku, z živnostenské-
ho rejstříku, z rejstříku trestů a nově od ledna 
2009 i výpis z bodového registru řidičů. Výpis  
z bodového registru řidičů je zpoplatněn částkou 
100,- Kč. Ceník ostatních služeb je k nahlédnutí 
na obecním úřadě nebo na www.nemcicky.cz

Podle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu  
na pozemních komunikacích a o změnách něk-
terých zákonů, ve znění pozdějších předpisů je 
nařízena povinná výměna řidičských průkazů. 
Aby nevznikaly zbytečné dohady uvádíme, které 
řidičské průkazy je třeba vyměnit:
• Řidičské průkazy vydané od 1.7.1964 
do 31.12.1993 již pozbyly svou platnost  
k 31.12.2007. 
• Řidičské průkazy vydané od 1.1.1994  
do 31.12.2000 jste povinni vyměnit  
do 31.12.2010. Výměna je bezplatná. 
• Řidičské průkazy vydané od 1.1.2001  
do 30.4.2004 je povinnost vyměnit  
do 31.12.2013. Výměna je bezplatná.
O výměnu se žádá na příslušném úřadě obce  
s rozšířenou působností, dle místa trvalého poby-
tu občana (tj. MěÚ Hustopeče, odbor dopravy, 
regist řidičů).

ŽÁDOST KRONIKÁŘE

Znovu prosím studenty středních a vysokých 
škol, kteří ukončili svá studia maturitou nebo 
státní zkouškou v roce 2007 a v roce 2008, aby 
oznámili na obecním úřadě název školy, kterou 
ukončili, její sídlo, případně specializaci.

Za ochotu děkuji.
Kronikář Jaroslav Slezák

VE ZKRATCE...

Příspěvky do Němčičského čtení prosím 
dodávejte v elektronické podobě. Děkuje-
me. Zasílat je můžete na e-mail: 
cteni@email.cz nebo info@nemcicky.cz.
Na uvedené e-maily můžete zasílat i odpo-
vědi na žádost kronikáře apod. 
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P O Z V Á N K A

Narodili se:

Josef Ovesný, č. 239

Přistěhovali se:

1. Stanislav Možnar, č. 245
2. Hana Polončeková, č. 175
3. Petr Kucharič, č. 148
4. Šárka Folerová, č 201
5. Dalibor Komárek, č 23

Zemřeli:

1. Jindřich Benda, č. 76, 82 let
2. František Pavelka, č. 221, 47 let
3. Josef Benda, č. 216, 70 let
4. Jaroslav Šalášek, č. 136, 62 let
5. Josef Suský, č. 59, 79 let
6. Marie Hádlíková, č. 30, 79 let
7. Boleslav Doležal, č. 43, 84 let
8. František Hulata, č. 58, 102 let

Odstěhovali se:

1. Petr Bystřický, č. 155
2. Leoš Pilař, č. 45
3. Radek Horák, č. 132
4. Eva Slezáková, č. 102
5. Petr Slezák, č. 102
6. Emílie Šlancarová, č. 206

POHYB OBYVATELSTVA V OBCI 
ZA ROK 2008

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA  

Jako každý rok, tak i v loňském 
roce, se v naší obci uskuteč-
nila „Tříkrálová sbírka“. Bylo 
vybráno 17.263,- Kč. Všem 
dárcům, kterým nejsou lhos-
tejni ti, co potřebují pomoc, 
patří velký dík.

Letos koledovali: Markétka 
Havlíková,  Markétka Blahová, 
Míša a Sabinka Mácovi, Terez-
ka Droběnová, Vendulka Steh-
líková, Jirka a Tonda Šaláškovi, 
Lucka a Filip Šlancarovi, Terez-
ka a Adam Slámovi, pod vede-
ním: Lenky Havlíkové, Jany 
Droběnové, Jitky Svobodové 
a Anny Šlancarové.

Děkujeme.

Počet obyvatel 
k 31. 12. 2008

604

FESTIVAL OTEVRENÝCH SKLEPU
V rámci této akce, která se uskuteční ve spolupráci nadace Partnerství s obcemi a vinaři regionu 

Modré hory, a to ve dnech 21. a 22. března 2009 Vám nabízíme program v naší obci:
V sobotu 21. března 2009 - „Ochutnávka moravských sýrů snoubených s moravským vínem“, „Pečení trdel-

níků na otevřeném ohni“, a od 19:00 - 21:30 hodin v kulturním domě proběhne přátelské posezení  
u dobré dechovky, vínka a historek nejen z natáčení s názvem  

„Moravská osma s Karlem Hegnerem, Vojtou Račickým a Aničkou Zlomkovou“. 
V neděli 22. března 2009 „Jarní procházka vinohrady s průvodcem“.

Podrobnější program naleznete na informační tabuli v budobě obecního úřadu 
nebo na webových stránkách www.otevrenesklepy.cz

VÝSTAVA VÍN

16. května 2009
v kulturním domě obce Němčičky

pořádá místní sdružení vinařů
Všichni jste srdečně zváni!

ˇ °


