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Milí spoluobčané,

 dovolte mi, abych 
vás pozval na ma-
lou časoprostorovou 
procházku naší obcí. 
Pojďme a společně 
se podívejme, co  
a kde se událo.

 Začneme na horním konci Němčiček –  
v lokalitě Nové hory stojí první zkolaudované 
novostavby a na ostatních parcelách vládne 
čilý stavební ruch. Doufám, že se všem bude žít  
v této lokalitě dobře a spokojeně.

 Cestou od Nových hor do dědiny nelze 
přehlédnout budovu základní školy obale-
nou lešením. V průběhu prázdnin proběhla 
kompletní rekonstrukce krovu a krytiny,  
v přízemí byly sníženy stropy, dále se 
pokračuje s úpravami podkrovních prostor. 
Záměrem celé rekonstrukce je kromě dal-
šího výstavba nové třídy, protože stávající 
třída v přízemí bude sloužit mateřské škol-
ce, jejíž prostory jsou na počet přihlášených 
dětí nevyhovující.

 A pokračujeme dále… Vzhledem k právě 
probíhající rekonstrukci místní komunikace  
v blízkosti základní školy jdeme tedy dolů, 
kolem kostela, fary a kulturního domu.  
V kostele byla v zádveří instalována mříž, 
která přinesla kromě lepší cirkulace vz-
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duchu také další turistický cíl pro naší 
obec. V objektu fary se dokončuje rekon-
strukce přízemí, kde v části domu vznikne  
Domovinka Panny Marie – denní stacionář 
po seniory. Provoz stacionáře budou zaji-
šťovat pracovnice Oblastní charity Břeclav.

 Cestou kolem kulturního domu se mi v hla-
vě promítnou všechny akce, které zde v létě 
proběhly. Takže tímto děkuji němčičským 
stárkům, stárkám a chase za velmi dobře 
připravené krojované  hody .  Dá le 
nejde zapomenout 
na druhou srpnovou 
sobotu a vydařené 
slavnosti naší obce 
– Dožínky. Moje ob-
rovské díky patří 
všem účinkujícím 
a organizátorům, 
k t e ř í  s e  n a  t é t o 
příjemné akci podí-
leli. A samozřejmě 
tradiční Vinařský den, který nám počasí tro-
chu zhatilo – krojovaný průvod se kvůli dešti 
nekonal, ale i tak se těšil velkému zájmu 
návštěvníků. 
 
 A pomalu scházíme dědinou dolů – ještě 
se mrkneme na nově opravený chod -
ník pod domem rodiny Kameníkovy  
a Forejtníkovy, který navazuje na již opra-
vené části chodníkové sítě a zcela nově 
vybudovaný chodník. Při cestě dědinou 
nelze nevzpomenout na sportovní srpno-
vou akci – mistrovství Evropy v in-line 
slalomu, kterým Němčičky žily o víkendu  
22. a 23. srpna 2009. 

 V pondělí 24. srpna 2009 proběhlo  
v Lužicích na Hodonínsku slavnostní vyhlá-
šení krajského kola soutěže Vesnice roku  
2009. Naše obec získala čestné uznání 
za inspirativní propojení veřejného a pod-
nikatelského sektoru. V rámci krajského 

kola byla také vyhodnocena soutěž Jiho-
moravský krajáč o tradiční pokrm typický 
pro obec – němčičský trdelník obsadil pěkné 
druhé místo.

 Naši procházku zakončíme v Bočkách. 
Vlastníci a uživatelé pozemků v této trati jistě 
ocení provedenou úpravu polní cesty, která 

u s n a d ň u j e 
p o h y b 
z e m ě d ě l -
ské techniky  
i aut. 

 Z á v ě r e m 
bych chtěl in- 
f o r m o v a t  

o záměru vydání obecně závazné vyhlášky  
o poplatku za rekreační pobyt. Počet turistů 
a návštěvníků v naší obci stále narůstá,  
a s tím narůstají také náklady na veřejné 
služby. V zavedení tohoto poplatku shle-
dávám kompenzaci za zvýšenou míru 
zatěžování života obce turisty a ná-
vštěvníky.

 Přeji všem příjemné podzimní dny, vino-
hradníkům dobrou sklizeň a vinařům hodně 

sil při zpra-
c o v á n í 
letošní úro-
dy.

 PS: Prosím 
v š e c h n y , 
kteří zpra-
c o v á v a j í 

přebytky ovoce ze svých zahrádek a polí, 
aby výpalky nevylévali do kanalizace – 
pokud i nadále bude každý den třeba vy-
bírat více než 200 kg pecek ze záchytných 
nádrží, které v průběhu minulých dní zničily 
dvě čerpadla v hodnotě 50 tis. Kč, bude nut-
né plošně zvýšit výši stočného!!!

Petr Slezák, starosta obce



strana 3Němčičské čtení číslo 3, září 2009

ZASTUPITELSTVO OBCE
Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Němčičky

konaného dne 25. května 2009

Zastupitelstvo obce Němčičky schvaluje:
- rozpočtové opatření č. 1/2009, kterým se zvyšují příjmy a výdaje rozpočtu obce o 2 990 900 

Kč
- změnu usnesení č. 7/8/2008 - ruší se prodej pozemku parc. č. 515/151 Michalu Pátkovi, prodej 

pozemku parc. č. 515/151 - Marek Peniška, Brno, 515/154 - Lucie Hradská, Velké Pavlovice,  
č. 515/157 - Zdeněk Koláček, Újezd u Brna

- záměr prodeje poz. 1417/1, 1417/2, 1417/3 a 3334
-  záměr prodeje pozemků parc. č. 1953/36, 1953/37, 1953/44 a 2747/3
- záměr prodeje pozemků parc . č. 2150, 2151, 2152 a 2153
- záměr výpůjčky pozemků parc. č. 1453, 1502, 1503 a 1602
- souhlas s umístěním zařízení - dle projektu Prodloužení a zatraktivnění obecní vinařské stez-

ky
- změnu usnesení č. 3/5/2009 - ruší se nájem bytové jednotky chráněného bydlení Lence Hádlí-

kové-Lacinové
- nájem bytové jednotky chráněného bydlení Martinu Pregrtovi, Vrbice 234
- přijetí účelové dotace z rozpočtu JmK v rámci PRV na Kanalizaci a ČOV Němčičky - úhrada 

úroků ve výši 175 tis. Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace
- rozdělení výsledku hospodaření ZŠ a MŠ Němčičky za rok 2008 podle předloženého návrhu
- přijetí daru na úpravu cesty v Bočkách ve výši 255 000 Kč od Okrašlovacího spolku Němčičky
- uzavření dohody o zapojení do programu KLAS s Centrem pro rodinu a sociální péči Brno
- pořádání tradičních krojovaných hodů němčičskými stárky, výpůjčku kulturního domu a nádvoří 

ve dnech 3. - 6. 7. 2009, souhlasí s využitím kuchyně, jídelny a sociálního zařízení v budově 
ZŠ pro stravování muzikantů a případných dalších zájemců, souhlasí s úhradou stravování pro 
muzikanty

- poskytnutí návratné finanční výpomoci němčičským stárkům ve výši 50 000 Kč
- poskytnutí příspěvku Římskokatolické farnosti ve výši 30 000 Kč na zakoupení a instalaci mříže 

do místního kostela
- termín rekonstrukce schodiště u WC na nádvoří KD v období září - říjen 2009

Zastupitelstvo obce Němčičky neschvaluje:
- žádost pana Záhory, Němčičky 144, o redukci stromů na starém hřbitově

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
- připomínky pana Jiřího Stávka k vybudovanému chodníku ke hřbitovu, dotaz na možnost využití 

některé z místností v budově ZŠ pro potřeby chasy a Krúžku
- návrhy pana Pavla Stávka uschovat z rekonstrukce školy trámy pro možné využití na stavbu 

repliky mlýna U větřáku a pergoly pro občerstvení na terase nádvoří KD
- informace Mgr. Petra Antoše k rekonstrukci školy
- podnět pana Jaroslava Stávka uzavřít dohodu o bezplatném pronájmu studny v areálu ZD  

a informace, že 20.6.2009 pořádá oddíl plavání II. roč. triatlonu
- informace paní Jany Hádlíkové ke slavnosti Dožínky
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Starostovi se ukládá:
- zajistit, aby vykoupené pozemky na Lúčkách byly udržovány s péčí řádného hospodáře
- vyhlásit na webových stránkách anketu k otázce vybudování repliky mlýna U větřáku

Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Němčičky
konaného dne �8. června 2009

Zastupitelstvo obce Němčičky schvaluje:
- projednání závěrečného účtu obce Němčičky vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením 

obce, a to bez výhrad
- prodej pozemků parc. č. 2150, 2151, 2152 a 2153 panu Josefu Slámovi, Němčičky za 50  

Kč/ m²
- prodej pozemků parc. č. 1953/36, 1953/37, 1953/44 a 2747/3 Ing. Ludvíku Šlancarovi, Roztoky 

za 20 Kč/ m²
- prodej pozemků parc. č. 1416, 1417/1, 1417/2 a 1417/3 panu Petru Horáčkovi, Praha  

za 10 Kč/ m²
- pověřuje starostu uzavřením dohody se ZD Němčičky o ukončení nájemního vztahu na pozem-

ky parc. č. 1416, 1417/1 a 1417/2 v nejbližším možném termínu
- výpůjčku pozemků parc. č. 1453, 1502, 1503 a 1602 občanskému sdružení Šípek Němčičky
- smlouvu o sdružených službách dodávkách elektřiny s firmou CENTROPOL ENERGY a.s.
- ukončení smlouvy se společností E.ON 
- záměr převodu pozemku parc. č. PK 1899 v trati Zelničky do majetku obce
- přijetí dotace ve výši 1 000 000 Kč na rozšíření cyklostezek od JMK a uzavření smlouvy  

o poskytnutí dotace
- přijetí dotace z JMK ve výši 300 000 Kč na dokončení Domovinky Panny Marie a uzavření 

smlouvy o poskytnutí této dotace
- uzavření úvěrové smlouvy s Českou spořitelnou a.s. na 3 000 000 Kč

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
- podnět z krajské hygienické stanice JmK
- návrh paní Kláry Stávkové zřídit u horní zastávky výlepové místo
- dotaz pana Jaroslava Stávka na termín zahájení rekonstrukce osvětlení v obci
- vyúčtování Vinařského plesu
- připomínku pana Jaroslava Buchty na pozdní termín dokončení posledního čísla Němčičského 

čtení
- návrh Mgr. Petra Antoše trámy z rekonstrukce školy prodat, pokud se nenajde jiné využití
- návrh Mgr. Petra Antoše vyhlásit obecním rozhlasem termín 29.6.2009 pro uzávěrku stravování 

zájemců na Hody
- návrh pana Jaroslava Stávka dopředu rezervovat ubytovací místa pro návštěvníky obce v pří-

padě pořádání větších kulturních akcí

Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Němčičky
konaného dne �5. července 2009

Zastupitelstvo obce Němčičky schvaluje:
- pro datovou schránku Obce Němčičky administrátorem Martinu Čermákovou a pověřenou oso-

bou Evu Bauerovou
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- zveřejnění záměru směny pozemku parc. č. 1900/25
- zveřejnění záměru pronájmu pozemků parc. č. 1900/23 a 1900/24
- přijetí finančního daru ve výši 360 000 Kč od fy Exel Czech Republic s. r. o.
- přesunutí bodu ohledně dotace na činnost fotbalového oddílu TJ Sokol Němčičky na další veřej-

né zasedání
- zveřejnění záměru prodeje pozemků parc. č. PK 1215 a 1216
- prominutí platby stočného za rok 2008 paní Daniele Čapkové

Zastupitelstvo obce Němčičky neschvaluje:
- klučení trvalého porostu – meruňkového sadu pro ZD Němčičky
- půjčku Františku a Radku Varmužovým ve výši 17 000 Kč

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
- návrh pana Jaroslava Stávka, aby podobně jak se plánují vybírat poplatky za ubytované hosty 

v obci byly vybírány i poplatky za hosty ve sklepech
- upozornění pana Jiřího Stávka na ztrátu lahví z kotelny KD
- podnět pana Jana Procingera – problém s povrchovou vodou z polí za jeho domem při přívalo-

vých srážkách
- upozornění Ing. Libora Hádlíka na nedodržení zákazu vjezdu vozidel nad 3,5 t do ulice Za Hum-

ny, a na nevhodné odvádění vody ze střech některých rodinných domů
- upozornění pana Karla Doležala na nedostatečné svedení vod z pozemků; návrh, aby poplatky 

byly také vybírány za hosty ve sklepech

Starostovi se ukládá:
- vypracovat metodiku pro vybírání ubytovacích poplatků od návštěvníků obce
- zjistit náležitosti ohledně klučení meruňkového sadu na pozemcích obce, zejména finanční 

otázku

Víno a sVatý VáclaV

 Je všeobecně známo, že o rozšíření révy 
vinné a vína se v posledních dvou tisíciletích 
velmi zasloužila katolická církev, její klášte-
ry, řeholní řády a misionáři. A byla to právě 
christianizace Moravy i Čech, která přispěla  
k rozvoji vinohradnictví. Mezi těmi, kteří se tak 
či onak o víno zasloužili, byla také celá řada 
osob prohlášených za svaté.
 Nás ale zajímají jen ti svatí, kteří mají nějaký 
pozitivní vztah k vínu, révě, vinařům či vinohra-
dům. Budeme-li vycházet z kalendáře platné-
ho pro celou církev, napočítáme patronů vína, 

vinic, vinohradů a vinohradníků přes dvacet. 
Jediný z českých světců, který byl zařazen  
do kalendáře a který je platný pro celou cír-
kev, je svatý Václav.
 Kdo byl svatý Václav. Nejstarší legendy 
vyprávějí, že „jsa již knížetem, obdělával vini-
ci vlastnoručně bez studu, by v hojnosti bylo 
vína k obřadům svatým.” Byl to jediný český 
panovník, který prý sám révu sázel a hrozny 
sklízel a lisoval. Patrně i proto je považován 
za patrona vinařů. Existuje celá řada dokla-
dů o tom, že tomu tak skutečně bylo, a to 
jak památek psaných, tak výtvarných. Stěny 
schodiště ke Kapli sv. Kříže na hradě Karlštej-
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ně zdobí nástěnná malba z roku 1360, na níž 
svatý Václav osobně lisuje víno. Motiv lisová-
ní vína zachycuje i freska v křížové chodbě 
kláštera v Emauzích z doby kolem roku 1370. 
Svatý Václav je zobrazen jako vinař i na dená-
ru knížete Bedřicha z druhé poloviny 12. stole-
tí. Václav je rovněž zobrazen s větvičkou révy 
v ruce na pečeti viničního úřadu pražského  
z roku 1389. Reliéf z legendy svatováclavské, 
jak „sv. Václav lisuje víno”, zdobí bronzová 
vrata chrámu sv. Víta. 
 Zkrátka svatý Václav měl k vínu vztah vel-
mi kladný, i když s ohledem na jeho zbožnost 
lze usuzovat, že hlavním důvodem jeho lás-
ky k vínu asi skutečně byly důvody šlechet-

né, eucharistické, a nikoli rozverné. Na dru-
hé straně je známo, že byl značně ovlivněn 
svou babičkou, svatou Ludmilou, která je rov-
něž považována za patronku českou a pat-
ronku vinařů, rovněž však za patronku babi-
ček a vychovatelů. Císař Karel IV. se rovněž 
významnou měrou zasloužil o rozvoj vino-
hradnictví. V tehdejším království bylo vysá-
zeno a obděláváno na 80 000 hektarů vinic.
 Tolik historie. Chceme i letos poděkovat 
Bohu a přímluvě svatého Václava, spolupat-
rona vinařů, za letošní hojnou úrodu.

P. Mgr. Petr Papoušek

KatolicKá charismaticKá Konference

 Ve dnech 8.-12. července 2009 se konala  
v areálu brněnského výstaviště BVV 20. kato-
lická charismatická konference. Motto setkání 
bylo: „Vzchopte se, já jsem to, nebojte se!“ 
(Mt 14,27). Byl zde rekordní počet účastníků 
asi 5.000. Jsem rád, že také z Horních Boja-
novic se účastnilo jedno auto farníků. Záštitu 
nad akcí převzal brněnský biskup Th Lic. Voj-
těch Cikrle. Nejvíce účastníků bylo přítomno  
z Brna a Dolních Bojanovic. Jednalo se o akci 
duchovního charakteru, určenou pro hnutí, ale 
i pro ostatní zájemce. Program konference byl 
tvořen přednáškami, adorací, společnou mod-
litbou, bohoslužbami a dalším doprovodným 
programem.
 Konference byla zahájena ve středu  
8. července v 19.00 hod. v katedrále na Pet-
rově. Mši svatou celebroval brněnský bis-
kup Vojtěch Cikrle. Areál výstaviště byl pro 
toto setkání výborným zázemím. V pavilonu 
F je konferenční sál, kde se uskutečnil hlav-
ní program konference a také zde probíhala 
registrace účastníků. Kromě dospělých tam 
bylo mnoho dětí. Pro rodiče s malými dětmi 
byl v pavilonu F vyhrazen prostor s kober-
cem. Tradičně je zajištěn program pro děti  
od 4 let. Dětská odpolední konference pro-
bíhala v pavilonu G1, kde byl připraven pro 
děti paralelní program: dovádění ve skákacím 
hradu, malování a vyprávění pod dohledem 

skupinky dobrovolníků. Každé odpoledne se 
děti mohly zúčastnit divadelního představení.
 Ve čtvrtek večer se uskutečnil v pavilonu F 
recitál Slávka Klecandra a skupiny Oboroh. 
Koncert byl přístupný i veřejnosti. V pavilo-
nu G1 současně probíhalo posezení s přáte-
li u cimbálu s ochutnávkou moravských vín. 
Večerem provázela známá Varmužova cim-
bálová muzika ze Svatobořic - Mistřína. 
 Na páteční večer byly připraveny para-
lelní programy na různých místech v Brně. 
Účastníci měli celou řadu možností vybrat si  
z bohaté nabídky přednášek. Přednášely zná-
mé osobnosti: Th. Dr. Kateřina Lachmanová,  
P. Th. Dr. Vojtěch Kodet, P. Th.Dr. Aleš Opa-
trný, Ph. Dr. Josef Zeman, Ing. Stanislav Jurá-
nek, Mgr. Jiří Černý, Mgr. Veronika Barátová, 
Mgr. Hana Pinknerová. Mše svaté sloužili:  
P.Th.Dr. Michael Slavík, P. Vojtěch Šíma,  
P. Adrián Zemek a P. Petr Karas, farář z Dol- 
ních Bojanovic, který tuto konferenci každo-
ročně organizuje. Konference byla zakončena 
v neděli 12. července mší svatou. Pro ty, kte-
ří se nemohli přímo zúčastnit konference, byl 
připraven přímý přenos bohoslužeb prostřed-
nictvím televize NOE a rádia PROGLAS. 
 O zdárný průběh akce se staralo hodně dob-
rovolníků. Ohlas byl veliký. Všechno probíha-
lo v přátelském a srdečném ovzduší, lidé byli 
nadšeni, milost Boží tam proudila. Byl to velmi 
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silný duchovní zážitek potkat se s tak velkým 
počtem účastníků, kteří mají zájem setkat 
se s Bohem, vzájemně se povzbudit ve víře  
a prožít Boží působení ve svém životě. Účast 
na přednáškách nám pomohla prohloubit víru. 
Věřit znamená obrátit se na Boha, spolehnout 
se na něho. Bůh přichází do našeho života 

a nabízí nám vše, co je potřebné pro život 
každého člověka. Už se těším na příští rok, 
kdy se bude Katolická charismatická konfe-
rence konat opět v Brně.

P. Mgr. Petr Papoušek

MáMe nového děkana

 Dne 1. srpna 2009 se stal novým hustopečským děkanem Mgr. Pavel Kafka, rodák z Třebíče. 
Předtím byl sedm let v Kunštátu na Moravě. Má 35 let a bude nejmladší kněz děkanství. Bývalý 
děkan Mgr. Pavel Bublan odchází do Moravského Krumlova, kde bude vykonávat také službu 
děkana.

 

 Letos o prázdninách navštívil naši farnost bohoslovec 4. ročníku teologie Petr Balát z Čejkovic, 
který zde konal praxi. Po dokončení Teologické fakulty a roční jáhenské praxi by měl být vysvě-
cen na kněze. 

P. Mgr. Petr Papoušek

Bohoslovec na praxi v naší farnosti

 
Diecézní charita Brno                      

Oblastní charita Břeclav 

DOMOVINKA PANNY MARIE  
Němčičky 96, 691 07 Tel. 519 326 143 

Informace: Blanka Miličková                                   
TEL.: 519 326 143 Otevřeno od 1. října 2009   
e-mail.: blanka.milickova@caritas.cz                                                
 

  

DDEENNNNÍÍ  PPOOBBYYTT  PPRROO  SSEENNIIOORRYY  AA  ZZDDRRAAVVOOTTNNĚĚ  PPOOSSTTIIŽŽEENNÉÉ    
  

Pomoc při zvládání péče o vlastní osobu 
Poskytnutí stavy 
Aktivizační činnost 
Činnosti k podpoře sociálního začlenění 
Činnosti k udržení a rozvoji osobních schopností 
a dovedností 
Sociální poradenství 

stravy
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Volby do Evropského parlamentu
Jihomoravský kraj - Obec Němčičky

5. - 6. červen 2009

Politická strana Počet platných hlasů Počet platných hlasů 
%

ODS 72 37,89
KDU-ČSL 52 27,37
ČSSD 25 13,15
KSČM 12 6,32
Strana zelených 6 3,15
Věci veřejné 6 3,16
Libertas 5 2,63
Moravané 3 1,58
Strana svobodných občanů 2 1,05
Evropská demokratická strana 2 1,05
Suverenita 1 0,53
Volte Pravý Blok 1 0,53

Demokratická Strana Zelených 1 0,53
Národní strana 1 0,53
Nejen hasiči a živnostníci s učiteli do Evropy 1 0,53

Počet voličů: 495
Počet platných odevzdaných hlasů: 190 (38,4%)

Dovolujeme si Vás upozornit na soutěž 
“O Nejkrásnější město či obec Čech a Moravy 2009”,
která probíhá od 1. května a končí 30. listopadu 2009.

Kdo má zájem, může hlasovat na stránkách: 
http://www.czregion.cz/nejkrasnejsi-mesto-obec
 
Hlasovat pro určitou obec/město je možné max. 1x za hodinu. 
Vyhrává to město/obec, které získá nejvíce hlasů.
 
Pro případné zájemce o hlasování pro obec Němčičky
uvádíme přímou adresu: 
http://www.czregion.cz/nemcicky

O Nejkrásnější město či obec Čech a Moravy 2009
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Vesnice roku 2009
 V dubnu tohoto roku se naše obec přihlá-
sila již do 15. ročníku soutěže Vesnice roku 
v Programu obnovy venkova. Vyhlašova-
teli této soutěže jsou Ministerstvo pro míst-
ní rozvoj, Spolek pro obnovu venkova ČR, 
Svaz měst a obcí ČR, a Ministerstvo země-
dělství. Cílem soutěže je povzbudit obyva-
tele venkova k aktivní účasti na rozvoji své-
ho domova, zveřejnit rozmanitost a pestrost 
uskutečňování programů obnovy vesnic  
a zároveň také upozornit širokou veřejnost  
na význam venkova.
 V letošním roce se do soutěže přihlásilo cel-
kem 325 obcí z celé České republiky, z toho  
za Jihomoravský kraj 16 obcí. 
 

 Jednotlivá krajská kola proběhla a byla 
vyhodnocena a uzavřena do 30. června 2009. 
Za Jihomoravský kraj postoupila a držitelem 
zlaté stuhy se stala obec Lužice u Hodonína.  
Z jednotlivých krajů mohla do celostátního 

kola postoupit vždy jenom jedna obec, postou-
pilo tedy 13 obcí z jednotlivých krajských kol. 
Výsledky celostátního kola bohužel do uza-
vírky tohoto čísla ještě nebyly známy. 

 Modrou stuhu za společenský život udělila 
hodnotící komise obci Světlá (okres Blansko). 
Bílou stuhu za činnost mládeže získala obec 
Milotice (okres Hodonín). Zelená stuha za péči 
o zeleň a životní prostředí udělila komise obci 
Jevišovka (okres Břeclav). Oranžovou stuhu 
za spolupráci obce a zemědělského subjektu 
získala obec Božice (okres Znojmo).

 Obci Němčičky bylo v rámci soutěže uděle-
no „Čestné uznání za inspirativní propoje-
ní veřejného a podnikatelského sektoru“ 
a 2. místo v doplňkové soutěži Jihomo-
ravský krajáč, za tradiční pokrm typický pro 
obec „Němčičský trdelník“. 
 
 Velmi nás těší získaná ocenění a připravuje-
me se na další ročník této soutěže. 

- EB -
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	přináším Vám k zamyšlení článek převzatý  
z katolického časopisu „Milujte se“. 
 
 Podnět k tomu jsem dostala, když v neděli ráno 
po dožínkách, do mého otevřeného okna hlasitě 
pronikala hudba, kterou jste se do 6 hodin ráno 
bavili.
 Zkuste uvážit obsah textu, který Vám předklá-
dám z touhy, aby nikdo z Vás, mladých a krásných 
lidí, si nezničil život.

 Více než 30 let se profesor Simone 
Morabito zabývá vědeckými výzkumy 
jak v oboru psychiatrie, tak v oboru 
vnitřního lékařství. Přicházejí k němu 
mladí lidé s prosbou o pomoc a o 
léčení. Mnozí z nich byli dříve výbor-
nými žáky, ale v určitém období jejich 
života u nich došlo k duševnímu 
zhroucení. Ztratili chuť do života, chuť  
k práci i studiu, měli slabou vůli... Byli 
také nervózní, s depresivní a pesimis-
tickou náladou a ztráceli víru v sebe. 
Chyběla jim iniciativa, byli nerozhodní, 
rychle se unavili a nebyli schopni se každý den učit  
a pracovat. Morabito zjistil, že v mnoha případech 
se krize v jejich životě dostavila v okamžiku, kdy 
začali pravidelně poslouchat rockovou hudbu se 
satanistickým obsahem. 
 Profesor říká, že hudba je sdělovacím nástrojem, 
schopným utvářet myšlení, chování a postoje lidí, 
kteří ji poslouchají. Hudba se satanistickým pod-
textem předává do lidského podvědomí nové 
myšlenky, které člověk přijímá jako své vlastní, 
aniž si uvědomuje, jak jsou škodlivé a nebez-
pečné. Hudba s obsahem protikřesťanským  
a satanistickým ničí člověku pud sebezáchovy, 
který je nezbytný k normálnímu životu. Texty 
mnoha písní, jako např. Highway To Hell (Cesta  
do pekla), Die Young, Die Pretty (Umři mladý, umři 
krásný), Destroy Yourself (Znič sebe), The Suici-
de Solution (Řešení je sebevražda), zjevně nutí 
k sebevraždě a ke službě satanovi. Není divu, že 
lidé, kteří poslouchají takovou hudbu, se stávají 
posedlí myšlenkou na sebevraždu. „Pro nás, psy-
chiatry,“ píše Morabito „je rocková hudba se sata-
nistickými texty jako smrtelný jed, který působí 

pomalu, ale účinně. Jsem přesvědčen, že jedním 
z nejdůležitějších důvodů sebevražd mladých lidí 
byla satanistická rocková hudba, která vybízí vzít 
si život.“
 Morabito říká, že vědecké vysvětlení smr-
telných účinků takové hudby je třeba hledat  
ve sféře lidského podvědomí. Když lidský mozek 
přijme nějaký podnět, který je pod prahem uvě-
domění, přijme ho tak, jako by pocházel z jeho 
vlastního já. Démon dobře zná tuto psychologic-
kou zákonitost, a proto ji využívá. Ve své podsta-
tě každé satanské pokušení je podávané velmi 
lákavým způsobem – a často na úrovni lidského 

podvědomí. A pokud člověk uvěří zlým 
podnětům a podlehne jim, dopouš-
tí se hříchu, který způsobuje velké 
škody v duchovní oblasti a ve vztahu  
k Bohu a jiným lidem.
 Mnoho rockových písní otravuje 
přirozené lidské podvědomí. Profesor 
Morabito zdůrazňuje, že člověk je svo-
bodný jen tehdy, když má autonomii 
myšlení, konání, touhy a lásky. Sata-
nistické texty vedou ke zničení této 
autonomie a k jejímu zotročení silami 
zla. Např. v písni Stairway to Heaven 
je obsažen vzkaz, že satan je bůh a že 

osvobozuje; v písni Hot Summer Night je vyjádře-
na touha následovat satana.
 Dokonce, i když někdo nevěří v existenci Zla  
a poslouchá tuto hudbu, její negativní obsah se 
zaznamenává v jeho podvědomí a nabádá ho  
k nenávisti vůči Bohu a jiným lidem, k vraždám, 
k nevázanosti, k prostituci, ke krádežím, k sebe-
vraždě... Pokud člověk poslouchá častěji takovou 
hudbu, něčím z toho nasákne, i když nechce.  
A co teprve situace, kdy se člověk dobrovolně dá  
do služeb zla. Jeho život se stává hrůzou...
 Při analýze příběhu jedné z pacientek doktora 
Morabita, která prožila hroznou zkušenost řady 
závislostí, vyšlo najevo, že toto strašné neštěs-
tí začalo na diskotékách. Žena byla vysvobozena  
z tohoto vlivu teprve za čtyři roky nevyslovitel-
ných utrpení, řady exorcismů, pravidelné zpovědi, 
každodenní modlitby a Eucharistie. To je však jen 
jeden příběh z mnoha podobných – ne všechny 
však mají dobrý konec.
 Posluchači si nejsou často vědomi, že auto-
ry písní jsou satanisté a že mnoho skupin zpívá 
satanistické texty (pozn. Před časem kněz a záro-

Drazí	mladí	přátelé,

Svatá tvář Ježíšova
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veň odborník na hudební scénu P. Martin Holík 
sestavil videokazetu s ukázkami desítek nahrávek 
různých známých skupin a přitom vysvětlil jejich 
pozadí, které většině posluchačů uniká. Je až 
zarážející slyšet některé z nahrávek přehrávaných 
např. pozpátku. U jiných stačí jen nabídnout pře-
klad textu či několik podrobností z historie kape-
ly. Velmi často mají satanistický podtext i písně, u 
kterých to na první pohled není vůbec patrné.). 
Do života mnoha mladých lidí, kteří se dali zlá-
kat a pravidelně chodí na diskotéky, kde se hraje 

satanistická hudba, vstoupilo duchovní zotročení 
silami zla. Písmo svaté varuje, že se máme vyhý-
bat „všemu, co má alespoň zdání zla“. Satanistická 
hudba a diskotéky tohoto druhu jsou pro křesťa-
na – ale také pro kohokoliv jiného – skutečným 
zlem.

Dr. Marie Moravová, 
karmelitka III. ř.

článek vyjadřuje názor autora

 Před sto lety byl lidový kroj střídmý. Střih tvořil harmonickou siluetu postavy, zdobily ho kvalitně zpraco-
vané výšivky. Dnes se jeho podoba rozbujela do přemíry ozdob a lesklých cetek. Etnografové těžce nesou, 
že ve většině případů vypadá spíše jako turistická atrakce. Nedávno na toto téma jednali na odborném 
semináři v hustopečském muzeu.
 Původní uměřenost a malebnost slavnostního kroje, které dřív nosívali naši předkové, se podle odborní-
ků vytratila. 
 Přehnaná zdobnost je dnes podle etnografky Moravského zemského muzea 
v Brně Lenky Novákové hlavním kritériem těch, kteří kroje oblékají. „Čím víc 
lesklejších zrcátek, zlata i stříbra, tím lépe“, říká. Necitelně podle ní zasáh-
ly módní vlivy. Přinesly především markantní zkrácení sukní. Několik vrs-
tev naškrobených spodniček nejen že neumožňuje ani volný pohyb. Navíc 
deformují i anatomii postavy. V mnoha obcích a vesnicích, kde je folklór sil-
ně zakořeněný, si totiž děvčata navykla dávat pod spodničky kolem pasu  
i výztuže, takzvaná „jelita“. Aby sukně byla co nejširší. Tím se ale posune oděv  
až nad pas. V kombinaci s látkou sukní působí podle odborníků někdy až komic-

ky. Navíc se pro výrobu kroje používá i novodobý 
materiál, který působí uměle. Svůj podíl nese i nabíd-
ka trhu. „Koupí se všechno, co se zdá pěkné a dá se to 
dohromady. Zcela zmizely tradiční rukodělné výrobky, 
jakým je třeba modrotiskové plátno. Právě z něho se  
v minulosti šily kroje nejvíc“, říká Nováková. 
 Etnografové se snaží vrátit do života střízlivou krásu slavnostního lidového 
oblečení. Ponořili se do archívů a hledají v nich původní prvky. Zájem o takzva-
nou rekonstrukci kroje už projevuje řada obcí. Představy se ale od odborníků 
často diametrálně liší.
 Slavnostní lidový kroj k jižní Moravě patří. Podtrhuje tradici, folklór, je 
nezbytnou součástí života mnoha měst a obcí. Celý rok se jejich obyvatelé těší 
především na hody. To vykročí k veselicím v plné parádě. Svůj kroj nosí se ctí. 
Zdůrazňuje jejich identitu a v současné době bohužel i výši majetku nositele. Kroj 
se stává přezdobenou atrakcí. 

 „Bohužel převládá jakýsi pocit zvýšené prestiže typu „já na to mám“. Možná 
se k přezdobování kroje lidé uchylují z neznalosti a nebo z nerespektování historie“, míní etnografka Šárka 
Seifertová z muzea v Hustopečích. 

LIDOVÝ  KROJ  OVLIVNILA  MÓDA

rekonstrukce kroje

rekonstrukce kroje
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 Právě tam na společném sympoziu obdivovali moravští etnografové zdařilou rekonstrukci hanácko-slo-
váckého kroje, který se na Hustopečsku nosí. Ředitelka muzea Soňa Nezhodová a Šárka Seifertová tak 
představily jednu z prvních vlaštovek, která by mohla nastartovat zájem milovníků folklóru. Na mnoha 
místech se už projevuje. Představitelé obcí vidí v možné rekonstrukci kroje návrat k typickým prvkům odě-
vu svého regionu. Není to ale snadné. 
 „Je to vždycky obrovský boj. Chtějí něco pestrého a bohatého. Vychází z vlastních zkušeností a z výpo-
vědí svých babiček. Jenže paměť člověka je ještě  kratší než jeho život“, nastínila představy lidí etnografka  
Romana Habartová ze Slováckého muzea v Uherském Hradišti. Podle ní zřejmě už babička nosila vývojem 
poznamenaný kroj. „Když se nám pak podaří krásná rekonstrukce, nesetkává se obvykle s kladným ohla-
sem. Lidé říkají, že něco takového se nikdy nenosilo“, podotkla. 

Převzato MF DNES JIŽNÍ MORAVA 
autor Dagmar Humpolíková

Vážení spoluobčané!

 Na posledním veřejném zasedání zastupitel-
stva se projednával návrh starosty na zave-
dení platby rekreačního poplatku za pobyt  
v naší obci pro zde ubytované hosty. Během 
projednávání návrhu jsem se opět setkala 
s názory (nově obohacenými i o gesta), že 
výsledek hlasování je předem dohodnut! Pro-
tože to není pravda, rozhodla jsem se napsat 
tento příspěvek a předložit Vám své důvody, 
proč návrh na zavedení rekreačního poplatku 
podporuji.

 Od prvopočátku (první zmínka zazněla 
17.2.2009) jsem s tímto návrhem souhlasila, 
a to z toho důvodu, že jako zastupitel obce 
zastupuji zájmy naší obce a jejich občanů,  
a to včetně těch našich občanů, kteří nema-
jí příjmy ani z ubytování, ani ze sklepů. Prá-
vě naopak. Z pohybu návštěvníků obce mají 
tito občané jenom nepříjemnosti v podobě 
velkého množství aut, která vesnicí projíždí 
(hlavně o víkendech a to v letních i zimních 
měsících). Velice často musí tolerovat hluk  
a opilecké zpěvy návštěv vracejících se  
v noci či nad ránem ze sklepů .

 Rekreační poplatek za pobyt v obci se vybí-
rá ve většině měst a obcí ČR. Zcela běžně se 

Poplatek za rekreační pobyt s obdobným poplatkem setkáte i v zahraničí 
a předpokládám, že většina z Vás se s ním již 
setkala. Našinec, který vyjede kamkoliv (a byl 
to i případ velice jednoduše zařízeného kem-
pu na Vysočině) bez řečí rekreační poplatek 
(tzv. „vzdušné“) zaplatí. Proto nevidím jediný 
důvod, proč by návštěvníci naší obce měli mít 
výjimku a neplatit nic.

 Částka z takto vybraných peněz by figuro-
vala v rozpočtu obce a následně by z této 
sumy byly podporovány sport (na základě 
potřeb jednotlivých oddílů TJ a odsouhlasení 
výborem TJ) a kultura (např. podpora Krúž-
ku, divadla, pěveckých sborů atd.) v Němčič-
kách. Díky zavedení (jinde zcela běžného) 
rekreačního poplatku můžeme podpořit kul-
turní a sportovní dění v naší obci a zpříjemnit 
tak život v obci našim občanům.

 Pro úplnost ještě uvedu, že se uvažuje  
o částce, která nepřekročí 10 Kč,- za osobu 
a noc (běžně se rekreační poplatky v obcích 
v ČR pohybují v rozmezí 10,- až 20,- Kč).  
V současné době jsme ve fázi, kdy je vybí-
rání rekreačního poplatku zastupitelstvem 
obce odsouhlaseno, konečná podoba meto-
diky však bude teprve vypracována na zákla-
dě konzultací s pracovníky odboru dozoru  
a kontroly Ministerstva vnitra a bude předmě-
tem dalšího jednání zastupitelů obce.

Eliška Kopřivová
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závody na in-linech 2009

 V pátek a v sobotu  
22. a 23. srpna 2009, se 
na němčičské hlavní silni-
ci již podruhé uskutečnily 
závody Inline alpine slalom 
2009. Jednalo se o mistrov-
ství Evropy 2009, které pro-
běhlo v neděli, a CILA cup 
2009, jenž se uskutečnil již 
v sobotu. Ve dvoudenních 
závodech se na startu obje-
vila více jak stovka závodníků. Zastoupeny 
byly všechny kategorie od přípravky až po 
dospělé.
 Pro ty z Vás, kteří stále nevědí, co si 
pod tímto názvem představit lze zjed-
nodušeně říci, že se jedná o závody na 
in-line bruslích, které se jedou na silnici  
z kopce a snaží se napodobit slalom  
na lyžích za použití kloubových slalomo-
vých tyčí. Je to v podstatě letní varianta 
sjezdového lyžování.
 Příprava soutěžní dráhy začala po oba dva 
dny již v sedm hodin ráno, kdy organizátoři 
po celé trase, která vedla od křižovatky u kul-
turního domu, až pod obecní úřad, rozmístili 
několik desítek zábran a slalomových tyčí. 
Pak už jen seznámit závodníky s tratí a závody 

mohly začít. 
D i v á c k y 
atraktivněj-

ší bylo 
zřejmě 
až mis-
trovství 
E v r o -
py, kte-

ré bylo na pořadu v neděli  
od 10.00 hodin. Slavnost-
ně ho zahájil pan Miroslav 
Topolánek (náš ex premiér). 
V půlce trati však neudržel 
rovnováhu, zakopl a spadl, 
takže slavnostní zahájení za 
něj dokončil němčičský ro-
dák a člen zastupitelstva pan 

Pavel Stávek, 
který si tuto 
n á r o č n o u 
trať dlouhou  
2 9 3  m  r á d 
v y z k o u š e l  
a úspěšně ji 
dojel až do 
cíle. Závody 
byly zajisté 
divácky atrak-
tivní, obzvláš-

tě, když někteří ze závodníků sjeli zmíněnou 
trať s časem pod 30 sekund.
 Vítězství v závodech mistrovství Evropy pat-
řilo bezkonkurenčně německým reprezentan-
tům, kteří jak v kategorii žen, tak mužů obsa-
dili všechny tři první pozice. Někteří čeští 
reprezentanti se však umístili v první desítce. 
V kategorii mužů se na desáté příčce umís-
til Richard Kudělásek, v kategorii žen to byla 
na osmém místě Gabriela Kudělásková a na 

místě desátém Sandra Musi-
lová.
 Evropským trendem je 
pořádat tyto závody spíše  
v menších vesničkách. Něm-
čičky nabídly závodníkům 
středně obtížnou trať, která 
je rovná a umožňuje divákům 
sledovat celý sjezd. Nabitá 
startovací listina i sportovní 

atmosféra nabídla všem divákům netradiční 
podívanou i skvělý sportovní zážitek. Nezbý-
vá než doufat, že někdy v budoucnu budou 
moci Němčičky znovu hostit tuto pro nás 
netradiční sportovní disciplínu. 

- LZ -
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 Ve dnech 4. – 6. července 2009 se v naší 
obci uskutečnily tradiční krojované hody. 
Chase pro letošní rok veleli v roli prvních 
stárků Ondřej Svoboda a Anna Kopřivová,  
v roli druhých David Ludín a Veronika Písa-
říková, role třetích se chopili Jan Šimek  
a Vlaďka Stávková, čtvrtá pozice patřila Janu 
Suskému a Lucii Bystřické, a sklepníkovali 
Tomáš Droběna a Marie Procházková. 
 Hody by nemohly proběhnout bez máje. Pro 
tu se jelo v pátek 3. července se třemi vozy 
k Boleradicím. Mája se, jako ostatně vždy, 
stavěla ručně. Po úspěšném strhnutí kolíku 
první stárkou bylo vše dokonáno a symbolic-
ky přichystáno k hodovému veselí. Páteční 
večerní zábavu zpestřila cimbálová muzika. 
 Sobotní den byl ve znamení posledních 
hodových příprav, kdy chasa v dopoledních  
i poobědových hodinách pracovala na dodě-
lání búdy, a vůbec úklidu, a přípravách na tří-
denní hody. Nutno poznamenat, že po páteč-
ním stavění máje toho bylo na úklid až až. 
Vše se samozřejmě zvládlo, a od 20.00 hodin 
patřilo až do rána hlavní slovo dechové hud-
bě Lácaranka. 
 Neděle je pro krojované nejnáročnějším 
dnem. Po sobotní zábavě není snadné vstát 
a jít na osmou hodinu na slavnostní neděl-
ní mši. Avšak co naplat, mše je odnepamě-
ti nedílnou součástí hodů, takže se to musí 
zvládnout. Letos tomu nebylo jinak. Po mši se 
mužská část chasy vydala s dechovou hudbou 
Hornobojané zvát po dědině na hody. Nutno 
podotknout, že Hornobojanům patří velký 
dík, neboť přislíbili hraní dva dny před hody 

poté, co dechová hudba Vacenovjáci svou 
smlouvu zrušila. Odpoledne bylo ve znamení 
krojovaného průvodu, kterého se zúčastnilo 
kromě stárků 19 krojovaných párů, k nimž  
zajisté lze připočítat i 7 párů mužáckých.  
Po průvodu probělo Sólo stárci, sklepník  
a chasa. No, a pak patřil parket mnoha přes-
polním, kteří nás na hodech poctili svou náv-
štěvou. Po večeři zábava pokračovala až do 
brzkých ranních hodin.
 Pondělní ráno už mělo odpočinkový cha-
rakter. Ráno se dospat na odpolední průvod 
a hlavně zavádku. K tanci a zábavě nám 
vyhrávala dechová hudba Sokolka. Průvod  
a bitka o máju proběhly ještě za sucha, avšak 
na zavádku se rozpršelo tak moc, že muse-
la být po odzpívání prvních slok přesunu-
ta do sálu místního kulturního domu. Role 
mužáckých stárků se pro letošní rok chopili: 
Branko Černý, Patrik Komárek, Josef Dufek, 
Přemysl Ovesný a Leoš Pilař. Večerní zába-
va probíhala taktéž v sále, ale na náladě to 
určitě nikomu neubralo. Po půlnoci proběhly  
v Němčičkách tradiční sóla Bosky, V trenkách, 
Hojačky apod. Vzhledem k tomu, že posled-
ní návštěvníci opouštěli hodovou zábavu  
až za bílého světla, svědčí to o tom, že akce 
se opět vydařila a už se těšíme na rok příští.
 Hody se zajisté povedly, jak z hlediska náv-
štěvnosti, tak i počasí. Pondělní pršení, zdá 
se být bohužel již na hodovém pořádku, nic-
méně i tak byli stárci s akcí určitě spokojeni. 
Nezbývá, než se těšit na následující rok, kdy 
hody opět zahájí prázdninovou sezónu.

- LZ -

Krojované hody 2009
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STrÍPKY ze zavádKY

První stárek ten má novů fintu,
na hlídání máje vzal si flintu
a eště než usl, dal ju do spacáka
málem mu to ustřelilo ptáka.

David tváří se jak Alan Delon,
rozjel totiž projekt chameleon,
když si na kuráž dá ochtlík slivovice,
mění barvy, ale i děvčice.

Třetí stárek předběhne snáď tatu,
randit chodí na Kubovu chatu,
chtěl tam Brumovčance ukázat svůj dílek,
vyrušil jich při tom Jara Bílek.

Čtvrtý stárek v roli Harapese,
na tancplaci s děvčatama třese,
málo kdo ale ví, čípak je to vina,
každý sólo odskáče to jiná.

U Droběnů prokleté je místo,
v noci nejdú hodiny na jisto.
Pořád se spožďujú, mamka krůtí hlavú,
když se Tomáš vrací ráno z tahu.

Celá neděla nám málem klekla,
Vacenovská kapela odřekla,
stárek je furt zteklej a pořád se mračí,
pro kapelu zaběhl přes Stračí.

Druhej, třetí aji se sklepníkem,
koštovali víno před rybníkem,
a až měli toho vína dosti,
šli nakrmit ryby do sytosti.

Letos sú dožinky velká akce,
snad proběhnú v pohodě a hladce.
Starosta hned shodil po dědovi barák,
chce být v novém jak prezident Barack.

Letos máme stárkú mladých týpkú,
snáď nemajú tú prasečí chřipku.
Furt majú očiska červený jak biflu,
chtělo by to tabletu Tamiflu.

První stárka ta nedělá fóry,
po babičce bude přes motory,

v přírodě Lukáša nejdřív prověřila,
karburátor hezky vyladila.

Verča není vůbec ženská z žuly,
když ju potkáš, furt se enom culí,

veselá je pořád, neví co je schíza,
že by v tom měl prsty Pavel Bíza.

Třetí stárka nemusí se stydět,
že v Chorvatsku bylo neco vidět.
Zahákla si o strom podprsenku,

rázem bylo z plavek všecko venku.

Čtvrtá stárka vůbec není k mání,
jde studovat agropodnikání,

prý ví jak přesvědčit ty český pepany,
aby tady nechávali many.

Sklepnica ta má blonďatý vlásky,
kúpila si učebnicu lásky,

se sklepníkem při tom, vyrazila futra,
mohl za to rum a kamasutra.

ˇ
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 Letos uplynulo 660 let od první písemné 
zmínky o Němčičkách, která je v Zemských 
deskách Olomouckých. O rok starší je zmínka  
o Němčičkách v zápise Pavlovic, kde se píše  
o němčičskej hoře Ruoženej. 
 Jak žili naši předkové v těch dobách, je nám 
dnes těžko představitelné. Neznali samozřej-
mě vymoženosti dnešní techniky, ale neznali ani 
brambory, cukr, uhlí a mnohé další pro nás běžné 
věci. Zato znali lépe přírodu a dovedli žít v soula-
du s ní. 
 Protože Němčičky existovaly již před touto prv-
ní písemnou zmínkou z roku 1349, rádi bychom 
věděli, jak byly veliké, jaké tu byly domy apod. 
Samotná vesnice se rozkládala kolem Haltýře, 
později se protahovala směrem dolů, jak říkáme 
„Dědinou“. 
 Zápisy v Zemských deskách se týkají především 
převodů větších majetků mezi šlechtou, klášte-
ry a městy. Více se o poměrech v Němčičkách 
dozvídáme z Horenských register, která jsou pro 
Němčičky velmi cenná, protože jsou psána česky. 
Zahrnují období od 16. století a týkají se přede-
vším věcí kolem vinohradů. Připomeňme, že naši 
předkové v těch dobách neměli v katastru Němči-
ček téměř žádné jiné plodiny mimo vinohrady.
 Naše vesnice ještě před 200 lety končila někde  
v místech dnešního obecního úřadu. 
 Jaké byly domy? Především malé, až maličké. 
Na co také velké, když lidé neměli téměř žádné 
zařízení mimo nějaký hrubý stůl, židle nebo lavi-
ce a postel. A postelí mohl být i ten stůl a lavice, 
ale ještě častěji jen otep slámy. Ostatně bývalo 
zvykem, že odrostlejší hoši spávali ve chlévech  
u dobytka nebo na půdách na slámě.  Ještě muse-
lo být místo na vaření - nějaký prostý sporák, dří-
ve otevřené ohniště. Ve svých domech se však 
lidé mimo zimní období zdržovali co nejméně. Žili 
venku, v okolí domu, na polích - v přírodě. 
 Současně s 660. výročím prvního písemného 
zápisu o obci jsme slavili také dožínky. Bývala to 
ještě v polovině minulého století oslava dobře 
zakončené sklizně. Dnes je to spíše oslava, při níž 
na naše předky můžeme s poděkováním vzpo-
mínat. My dnes se sklizní nemáme většinou nic 
společného. Pokud ovšem nepočítáme ty malé 

kousky políček, na kterých ještě někteří z 
nás ze setrvačnosti něco pěstujeme. 

 O žně a celou úrodu se v našem katastru stará 
pouze málo početná skupina pracovníků a členů 
místního zemědělského družstva. Všichni víme, že 
v dnešní době jim není co závidět - tedy celému 
družstvu. 
 Jenže ještě v polovině minulého století se žně, 
úroda a dožínky dotýkaly všech němčičských obča-
nů bez rozdílu. V té době se po naší vesnici nepro-
háněla auta jako dnes, tehdy bychom je spočítali 
na prstech jedné ruky, ale po cestách uvnitř obce 
i po celém katastru po celé dny rachotily selské 
povozy tažené koni nebo kravami. Naše nejmladší 
generace se může na krávy dívat pouze v televizní 
reklamě na čokoládu. Koně naštěstí v posledních 
letech vídat častěji, ale už ne zapřažené v sel-
ském voze plném hnoje nebo žebřiňáku vysoko 
naloženém snopy obilí. 

 Dnešní kom-
bajnéři skli-
dí celý katastr 
z a  k r á t k ý 
čas. Před 60 
lety na žně 
n a s t o u p i l i  
v  č a s n ý c h 
ranních hodi-
nách téměř 

všichni 
m u ž i . 
T e d y 
všichni 
ti, kteří 
u m ě -
l i  s íct 
o b i l í 
kosou. 
Byla to práce poměrně namáhavá, zvláště když 
měl sekáč před sebou lán, jehož pokosení kon-
čilo se západem slunce. Za zpívající kosou musel 
jít ještě ten, kdo pokosené obilí odebíral, což byla 
většinou žena. Ta obilí pěkně srovnané pokládala 
na zem do hrstí. Starší z vás si teď říkají, „copak 
nám to tady povídá, to známe nazpaměť“. Ale 

660 LET OBCE  a  DOŽÍNKY ROKU 2009
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mladí si zase myslí, „vždyť to my už nikdy dělat 
nebudeme, nikdy jsme to ani neviděli“. 
 Když sekáč s kosou a odběračka se srpem svo-
ji práci udělali, bylo potřeba pěkné počasí, aby 
obilí v hrstích dobře vyschlo. 
Při méně příznivých dnech se 
hrstě musely několikrát obra-
cet. Proschlé obilí se pak sva-
zovalo do snopů, a ty se sklá-
daly do mandelů nebo panáků. 
My starší najednou vidíme, že 
pro mladou generaci jsou slo-
va mandel a panák téměř slo-
vy cizími. Ještě že tady máme 
náš Krúžek, který nám žně trochu připomene  
hráběmi, cepem, kosou aj. Tady připomeňme, 
že každý hospodář po posledním pokosu ozdo-
bil kosu kyticí polního kvítí. 
 V tom červencovém a srpnovém období byla 
neustále na polích skoro celá vesnice. I ti malí 
školáci, pro které se také práce našla. Poklá-
dali obřísla, sbírali klásky apod. Asi příjemnější 
povinností bylo po žních pasení husí na strniš-
tích, při kterém byla možnost společných her. 
 Byly ale také roky, kdy počasí žním nepřálo. Při 
častějších deštích pak pokosené obilí v hrstích 
a ve snopech začalo růst - tj. začalo klíčit mladé 
zrno, což bylo pro hospodáře velké neštěstí. 
 Hospodář se radoval, když vše probíhalo tak, aby 
kvalitní úrodu mohl svážet na žebřiňácích do sto-
doly nebo na půdu. Až se vše dokončilo na polích, 
mohlo začít mlácení. V Němčičkách to bylo hned 
po žních, ale třeba v Pavlovicích mnozí mlátili až 
na podzim. Ještě v polovině 50. let jezdily po obci 
čtyři mlátičky na elektrický pohon, které postup-
ně jednotlivým rolníkům obilí vymlátily. To bylo 
všude prachu a plev. Vymlácené a vyčištěné obilí 
se ukládalo na sýpky a pak se postupně používalo 
ke krmení domácího zvířectva a k mletí u mlyná-
řů v Bořeticích a Boleradicích. To aby měla kaž-
dá hospodyně zásobu vlastní mouky po celý rok. 
Jen trochu větší zemědělec se také snažil určité 
množství obilí prodat, aby měl peníze na vydání  
v domě a v hospodářství.
 Když celý rolnický rok přehlédneme, pak ven-
kovský člověk se musel vyznat ve spoustě věcí. 
Znal agrotechnické termíny bez učebnice, věděl 
jaké plodiny po kterých sázet, přesně poznal, kdy 
má obilí kosit a měl ještě spoustu dalších znalostí. 
Rolnická rodina si dokázala vypěstovat a připravit 

většinu věcí pro život, aniž by k tomu potřebovala 
nějaký supermarket. 
 Z dnešního pohledu to byl život poněkud tvrd-
ší, ale přes všechnu námahu jaksi klidnější, bez 

moderního stresu. Žádnému 
pokroku nelze zabránit, lidé 
se vždy snažili udělat život 
příjemnějším. Ne vždy ale  
s pokrokem přicházejí jen 
dobré věci. Jako příklad lze 
mimo jiné uvést snahu minu-
lého systému odstranit roz-
díly mezi městem a vesni-

cí. Bohužel,  
v tom i dne-
š n í  d o b a 
p o kra č u j e . 
Jenže vesni-
čan by měl 
zůstat ven-
kovanem, to 
je člověkem, 
kter ý  ž i je 

především v přírodě, rozumí přírodě a nesnaží se 
přírodě poroučet a škodit. 
 Při ohlédnutí za životem našich předků zjišťuje-
me jednu závažnou věc. Ještě do konce XIX. století 
žily jednotlivé generace podobně jako jejich před-
chůdci. Všeobecný pokrok postupoval pozvolným 
tempem, takže otcové mohli předávat své životní 
zkušenosti synům, synové pak žili a hospodařili 
velmi podobně jako jejich otcové.
 Ve XX. století však dochází k prudkému urychle-
ní tzv. vědeckotechnického pokroku a na přelomu 
tisíciletí dosahuje takových rozměrů, že zkušenos-
ti otců jsou v drtivé míře pro syny nepoužitelné. 
Urychlení, které dříve probíhalo několik generací, 
dnes proběhne za jedno desetiletí. 
 Kdybychom němčičského občana, který tu žil 
před 660 lety, probudili do dnešních dnů, zřejmě 
by se z našeho pokroku pomátl. Přesto při tom-
to výročí vzpomeňme s úctou všech, kteří tu kdy 
žili a mají také podíl na tom, že nám je podstatně 
lépe. 

 My všichni buďme rádi, že jsme venkované  
a chovejme se jako venkované. Krásný dožínkový 
průvod nám naše venkovanství připomněl.
 

Jaroslav Slezák
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 Tolik k historii. Nyní si v krátkosti připomeňme 8. srpen 2009, kdy se v Němčičkách po dlouhých 
42 letech konaly opět dožínky. 
 Program začal po třinácté hodině, kdy se vstříc obcí vydal krojovaný průvod, který vedl chasník. 
Za ním se věnců, kosí a srpů, pšeničných kytiček a vůbec všeho co ke žním patří, chopila zbylá 
chasa. Cestou zpět k nádvoří kulturního domu se průvod zastavil u obecního úřadu, kde vyzvedl 
hospodáře a hospodyni. Po příchodu na plac byl panem farářem slavnostně vysvěcen dožínkový 
věnec. Pak už mohlo následovat předávání darů symbolizujících ukončení žní hospodáři a hos-
podyni, které bylo prolnuto krásnými zpěvy místního pěveckého sboru s doprovodem cimbálové 
muziky St. Medicimbal. Součástí dožínkového pásma byla moravská beseda, kterou zatančilo  
16 krojovaných párů. Celé pásmo bylo zakončeno sólem pro hospodáře a hospodyni. Hosty uví-
tal starosta obce, a něco z historie nám prozradil kronikář pan Jaroslav Slezák. Pak následoval 
kulturní program, který nacvičil místní Krúžek a děti ze ZŠ a MŠ Němčičky. Tančilo se a zpívalo 
za doprovodu výše jmenované cimbálové muziky a dechové hudby Mistříňanka. Počasí se vyda-
řilo, takže celý dožínkový den, jenž byl zároveň oslavou 660 výročí první písemné zmínky o obci, 
proběhl ve vší parádě. Co víc si přát? Snad jen, že se „vzpomínkové“ dožínky budou v Němčič-
kách konat dříve, než za dlouhých 42 let...  
 Závěrem patří velký dík všem, kteří se na přípravě slavnostních Dožínek jakýmkoli způsobem 
podíleli. Děkujeme.

- LZ -

Upozorňujeme občany, že od pondělí 21. září 2009 se v kanceláři Obecního úřadu začnou 
vybírat poplatky za vypouštění odpadních vod – stočné za rok 2009, a to v:

pondělí     8.00 – 15.30 hodin, a
středu     8.00 – 17.00 hodin 

Poplatek lze také uhradit bezhotovostním převodem na účet obce č. 1381822319/0800, 
v.s. 2321xxx (místo křížků vepsat číslo domu). 

Výše úhrady za stočné zůstává stejná jako v minulém roce.

úhrada v roce 2009
domy pouze s výtoky 230 Kč
domy s výtoky a WC 520 Kč
domy s výtoky, WC a koupelnou s kamny na pevná paliva 670 Kč
domy plně vybavené 760 Kč
vinné sklepy 290 Kč

upozornění pro občany

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

Větrný mlýn

Při jednáních zastupitelstva obce Němčičky a na schů-
zích vinařského sdružení vzešel návrh vybudovat repli-
ku dřevěného větrného mlýna u Větřáku.
Líbí se Vám tato myšlenka? Podporovali byste jeho 
výstavbu nebo ne? O této otázce právě probíhá hlaso-
vání na webových stránkách obce Němčičky
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Inzerce

Podzimní kurzy zdravého životního stylu  
a snižování nadváhy se STOBem budou 
začínat 15.9. v Břeclavi a 17.9. v Mikulo-
vě. Lektorka Irena Prokopová;
tel. 776 899 187, 777 800 028, 
IrenaProkopova@seznam.cz

Od měsíce září nabízím nově výživové 
poradenství v oblasti sestavování individu-
álních výživových plánů pro lidi, kteří se 
chtějí dostat do kondice, začít žít zdravě, 
redukovat váhu, pro diabetiky, těhotné  
a kojící maminky apod. Irena Prokopová-
akreditovaný výživový poradce; 
tel. 776 899 187, 777 800 028,
IrenaProkopova@seznam.cz

JARNÍ ČÁST FOTBALOVÉ SEZÓNY 
2009/2010

datum  utkání   čas

13.9. Němčičky - Hustopeče B 16:00
19.9. Nikolčice B - Němčičky 16:00
27.9. Němčičky - Bořetice B 16:00
4.10. V.Němčice B - Němčičky 10:30
11.10. TJ Diváky - Němčičky  15:00
18.10. ?    15:00
25.10. V.Hostěrádky - Němčičky 14:30



strana 20Němčičské čtení číslo 3, září 2009

Němčičské čtení vydává Obec Němčičky, 69� 07 Němčičky 22�, IČO 28340�, tel. 5�9430750, e-mail: cteni@email.cz. 
Šéfredaktor Lenka Zechmeisterová. Vydáno v Němčičkách v září 2009, 260 výtisků, výtisk 30,- Kč, 

pro občany obce jeden výtisk do domu zdarma. Vychází čtyřikrát ročně. Registrační číslo MK ČR E ��7��. 
Uzávěrka příštího čísla je �5. listopadu 2009.

Fotogalerie

dožínková

hodová

Za poskytnutí fotografií děkujeme Daně Procházkové, Josefu Dufkovi a Kláře Stávkové.


