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Vážení a milí němčičští občané!

 Uběhly tři měsíce, a tak mám 
opět možnost setkat se s Vámi 
prostřednictvím stránek Něm-
čičského čtení. Dovolte mi,abych 
Vás seznámil s aktuálními pro-
blémy, se kterými se naše obec 
nyní potýká.
 Občané z horní části obce 
mi jistě dají za pravdu, že tím, co je nejvíce trápí, je velmi 
zdlouhavá rekonstrukce komunikace u školy. Pevně věřím, 
že v době, kdy budete tyto řádky číst, bude již komunikace 
pokryta asfaltem a sloužit všem. Průběh celé stavby byl vel-
mi narušen několika neočekávanými skutečnostmi. Základ-
ní kámen úrazu nastal v okamžiku otevření komunikace, kdy 
se přišlo na to, že zde stále vystupuje spodní voda, která  
v dané chvíli celou rekonstrukci zastavila. Následně bylo 
přijato řešení, kdy se kompletně rekonstruovala kanalizač-
ní síť v daném místě. Tímto zdržením se stavba posunula  
do pozdních podzimních dnů, kdy nastalo deštivé obdo-
bí, které opět veškeré práce zdržovalo. V minulých dnech 
proběhly zátěžové zkoušky komunikace, které upozorni-
ly na místa, kde bude ještě třeba upravit podloží tak, aby 
vyhovovalo plánovanému provozu na komunikaci. Velmi 
se omlouvám všem, kterým tato zdlouhavá rekonstrukce 
zkomplikovala běžný chod jejich domácností. Díky Vašemu 
pochopení bude již brzo v provozu silnice s novým asfalto-
vým povrchem, který obecním pracovníkům umožní v zim-
ním období provedení řádné a pečlivé údržby.
 Svědomitým pozorovatelům dění v naší obci jistě neuniklo 
zahájení činnosti denního stacionáře pro seniory v objektu 
fary. Myslím, že tato budova si své využití zasloužila. Nyní 
je celý objekt kompletně využíván a slouží potřebným. Již  
od jarních měsíců žijí ve dvou bytech vybudovaných v pod-
kroví fary noví nájemníci. V přízemí budovy mají místní far-
níci k dispozici dvě místnosti se sociálním zařízením. Zbý-
vající prostory v přízemí byly rekonstruovány pro potřeby 
denního stacionáře pro seniory, který byl nazván Domovin-
ka Panny Marie. Stacionář je koncipován jako denní zařízení 
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Slovo šéfredaktora

 Milí čtenáři Němčičského čtení,
rok se s rokem sešel, a máme za dveřmi opět atmosféru 
vánočních svátků. Na stránkách tohoto zpravodaje se setká-
váme již nějaký ten pátek, a tak mi dovolte alespoň pár 
slov.
 Když jsem v polovině roku 2008 začala spolupracovat  
na vydávání Němčičského čtení, ani ve snu by mne nena-
padlo, že během pár měsíců pan Slezák ukončí svou dlou-
holetou činnost, a ze mě se stane šéfredaktor. Nerada 
bych zklamala důvěru ve mě vloženou, a tak se, co je to 
jen možné, snažím, aby Němčičské čtení dále vzkvétalo. To 
jde ovšem těžce, pokud se nenajdou lidé ochotní přispívat  
na stránky jednotlivých čísel tak, abyste našli každé tři měsí-
ce ve zpravodaji pro Vás zajímavé informace. Mým zámě-
rem totiž bylo a stále je, aby se ve čtení objevovali pravi- 
delné rubriky. To se zatím daří pouze v případě Zpráv  
z farnosti, kdy pan P. Petr Papoušek vždy vzorně a s radostí 
zasílá články do příslušného čísla, za což mu velice děkuji.  
S ostatními „spolupracovníky“ a organizacemi bývá ve val-
né většině problém a dostat z nich nějaký ten článek není 
vůbec snadné, nehledě na to, že pokud už se mi toto poda-
ří, bývá dodání článku vždy po uzávěrce. Z tohoto důvodu 
se zpracování jednotlivého čísla prodlužuje a nepodaří se 
vždy vydat číslo na začátku příslušného měsíce. Na druhou 
stranu, nezdá se mi však správné z někoho páčit nějaký 
ten příspěvek, když sám nemá chuť napsat něco pro ostat-
ní. Proto o články upomínám pouze v případě, že to není  
v mých silách, a že vím, že by byla škoda, kdyby se o dané 
věci na stránkách zpravodaje nic neobjevilo. Výše uvede-
né skutečnosti mají bohužel vliv na to, že místo aby obsah 
místního zpravodaje narůstal, klesá.
 Jsem přesvědčena, že navzdory tomu, že Němčičky jsou 
relativně malá obec, děje se tu spousta zajímavých věcí,  
a je škoda, že o nich není slyšet. Doufám tedy, že si ales-
poň někteří z Vás vezmou má slova k srdci, a že v dalších 
číslech nebudu muset řešit problém, čím stránky zaplnit. 
Vždyť přece zpravodaj na místní úrovni, kterým Němčičské 
čtení bezesporu je, by neměl psát jen jeden člověk v roli 
šéfredaktora, ale měli by ho tvořit především místní obča-
né tak, aby bylo zpravodajem hlavně (ale nejen) místních 
občanů a pro místní občany. Doufám, že se nám společně 
podaří v příštím roce zavést pravidelné rubriky ze základní  
a mateřské školy, tělovýchovy a sportu, vinařství, nebo že 
si třeba přečteme i o tom, co je nového v našich pěvec-
kých sborech, ve spolku tetiček, podrobněji se seznámíme 
s konkrétními právě probíhajícími projekty apod. Již nyní se 
těším na Vaši spolupráci.
 Závěrem bych chtěla také poděkovat dlouholetému šéfre-
daktorovi panu Jaroslavu Slezákovi za spolupráci a pomoc 
při korekturách, kterou vykonává i po složení své funkce,  
a také těm, kteří sem tam najdou čas a rádi napíší nějaký 
ten příspěvek do Němčičského čtení. Děkuji.
 Všem přeji krásné prožití svátků vánočních a v novém roce 
mnoho šťastných dnů a pohody strávené nad stránkami 
tohoto zpravodaje.

Lenka Zechmeisterová, 
šéfredaktor

pro seniory a osoby se zdravotním postižením, je zde osm 
lůžek, společenská místnost, jídelna, kuchyňka a zázemí pro 
sociální pracovnice. Všichni, které tato problematika zajímá, 
mohli využít možnosti dne otevřených dveří, který se konal 
18. listopadu 2009, a Domovinku osobně navštívit. 
 Nyní bych se rád zastavil u činnosti obecních pracovníků, 
kteří se starají o provoz čistírny odpadních vod, sběrného 
dvora, v zimním období udržují sjízdnost komunikací míst-
ního významu a ve vegetačním období se věnují údržbě 
veřejné zeleně a úklidu veřejných prostranství. Z význam-
nějších akcí bych se ještě zmínil o čištění krajnic u silnic, kte-
ré má na starost Správa a údržba silnic Jihomoravského kra-
je – bohužel její pracovníci tomuto nevěnují dostatečnou 
pozornost. Dále bylo také provedeno pročištění vycházko-
vého chodníku pod Ochůzky.
 V minulém čísle zpravodaje jste byli informováni o účasti 
obce Němčičky v soutěži Vesnice roku 2009. Velmi milým 
překvapením pro nás bylo sdělení Krajského úřadu Jihomo-
ravského kraje, na základě kterého obec Němčičky obdrží 
finanční dar za účast v soutěži Vesnice roku 2009 a za umís-
tění na druhém místě v soutěži Jihomoravský krajáč, a to ve 
výši 35 000 Kč.
 Bývá zvykem, že v posledním čísle Němčičského čtení  
v kalendářním roce starosta informovuje o projektech, kte-
ré se budou v následujícím roce realizovat.  Všichni jistě víte 
nejen ze sdělovacích prostředků, ale i z osobní zkušenosti, 
že ekonomika se nachází v krizovém období. Nepředpo-
kládám, že v příštím roce bude situace lepší, spíše je třeba 
se připravit na variantu, že dopady krize teprve začneme 
pociťovat. Z tohoto důvodu Vás chci informovat, že pro 
příští rok chystáme prozatím tyto akce: Projekt zastřešení 
volně umístěných kontejnerů ve sběrném dvoře. Docílíme 
tím kompletního celku, všechny kontejnery budou pod stře-
chou a obec nebude platit za odvoz a skladování napršené 
vody a financovat opravy prorezavělých nádob. Tento pro-
jekt bude financován za pomoci dotace z rozpočtu Jihomo-
ravského kraje, dotace činí 340 tis. Kč. Dále se připravuje 
víceúčelové sportovní hřiště pro školní potřeby a širokou 
veřejnost v hodnotě cca 1,7 mil. Kč. Financování je zajiště-
no v částečném rozsahu, o dofinancování se nyní intenzivně 
jedná. Poslední velkou akcí bude kompletní rekonstrukce 
místních komunikací – předpokládané náklady 2,3 mil. Kč. 
Jde o komunikace od školy na Haltýř, z Haltýře na křižovatku 
a od křižovatky ke škole.
 Závěrem mi dovolte, abych všem němčičským občanům 
popřál příjemné prožití nadcházejících vánočních svátků,  
v roce 2010 stálé a pevné zdraví, mnoho osobních i pracov-
ních úspěchů. Blíží se plesová sezóna 2010, a tak podpoř-
te činnost místních spolků a sdružení a přijďte se se svými 
blízkými pobavit a zatančit si do kulturního domu. Na Vaši 
návštěvu v hojném počtu se těší 

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

konaného dne 25. srpna 2009

Zastupitelstvo obce Němčičky schvaluje:
- rozpočtové opatření č. 2/2009
- pronájem pozemků parc. č. 1900/23 a 1900/24 v trati Zelničky Renatě Hrabcové, s podmínkou 

ozelenění prostoru kolem skladu, a to před podpisem smlouvy
- směnu pozemku parc. č. 1900/25 s pozemkem parc. č. PK 1902 (oba pozemky v trati Zelničky) 

paní Marie Trödlerové
- odstoupení od kupní smlouvy s panem Janem Odehnalem
- prodej pozemku parc. č. 515/163 Ing. Liboru Stránskému
- odklad jednání o záměru prodeje pozemku parc.č. 3351/27 Stanislavu Rozínkovi
- záměr zadat vyhotovení změny územního plánu č. 4
- návrh přijetí OZV o místním poplatku za rekreační pobyt
- vyhovuje žádosti němčičských stárků pořádat krojovaný ples v termínu 23. ledna 2010
- bezplatný pronájem KD za účelem pořádání této akce
- zveřejnění záměru pronájmu kanceláře

Zastupitelstvo obce Němčičky neschvaluje:
- prodej pozemků parc. č. PK 1215 a 1216 ZD Němčičky

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
- připomínky a dotazy Jaroslava Stávka, Jiřího Stávka a Jaroslava Buchty k rozpočtovému opatření 

č.2/2009
- upozornění Jiřího Stávka na problémy s náplavou při bouřkách v plánované lokalitě pro bydlení 

Pod Bočky
- připomínky Jaroslava Stávka k vybírání rekreačních poplatků a návrh na příštím zasedání pro-

jednat OZV o vybírání poplatků z hostů ve sklepech
- návrh Karla Doležala, aby poplatky platili i hosté ve sklepech
- nesouhlas Ing. Jana Stávka s vybíráním jakýchkoliv poplatků
- upozornění Františka Bartoše na zanedbaný protipovodňový žlab v lokalitě Staré hory
- dotaz Jiřího Stávka na vedoucí kuchyně ZŠ a na ohlas na slavnost Dožínky

Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Němčičky
konaného dne 30. září 2009

Zastupitelstvo obce Němčičky schvaluje:
- rozpočtové opatření č. 3/2009
- nákup pozemků parc. č. PK 2154 a 2157 v trati Lúčky od Pavla Procházky
- zveřejnění záměru prodeje pozemků parc. č. 2157, 2158 a 2159/1 v trati Lúčky
- darovací smlouvy s původními vlastníky pozemků v lokalitě Nová hora
- zveřejnění záměru darování pozemku parc. č. 515/176 v lokalitě Nová hora
- nájemní smlouvu s Anetou Hádlíkovou na místnost v budově OÚ
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- začlenění pozemků parc. č. PK 2704, 2705, 2706, 2707 a 2708 (trať Příčný) do změny č. 4 
územního plánu obce, na pozemcích bude vybudováno skladiště pro sportovní létající zařízení

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
- dotazy pana Jaroslava Stávka a Jiřího Stávka k rozpočtovému opatření č. 3/2009
- žádosti Davida Ludína a Ludmily Hálkové o prodej části pozemku u sklepa pana Jana Hanzál-

ka
- žádost o výpůjčku pozemku parc. č. 1900/1 (zeleň u ZD Němčičky) od paní Evy Pláteníkové
- žádost MS ODS o prominutí nájmu nádvoří a kulturního domu při akci Letní noc
- dotaz paní Jany Hádlíkové na DVD Dožínky
- návrh pana Pavla Stávka vyhlásit místním rozhlasem informace ohledně DVD Dožínky, dále 

dotaz na zahájení rekonstrukce schodů na nádvoří KD
- podnět Mgr. Petra Antoše do budoucna vyřešit problém neexistujícího skladovacího prostoru 

pro potřeby obce, dále dotaz na termín dokončení komunikace ke škole
- dotaz Ing. Aleše Hádlíka na souvislosti s žádostí ZD Němčičky o souhlas s klučením meruňko-

vého sadu
- dotaz pana Jiřího Stávka na uskladnění kostek z rekonstruované cesty
- upozornění paní Ivety Rozinkové na rozbitou cestu na Haltýř, dále návrh zvýšit stočné z vinných 

sklepů
- připomínku pana Jaroslava Hálka na neposečenou trávu kolem cest, zejména na úsek od Boře-

tic
- upozornění pana Jaroslava Stávka na špatnou srozumitelnost hlášení místního rozhlasu v ulici 

Za Humny, dále dotaz na uskladnění dlaždic ze starých chodníků

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

Zastupitelstvo obce Němčičky schvaluje:
- prodej pozemků parc. č. 2157, 2158 a 2159/1 v trati Lúčky firmě Stará hora V.P. s. r. o.
- zřizovací listinu příspěvkové organizace obce Němčičky – ZŠ a MŠ Němčičky
- změnu projektu víceúčelového hřiště s cenou do 1 500 000 Kč
- přijetí daru od JMK ve výši 35 000 Kč v rámci ocenění obce v soutěži Vesnice roku 2009
- dodatky ke smlouvě o nájmu pozemků parc. č. 2182/3, 2182/153 a 2182/2 s M. Hyclem
- nájemní smlouvu na plochu za zemědělskou stavbou v areálu ZD Němčičky a její ukončení
- zveřejnění záměru pronájmu ordinace lékaře
- smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu (FVE)
- smlouvu o poskytnutí nadačního příspěvku ve výši 30 889 Kč od nadace Děti-kultura-sport  

z Uherského Hradiště na rozvoj folkloru a tradic v naší obci
- dodatek smlouvy o poskytování a odběru obědů z místní školní jídelny – cena 1 oběda 53 Kč
- dohodu o provedení práce s JUDr. Miroslavem Hlávkou – předseda komise k projednávání 

přestupků
- dohodu o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 600 000 Kč od OS Němčičky
- Provozní řád KD v Němčičkách
- vypracování OZV o stanovení podmínek spalování rostlinného materiálu
- smlouvu o právu k provedení stavby s obcí Bořetice – cyklostezka Bořetice - Němčičky
- firmu GHC Praha jako zhotovitele projektu rekonstrukce koupaliště
- zveřejnění ankety zájmu občanů o výuku práce s počítačem
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Zastupitelstvo obce ukládá starostovi obce:
- zkonzultovat s odborem ŢP OZV o spalování rostlinných materiálů

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
- žádost pana Vlastimíra Kabely o prodej pozemku před jeho RD
- názory a připomínky k víceúčelovému hřišti od pánů Jaroslava Stávka, Jiřího Stávka, Jaroslava 

Hálka a slečny Venduly Stávkové
- připomínku pana Jaroslava Stávka - vyřešit majetkové záležitosti pozemku pod studnou v areálu 

ZD
- dotaz pana Tomáše Stávka na odklízení sněhu z chodníků
- návrh pana Tomáše Stávka prořezat stromy na starém hřbitově
- dotaz pana Jiřího Stávka na výpadek osvětlení v obci a na kotel v KD

 V neděli 27. září  
2009 také z naší farno-
sti v 4.45 hodin ráno 
vyjel autobus plný 
poutníků na setkání se 
Svatým Otcem Bene-
diktem XVI. do Brna. 
Ze všech tří farností, 
kde jsem farářem, 
se přihlásilo 72 lidí. 
Někteří jeli autem nebo vlakem. Jak jsem se 
později dověděl, jeden farník cestoval dokonce 
na kole. 
 Mládežníci jeli už v sobotu večer na předpro-
gram Koncert naděje. Jsem rád, že z naší farnosti 
jel Ondra a Anička v kroji. Tímto bych jim chtěl 
poděkovat. Také jsme měli zastoupení v sektoru 
pro rodiny s dětmi a mládežnickém sektoru. 
Nevýhodou bylo, že i když jsme vyjeli velmi brzy 
a přijeli mezi prvními poutníky, museli jsme jít 
nejdelší úsek cesty po dálnici pěšky. Tam i zpět 
jsme tak ušli asi 7 km. Zato jsme měli přední sek- 
tory a kdo měl štěstí, viděl papeže na několik 

Návštěva papeže  
Benedikta XVI. v Brně

metrů vzdálenosti. Nej-
silnější moment ze mše 
svaté byl, když 120 tisíc lidí 
zůstalo po svatém přijímání 
v úplném tichu, aby adoro-
vali Ježíše. Domů jsme přijeli 
unaveni, ale šťastni, že jsme 
byli osobně na setkání  
s papežem v Brně.

Mgr. Petr Papoušek

Letos v létě byla do kostela nainstalována kovaná 
mříž. Kovář Pechor ze Starovic ji dlouho připravo-
val než ji připevnil do žebračky. Mříž slouží k tomu, 

aby kostel větral. Také k tomu, 
aby mohl být po celý den v let-
ním období otevřen pro turisty. 
Každý se rád podívá do našeho 
krásného kostelíčka. Tímto chci 
poděkovat Obci Němčičky, že 
přispěla na výrobu této mříže 
33.000,- Kč. Farnost zaplatila 
zbylých 10.000,- Kč.

Mgr. Petr Papoušek

Mříž v kostele
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 I když lidé do kostela nechodí, často chtě-
jí pohřeb v kostele. Berou to jako samozřej-
most. Tak si položme otázku: Existují nějaká 
kritéria pro právo na církevní pohřeb? V praxi 
se můžeme setkat i s jeho odmítnutím. Pro-
tože na radu je třeba odborníka, budu cito-
vat P. Pavla Ambrose SJ, vedoucího katedry 
pastorální a spirituální teologie na CMTF UP 
v Olomouci. 
 Rozloučení se zemřelými považujeme za 
přirozené dovršení úcty ke svým známým, 
především pak k nejbližším. Důstojný pohřeb 
je jejím výrazem, jeho vnější podoba nás pro-
to oprávněně zajímá. Kněz se ale při pohřbu 
ve farnosti někdy dostává do rozpaků, kam 
až jej může zavést součinnost s pohřebními 
službami. Ty totiž klientům poskytují služby 
kvůli nutné hygieně a společenským zvyk-
lostem podle Zákona o pohřebnictví, kněz 
ale slaví liturgii církve a ta se dotýká víry  
ve věčnou spásu člověka. V jednom i druhém 
se navenek projevuje i náš vnitřní postoj ke 
stárnutí, umírání, smrti a věčnosti. Kněz má 
dobře zvážit rozdílné okolnosti, přihlédnout  
k přání pozůstalých i farnosti, může volit  
ze škály různých liturgických variant posled-
ního rozloučení. Ale může vždy jen „vychá-
zet vstříc“? Každý zemřelý křesťan, včetně 
katechumena, má mít církevní pohřeb, se 
svolením biskupa i dítě, které zemřelo před 
křtem. Nekatolík může mít katolický pohřeb se 

Je možné odmítnout 
církevní pohřeb?

svolením biskupa tehdy, když není dosažitel-
ný jeho vlastní duchovní. Kněz naopak musí 
odmítnout církevní pohřeb známému odpad-
líkovi, bludaři nebo rozkolníkovi (pokud 
před smrtí neprojevili nějaké známky kajíc-
nosti), dále těm, kdo zvolili pohřeb žehem  
z toho důvodu, aby ukázali, že nevěří v život  
po smrti; nakonec i těm, kdo byli známí jako 
veřejní hříšníci a pohřeb by vzbudil pohor-
šení. Smyslem křesťanského pohřbu je 
duchovní pomoc zemřelým i živým, proto 
kněz po náležitém objasnění může hledat 
cestu, aby se pohřeb stal okamžikem mod-
litby celého společenství věřících, dokonce  
i za zemřelého veřejného hříšníka. 
 Liturgickými předpisy je naléhavě doporučo-
váno, aby se sami věřící – i bez přítomnosti 
kněze – modlili v domě zemřelého i na hřbito-
vě žalmy a modlitby, které jsou k tomu urče-
ny. Vlastní pohřební obřady však koná kněz 
nebo jáhen. Pastorační asistent jen tam, kde 
o souhlas s touto praxí požádá biskupská 
konference Svatý stolec. U nás se nad touto 
možností vede diskuse v souvislosti s nedo-
statkem kněží. Kněz či jáhen, jak věříme, 
ukazuje na jednu z podob přítomnosti Krista 
v církvi, která při „posledním sbohem“ zesnu-
lému upoutává pozornost na Zmrtvýchvstalé-
ho v souvislosti se slavením eucharistie. Ta 
bez kněze nikdy nebude možná. Proto touha 
pozůstalých, aby pohřební obřady vedl kněz, 
je zcela oprávněná a neměla by být pře-
hlížena ani kvůli objektivním obtížím. A zcela 
vyloučit bychom měli nedostatek taktu.

Mgr. Petr Papoušek

V Těšanech podnikly děti „Lov farníků“

 V pátek 9. října 2009 vyrazilo rekordních 33 dětí na již klasickou podzimní víkendovku v Těša-
nech. Zastoupeny byly všechny tři farnosti pátera Papouška, ale přibyly děti z farnosti Nesvačilka 
a Velkých Bílovic. Celý víkend nás provázel patron farářů Jan Maria Vianney. Podobně jako on 
získával nevěřící do kostela, musely děti také v různých soutěžích nasbírat pro svůj kostel co 
nejvíce farníků. Po tradiční páteční mši čekala děti spousta her, do kterých se zapojili všichni 
účastníci, dokonce i bohoslovec Petr a páter Petr Papoušek. I když se v dobře rozjetém večeru 
nikomu nechtělo jít spát, přece jen všichni ulehli, protože v sobotu je čekal LOV FARNÍKŮ. 
 Děti měly ráno za úkol naučit se různé dovednosti – rozluštit tajemný jazyk farníků, naučit se, 
jak správně farníka uvázat do lavice, jak mu pomoci při různých zdravotních obtížích nebo ho 
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naučit modlitby. Po náročném učení čekal na děti úkol jiný. Farníky lze do kostela získat i tím, že 
si je jednoduše vyrobíte. Jak? Stačí k tomu jen kus hlíny a šikovné ruce, které dětem rozhodně 
nechybí. Tak farníci rostli jako, no jako farníci po dešti. Po vydatném obědě děti skládaly zkoušky,  
na které se učily v dopoledních hodinách. Podobně jako ve sportu náš osmiboj obsahoval rozma-
nité úkoly – šifrování, určování podle smyslů, orientace v prostoru, znalost ohňů, rozeznávání cír-
kevních hodnostářů, zdravověda, uzlování a neméně důležitá znalost modliteb. Naši „lovci“ však 
úspěšně zvládali jednu disciplínu za druhou, a tak se kostel plnil jedna radost. Na konci celého 
souboje byl kostel zaplněn asi 300 farníky. Celou víkendovku jsme zakončili dobrým buřtíkem  
a úplně na konci čekala všechny malá stezka odvahy, ze které si děti odnesly drobné odměny  
za svou bojovnost. Celý program byl obohacen o dvě scénky vyjevující život Jana Maria Vianne-
ye, kterou znamenitě sehráli „ochotníci“ vedoucí. I děti nezůstaly s divadlem pozadu, a tak bylo 
večer u táboráku veselo při jejich příbězích. Zpestřením pro děti byla návštěva děkana Pavla 
Kafky z Hustopečí, který je ohromoval svými kouzelnickými triky. Víkend přece jen musel skončit 
a po nedělní mši se všichni rozjeli domů na sváteční oběd. 
 Není pochyb o tom, že víkendovka v Těšanech se vydařila, což by určitě nebylo bez obětavých 
vedoucích, kteří připravili dětem bohatý a rozmanitý program. Také děkujeme kuchařům, že jsme 
si naplnili bříška, ale i maminkám, tetičkám a babičkám, které poslaly rance plné buchet. Nemalé 
poděkování patří také páteru Petru Papouškovi, který nad námi všemi držel ochranou ruku a byl 
pro každou legraci.

Jiří Sadílek

 Ve čtvrtek 1. října proběhl v naší obci 
již druhý Pochod Světlušek. V 18.30 

hodin vyrazilo od místní ško-
ly 64 účastníků průvodu, kte-
ří prošli obcí až k místnímu 
koupališti. Cestou děti hod-
notily dýňové strašáky, kte-
rými jim občané zpříjemnili  
tuto večerní procházku. V cíli  
na děti čekalo opékání špe-
káčků, teplý čaj a vyhodno-
cení soutěže o nejlepší dý- 

ňovou výzdobu. Mezi nejhezčí a nej-
originálnější patřila výzdoba u domu 
č.p. 201 Jiří Stávek a č.p. 101 Květo-
slava Slezáková. Blahopřejeme.

 Věříme, že se dětem akce líbila 
a že se i příští rok sejdeme v hojném 
počtu.

Zdroj: http://www.nemcicky.cz
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Vážení němčičští spoluobčané,

 blíží se sice konec kalendářního roku, ale „školní rok“ se ještě nedostal ani do poloviny. Přesto bychom se 
rádi ohlédli za uplynulými čtyřmi měsíci a připomenuli Vám některé události, které nás už potkaly.
 Především byl pro nás hodně náročný začátek školního roku. Jak si jistě vzpomenete, vydatné prázdnino-
vé srážky zapříčinily, že přes odkrytou střechu zateklo do školní jídelny, mateřské školy a jedné školní třídy. 
Po každém dešti stála voda na podlaze, navlhly stěny i uskladněný nábytek a začala opadávat i omítka  
ze stropů. Začátek školního roku se ale rychle přiblížil a bylo třeba uvést školu do provozuschopného stavu.  
V přípravném týdnu jsme místo vyzdobování školy sledovali práci sádrokartonářů, elektrikářů a malířů, 
kteří dokončovali poslední opravy. První dny letošního školního roku jsme proto našli útočiště v prostorách 
obecního úřadu – v zasedací místnosti a obecní knihovně. Celý první týden jsme po odchodu dětí chodili 
pomáhat paní uklizečce s úklidem po malířích a se stěhováním nábytku. Naše děti měly letos opravdu 
netradiční nástup do školy, ale nakonec se přece jen dostaly do svých učeben.
 V letošním školním roce do naší školy nastoupilo celkem 21 žáků, a to dvě děvčata do první třídy, pět 
druháčků, osm třeťáků a šest žáků čtvrté třídy. Změnou v našem pracovním kolektivu byl nástup naší 
nové vedoucí kuchařky paní Pavlíny Hyclové, která vystřídala paní Bronislavu Jamborovou. Další průběh 
školního roku už byl celkem normální, a tak jsme se mohli připravit na dvě větší akce, které naše škola  
ve spolupráci s rodiči pořádá pro veřejnost.
 První z nich byl Adventní jarmark s Mikulášskou besídkou, který se konal první adventní neděli 29. lis-
topadu 2009 v sále kulturního domu. Mohli jste zhlédnout krátké vystoupení našich žáků, kteří se vám 

předvedli při tanci, recitaci a v operce Budulínek. S tou 
nám pomohly i tři naše bývalé žákyně, které u nás ještě 
letos navštěvují školní družinu. Odpoledne zpestřilo i pás-
mo tanečního souboru Krúžek. Potom jste si mohli zakou-
pit výrobky dětí na Adventním jarmarku. Za snahu a píli 
děti odměnili Mikuláš s andělem. Mladým tanečníkům  
z Krúžku i všem ostatním, kteří se jakýmkoliv způsobem 
podíleli na přípravě a průběhu příjemného odpoledne, 
patří naše vřelé díky.
 O týden později – v pátek 4. prosince 2009 – pro-
běhla také Mikulášská diskotéka pro dospělé. Jako DJ se 

předvedl náš bývalý žák David Bystřický a přispěl k dobré náladě všech zúčastněných. I tady děkujeme  
za pomoc při organizaci této akce, jejíž výtěžek také bude použit na kulturní akce, výlety a dárky pro děti.
 Na závěr nám ještě zbývá popřát Vám všem mnoho zdraví, štěstí a spokojenosti v příštím roce 2010 a naší 
obci dostatek finančních prostředků pro další úspěšný rozvoj.

zaměstnanci ZŠ a MŠ Němčičky

 Rádi bychom Vám ještě představili projekt Adopce na dálku, do kterého se základní a mateřská škola 
rozhodla zapojit.
 Jedná se o projekt Arcidiecézní charity v Praze. Jde vlastně o poskytnutí finančních prostředků jednomu 
dítěti z některé vybrané země, aby mohlo jeden rok chodit do školy a vzdělávat se.
 Děti z naší školy si na internetu sami vybraly indického chlapce Krišnu. Zatím o něm víme jen to, že je mu 
osm let, rád kreslí a chtěl by se stát policistou. K tomu, aby mohl u nich v Indii jeden rok navštěvovat školu, 
potřebujeme získat částku 4 900,- Kč.
 Proto se na Vás obracíme s žádostí o pomoc. Sbírka bude probíhat do 20. prosince 2009 v základní škole 
u paní Havlíkové, kde můžete přispět libovolnou částkou.
 Všem dárcům předem děkujeme!



strana 9Němčičské čtení číslo 4, prosinec 2009

Vinarský den 2009
 Poslední prázdninová sobota zapsaná v kalendáři pod datem 29. srp-
na 2009 byla ve znamení Vinařského dne. Program začal tradičně již  

v 10 hodin dopoledne, kdy se otevřely dve-
ře vinných sklepů a výstavka vín a hroznů  
v kulturním domě. Vzhledem k tomu, že 
počasí pořadatelům ani návštěvníkům v 
letošním roce nepřálo, byl úderem dvanácté hodiny zrušen kvů-
li dešti krojovaný průvod obcí. Plánovaná scénka Zarážení hory, 
která se již každoročně koná U Větřáku, byla tentokrát sehrá-
na pod kapkami deště na nádvoří kulturního domu, nicméně  
i přesto si našla své diváky, kteří neváhali zhlédnout tuto podí-
vanou pod svými deštníky. Folklórní pásmo bylo přesunuto už  
do prostor kulturního domu. Vystoupil místní taneční soubor Krúžek, 
Mužácký sbor Němčičky a Folklórní soubor Lipovjan z Lipova.  
V 19 hodin byly uzavřeny sklepy, což dle názoru některých náv-
štěvníků Vinařského dne byla velká škoda, neboť by i ve večerních 
hodinách ocenili degustaci v místních vinných sklípcích. 
 Večer patřil Burčákové zábavě na koupališti. K tanci a posle-
chu hrála hudební skupina Bingo Band a cimbálová muzika Mlá-

dí. Popíjel se burčák z místního zemědělského družstva, k zakousnutí byla pro návštěvníky 
při-chystána výborná grilovaná cigára a jiné pochutiny. Úderem půlnoci byla vyhlášena necky-
áda, jež měla opět nespočet diváků. Všem otužilcům, kteří se jí zúčastnili jako soutěžící pat-
ří velký obdiv, neboť teplota vzduchu ani vody nedosahovala vůbec vysokých teplot. Vítězství 
si již potřetí vybojovali J. Chlebík a P. Škrobák  
z Čejkovic. Druhé místo obsadili, před domácími 
Lukášem Juránkem a Janem Špalkem, opatovičtí  
J. Krupka a V. Parez. Po neckyádě řady návštěv-
níků burčákové značně prořídly, nicméně se našli  
i tací, kteří se bavili ještě dlouho poté.

 Letošní Vinařský den si sice nevybral pěkné 
počasí, ale Ti, kteří chtěli okusit dobrého vínka  
a burčáku, si cestu do Němčiček i přesto našli. 
Doufejme, že se sem rádi vrátí i na rok, kdy nám 
snad bude přá-
no i co se poča-
sí týče, a třeba 
pro nás pořada-
telé přichystají  
i nějakou zají-
mavou novinku  
v programu. 

-LZ-

ˇ
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Košt mladých vín a hus

 Sobota 14. listopadu byla ve znamení Koš-
tu mladých vín a hus, jenž se uskutečnil pod 
střechou němčičského kulturního domu. Úde-
rem šesté hodiny večerní se otevřely dve-
ře všem návštěvníkům. Atmosféru po celý  
večer zpříjemňovala cimbálová muzika. 
Pekařstvím U Valů bylo napečeno 20 hus, 
po kterých se doslova během hodiny a půl 
zaprášilo. Degustovala se jak bílá, tak červe-
ná mladá vína. Vzorek mohl přinést v pod-
statě kdokoliv. Stačilo napsat na láhev jméno 
výrobce a odrůdu, a přinést víno třeba až pří-
mo s sebou na akci. Řekla bych, že styl degus-
tace, kdy vína jsou na stole uprostřed sálu,  
a každý degustuje dle libosti má něco do 
sebe. Je to příjemná forma setkání se s přá-
teli, kdy můžete nerušeně u vína debatovat 
nejen o vínu. Návštěvnost byla veliká a kvali-
ta některých vín byla dle ohlasu návštěvníků 
velmi vysoká. V deset hodin cimbálová muzi-
ka zabalila své nástroje a parket patřil moder-
ní i dechové hudbě z reproduktorů. 
 Tato akce patřila zajisté mezi velmi vydaře-
né, a nezbývá, než se těšit na příští rok, kdy  
u příležitosti svátku svatého Martina proběh-
ne, doufejme, další Košt mladých vín.

-LZ-

Změna v ordinaci praktického lékaře
 V prosinci tohoto roku ukončí svoji dlouholetou 
lékařskou praxi MUDr. Štefan Istenes. Na jeho čin-
nost bude od 4. ledna 2010 navazovat MUDr. Petr 
Kos. 
 Nezbývá tedy než panu doktorovi Štefanu Iste-
nesovi poděkovat za jeho dosavadní práci v naší 
obci a novému lékaři popřát hodně „ukázněných“ 
pacientů.

 S nástupem nového lékaře se mění i ordinační 
doba v naší obci: 

pondělí a čtvrtek od �4.00 do �6.00 hodin.

ve zkratce

Provoz obecního úřadu ve svátky
Ve středu 23. prosince, v úterý 29. prosince, a ve 
čtvrtek 31. prosince bude v kanceláři obecního 
úřadu zavřeno. 

Stravování ve školní jídelně Němčičky

Přihlásit popř. odhlásit stravování ve školní jí-
delně můžete vždy nejpozději den předem  
do 15.00 hodin osobně nebo na telefonním čís-
le 774 6�9 627 (pouze sms) nebo 5�9 430 7�0.  
Nezapomínejte oznámit pokračování či ukončení 
nemoci na následující týden.

Společnost E.ON oznamuje občanům, že v naší 
obci započne s odstraňováním a oklešťováním 
stromoví a jiných porostů, které by mohly ohrozit 
bezpečné a spolehlivé dodávky el. energie. 

Děkuje za pochopení.

Sdělení

Organizace školního roku

23.12.2009 - 1.1.2010 - vánoční prázdniny
29.1.2010 - jednodenní pololetní prázdniny

1.3.2010 - 7.3.2010 - jarní prázdniny
1.4.2010 - 2.4.2010 - velikonoční prázdniny

1.7.2010 - 31.8.2010 - hlavní prázdniny



strana ��Němčičské čtení číslo 4, prosinec 2009

 Advent (z lat. adventus - příchod) 
je začátkem liturgického roku  
a přípravou na Vánoce. Litur-
gický rok nebo též Církevní rok 
se skládá z řady tzv. liturgických 
období v křesťanských církvích 
a určuje pořadí a návaznost růz-
ných slavností, svátků, pamá-
tek, připomínek, a taktéž určuje které úryvky  
z Písma se při bohoslužbách mají číst. Jednotlivé 
doby se vyznačují svou vlastní liturgickou barvou. 
Liturgické roky jednotlivých církví se zakládají  
na jiných kalendářích, většinou na juliánském 
nebo gregoriánském. V teologickém smyslu se 
advent vyznačuje dvojím očekáváním – slavnos-
ti narození Ježíše Krista a jeho druhého příchodu  
na konci času.
 Původně pochází pojem advent z řeckého poj-
mu, který označoval příchod božstva do chrámu 
nebo návštěvu krále. Adventní doba byla původ-
ně dobou postní. Půst církev zachovávala mezi 
11. listopadem a 6. lednem, na který původně 
připadala oslava narození Ježíše Krista. Těch-
to osm týdnů představovalo (s výjimkou sobot  
a nedělí, které nebyly postními dny) dohromady 
40 dní. Počátky adventu sahají do 7. století, kdy 
se v západní církvi slaví určitý počet adventních 
nedělí. Papež Řehoř Veliký stanovil jejich počet  
na čtyři. 
 Advent začíná na první neděli adventní, tedy  
v neděli mezi 27. listopadem a 3. prosincem. 
Konec adventu pak představuje západ slunce 
Štědrého večera. Třetí neděle adventní se nazý-
vá Gaudete a oproti ostatním adventním dnům 
není její liturgickou barvou fialová, nýbrž růžo-
vá. Pravoslavná církev dodržuje až dodnes šes-
titýdenní advent, který trvá od 15. listopadu  
do 24. prosince, a to jako období postu. V západ-
ní tradici je advent dobou zklidnění, které odpo-
vídalo životnímu stylu našich předků, přizpůso-
benému dlouhým prosincovým nocím. Dnes je 
však advent komerčně využíván, a proto o něm 
jako o době ztišení nelze mluvit. Advent provází 
adventní věnec ozdobený čtyřmi svícemi, které 
odpovídají počtu adventních nedělí, děti oteví- 
rají obvykle adventní kalendář. Česká hudební  

tradice se vyznačuje výjimečným 
počtem a kvalitou adventních pís-
ní, které se zpívají zvláště při jitřních 
mariánských mších, zvaných roráty.
 Adventní věnec je tradiční symbol 
západní církve sloužící k symbolické-
mu odpočítávání čtyř týdnů adventu. 
Obvykle má podobu věnce z jehlična-
tých větví ozdobeneného čtyřmi sví-
cemi. Každou adventní neděli se zapa-
luje další svíčka. Svíček může být ale 
i více, někdy je například používána 

konfigurace s pěti svíčkami, kdy poslední svíčka je 
zapalována na Vánoce. Věnce ze zelených rostlin, 
stejně jako svíčky, byly zřejmě symbolicky použí-
vány v Evropě už před příchodem křesťanství. 
Podle některých teorií byl v předkřesťanské době 
symbolicky využíván i věnec v té podobě, kte-
rou má dnes věnec adventní, a křesťanstvím byl 
přímo převzat někdy okolo šestnáctého století. 
Podle jiných teorií byla tradice adventního věnce 
založena až v století devatenáctém v Hamburku 
německým protestantským teologem Johannem 
Hinrichem Wichernem. Ten se mimo jiné zabý-
val městskou misií a založil školu pro chudé děti. 
Ty se ho v předvánoční době každodenně ptaly, 
kdy už budou Vánoce. V roce 1839  proto vyrobil 
předchůce dnešních adventních věnců ze starého 
dřevěného kola, 19 malých červených svíček a 4 
bílých svící. Každý den se zapalovala další svíčka,  
v neděli velká bílá, v ostatní dny malá červená. 
Zvyk se rozšířil nejdříve do německých protes-
tantských sborů, měnící se počet svící se vícemé-
ně ustálil na dnes používaných čtyřech.
 Barborky jsou prastarým lidovým adventním 
zvykem, kdy na svátek sv. Barbory dne 4. prosin-
ce, dvacet dnů před Štědrým dnem, se uřežou 
větvičky třešní nebo višní, vloží se doma do vázy  
s vodou tak, aby do Vánoc doma v teple pěkně 
rozkvetly, což se s trochou péče a štěstí snadno 
povede. Pěkně rozkvetlé barborky o Vánocích 
symbolizují nejen příchod nového světla v podobě 
Ježíše Krista, ale připomínají nám i právě proběh-
nuvší zimní slunovrat, který v konečném důsled-
ku způsobí zánik zimy a příchod dalšího voňavého  
a květy ozdobeného jara. Říká se, že když Barbor-
ky pěkně rozkvetou tak to znamená pro dívku že 
se do roka a do dne vdá.

-LZ-
Zdroj: http://cs.wikipedia.org

Advent
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 Vážení občané,
chtěl bych využít vánočních svátků k tomu, aby-
chom se chviličku zastavili, zamysleli se a uděla-
li si vnitřní rekapitulaci toho, co se nám podařilo,  
i toho, co se nám nepovedlo. Je totiž velice důležité 
znát svou historii, současnost a mít své sny a ideály, 
které svou prací a životem částečně naplňujeme. Já, 
jako předseda MS ODS a občan Němčiček, si takové 
zhodnocení dělám a chtěl bych se při této příležitos-
ti s vámi podělit o pár informací o místním sdružení. 
MS ODS Němčičky se rodilo díky silné poptávce po 
pravicových a věcných tématech, které ovlivňují 
náš každodenní život, a to nejen v obci. V roce 2002 
jsme spolu s paní Schejbalovou, panem Čermákem  
a Jaroslavem Hálkem vstoupili do MS ODS Vel-
ké Pavlovice, kde jsme díky předsedovi Ladisla-
vu Blatovi poznali spoustu zajímavých lidí, kteří 
sdíleli stejné hodnoty a pracovali pro rozvoj obcí  
a měst již několik let. V roce 2003 nám byla udě-
lena licence od výkonné rady ODS a následně pro-
běhl ustavující sněm, kde jsme přijali další členy 
a taky základní vizi rozvoje obce, na které mělo 
dále pracovat vedení místního sdružení. Již v tom-
to okamžiku jsme přemýšleli o námětech a názo-
rech, jak posunout naši obec zase o kousek dál. 
Vycházeli jsme ze zkušeností našich rodičů, dědů  
i babiček, a snažili jsme se ocenit všechny a všechno 
pozitivní, co v rámci svých možností pro obec zbudo-
vali. Bylo velmi příjemné, že s naším programem pro 
rozvoj obce jsme oslovili spoustu lidí, kteří se s ním 
ztotožnili a byli ochotni na něm dále aktivně praco-
vat a prosazovat jej. Právě proto je náš program roz-
voje obce dlouhodobý, promyšlený a jednotlivými 
kroky navazující. Díky Vašim hlasům v komunálních 

volbách se téměř všechna témata stala základem  
strategického plánu rozvoje obce na 50 let, bez kte-
rého bychom nebyli natolik úspěšní v získávání dotací 
na jednotlivé projekty. Některé projekty dokončíme již  
v tomto volebním období, ale některé svou náročností  
na přípravu, provedení a finanční zajištění přesa-
hují jedno volební období. Dále na nich pracuje-
me a snažíme se zajistit financování. MS ODS není 
jen garantem rozvoje obce, ale velice nám záleží 
na běžném životě, lidské komunikaci a na dob-
rém sousedském soužití. Snažíme se aktivně pod-
porovat kulturu, sport a tradice v obci. Většina  
z našich členů, kterých je k dnešnímu dni 33, se podí-
lí na práci s mládeží, aktivně pracuje ve vinařském 
spolku, Krúžku, pěveckém sboru, rybářském spolku, 
TJ, atd. V rámci okresu jsme třetí nejsilnější sdružení, 
které nám umožňuje významné zastoupení ve struk-
turách ODS. Naše práce a výsledky jsou vzorem pro 
ostatní obce, a to se promítlo na posledním volebním 
sněmu, kde náš starosta Petr Slezák byl drtivou větši-
nou zvolen za předsedu celé oblasti Břeclav. Jsme tým, 
který se zaobírá detailně projekty, řeší běžné problé-
my v obci a jsme otevření komunikaci se všemi občany 
při zachování demokratických principů rozhodování. 
 Děkuji všem, kteří se jakkoliv podíleli nebo podílí na 
dobrém jménu obce Němčičky a snaží se svou činností 
zpříjemnit život sobě, ale i ostatním lidem v obci. Přeji 
vám krásné prožití vánočních svátků a do nového roku 
hodně zdraví a štěstí. 

Stávek Pavel, 
předseda MS ODS Němčičky

Místní sdružení ODS Němčičky

Obec a finanční možnosti
Občanská demokratická strana v Němčičkách se zodpovědně a intenzivně věnuje plnění rozpočtu obce. Snažíme se 
jednáním s různými dodavateli služeb zajistit pro občany kvalitní a co nejlevnější zabezpečení služeb (např. ušetřeno 
100 000 na svozu odpadu, nebo ušetřeno 100 000 na provozu čistírny odpadních vod). To nám umožňuje dramaticky 
nezvedat poplatky. Mohl bych jmenovat další úsporné kroky, ale jde také o získávání finančních prostředků do rozpočtu 
obce a to má více úrovní. Základní a hlavní díl je rozpočtové určení daní, které nám poskytuje příjmy obecního rozpoč-
tu. Tady máme celkem malé možnosti ovlivnit přerozdělování daní ve prospěch menších obcí, ale snažíme se aktivně 
pracovat na všech úrovních, které nám politická struktura ODS umožňuje. Potom jsou tady daně a poplatky, které 
můžeme jako obec přímo zavést nebo zvýšit a přímo vybírat. MS ODS Němčičky se na úrovni obce snaží nezvyšovat daně  
z nemovitostí, které nám umožňuje zákon, protože si myslíme že existují ještě jiné zdroje. Chceme zatížení naší 
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infrastruktury (kanalizace, čistírny odpadních vod, odpadové hospodářství, chodníky, cesty, osvětlení, atd.) rozpro-
střít na návštěvníky a rekreanty naší obce. Je zcela standartní zavést takové opatření, aby se cestovní ruch částečně 
podílel na provozu obce, proto jsme navrhli vypracovat vyhlášku o zavedení rekreačního poplatku za ubytování. 
Dále zvažujeme zpoplatnit parkoviště, které bylo postaveno z financí rozpočtu ČR a přispělo k vyřešení dopravní 
obslužnosti sportovního areálu, také zvedlo úroveň poskytovaných služeb. Probíhá finanční vyhodnocení takové-
ho opatření, které nám ukáže náklady a příjmy. Vážení občané, víme, že jakékoli zvyšování poplatků a přímých 
daní je zátěží pro běžný život a podnikání, proto se snažíme jít cestou zdanění spotřeby. Je třeba diskutovat do 
budoucnosti o projektech, které zabezpečí obci příjem mimo rozpočtové určení daní a umožní zabezpečení stan-
dardních služeb v obci a její trvalý rozvoj. Vždy se musíme pohybovat v rámci zákona, aby naše kroky nemohly být 
zpochybněny. Třetí možnost, kterou aktivně využíváme, je získávání dotací na projekty, které z větší části realizuje-
me, ale víme, že těchto peněz bude ubývat a nelze jen na nich stavět chod obce. Měli bychom si uvědomit, že po 
roce 2013 již bude ČR čistý plátce do rozpočtu EU a ze svých daní se budeme podílet na rozvoji zaostalejších zemí  
v rámci evropského společenství, tudíž musíme počítat s nižším objemem finančních prostředků na všechny dotační 
tituly. Děkujeme za Vaše návrhy projektů, které zabezpečí finanční zdraví a rozvoj obce. Příjemné prožití vánočních 
svátků a hodně zdraví do nového roku za místní sdružení ODS Němčičky.

Pavel Stávek, 
předseda MS ODS Němčičky

 Najmout dědečkovi ošetřovatelku, svěřit jej do ústavní péče nebo se mu věnovat čtyřiadvacet hodin denně. Z tako-
vých možností obvykle volí lidé, kteří se starají o nemohoucí blízké. Starostovi Němčiček na Břeclavsku se ale výčet 
zdál příliš stručný. Pro důchodce a zdravotně postižené obyvatele obce proto vybudoval školku.
 Nový stacionář nazvaný podle místního kostela Domovinka Panny Marie zahájil svůj provoz v polovině listopadu. 
Jeho služby mají využívat lidé, kteří ze zdravotních důvodů nemohou zůstávat denně sami ve své domácnosti.
 Zatímco obec ze svého rozpočtu platí nájem a energie, péči o klienty zajišťují sociální pracovnice břeclavské Charity. 
„Klienti se u nás mohou najíst, vykoupat. Vypereme a vysušíme jim prádlo, hlavně se jim ale po celý den věnujeme. 
Říkám tomu školka pro dospělé,“ vysvětlila zaměstnankyně Oblastní charity Břeclav a jedna z pracovnic stacionáře 
Eliška Zechmeisterová.
 V mnohém se stacionář školce skutečně podobá. Jeho klienti totiž v centru zůstávají jen přes den. „Chtěli jsme 
především pomoci lidem, kteří se o nemohoucího člověka starají. Svého blízkého mohou do stacionáře ráno přivézt 
a navečer si jej zase vyzvednout. Kromě péče o něj tak zvládnou i pracovní povinnosti a další aktivity,“ vysvětlil sta-
rosta Němčiček a iniciátor projektu Petr Slezák.
 Domovinka Panny Marie je podle něj unikátní i svým zázemím. Domovem centra se totiž stala místní fara, kterou 
obec na pětadvacet let pronajala. „Její rekonstrukci jsme zahájili před dvěma lety. V podkroví nejprve vznikly dva 
byty pro běžný pronájem obyvatelů Němčiček,“ vysvětlil Slezák.
 Kromě zázemí pro faráře pak v přízemí vzniklo i několik místností vyhrazených pro stacionář. „Součástí Domovinky 
Panny Marie jsou dvě ložnice s lůžky pro osm lidí, jídelna, kuchyňka a společenská místnost. Takové využití farních 
prostor nemá v okrese obdoby,“ podotknul Slezák.
 Prvního klienta Domovinka Panny Marie přivítala před dvěma týdny. Stal se jím jeden z obyvatel Němčiček, bezmá-
la devadesátiletý Bartoloměj Stávek. „Na začátku jsme měli obavy, jak si strýc na stacionář zvykne. Starám se o něj 
už sedm let a je na mě zvyklý. Jsem ale nadšená a on taky. Prodavačkám v obchodě říkal, že se má jako prezident,“ 
popsala svou zkušenost Stávkova neteř Ludmila Hálková.
 Trápí ji ale obavy, že se stacionář zavře. „Kapacita Domovinky je dvanáct lidí. Zatím jsme ale jediní, kdo jej využívá,“ 
řekla Hálková.
 Podle Zechmeisterové si ale obyvatelé Němčiček jen potřebují na nový typ služby zvyknout. „Většinou jsou překva-
pení, když zjistí, že se o klienty nestaráme čtyřiadvacet hodin denně. Stacionář teď chceme představit i obyvatelům 
okolních obcí. Postupně si k nám snad cestu najdou,“ vysvětlila.

Převzato z denik.cz, autor: Lucie Hrabcová

Němčičky otevřely školku Pro důchodce
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Inzerce

Poslední přehled úspěšných studentů jsme uváděli za rok 2007. 
K doplnění roku 2007 ještě uvádíme, že vysokoškolská studia ukočil 

Mgr. Jiří Sadílek na Vysokém učení technickém v Brně, Fakulta chemická, obor - chemie,
technologie a vlastnosti materiálů.

V roce 2008 ukončila středoškolská studia maturitou 
Marie Blahová na Střední škole umění a designu, Brno, obor –  design nábytku a interiérů 

Vysokoškolská studia v roce 2008 ukončili:
Mgr. Zuzana Pilařová na Masarykově univerzitě, Brno, obor fyzická geografie + učitelství zeměpisu pro střední školy

Ing. Blanka Stávková na Mendelově zemědělské a lesnické univerzitě, Brno, obor - dřevařské inženýrství, dřevostavby

V roce 2009 ukončili středoškolská studia maturitou:
Jersáková Alena na Gymnáziu ve Velkých Pavlovicích,
Novotná Aneta na Gymnáziu ve Velkých Pavlovicích

Vysokoškolské studium ukončila:
PhDr. Lenka  Procházková na Pedagogické fakultě, Masarykovy univerzity,  Brno, 

obor učitelství výchovy ke zdraví pro základní školy - rigorózní řízení.

Protože ani tento výčet není úplný, prosíme další studenty, kteří ukončili středoškolská nebo vysokoškolská studia  
v uvedených letech, aby pro potřeby obecní kroniky patřičné podklady oznámili na obecním úřadě,  

nebo na adrese cteni@email.cz

NAŠI  STUDENTI
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Inzerce

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

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

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

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

Pronájem a odvoz kontejnerů

Kontakt:
Štambacher s.r.o.

Za dvorem 5
Velké Pavlovice

Tel:
519 428 518

Mobil:
777 794 440

  777 888 856
E-mail: 

josef@stambacher.cz

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

www.stambacher.czVše 
pro vodu, to

pení a plyn včet
ně 

nářadí n
ajdete

 v naší p
rodejn

ě.
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Po – Pá 7.00 -16.00  hod



strana �6Němčičské čtení číslo 4, prosinec 2009

Němčičské čtení vydává Obec Němčičky, 69� 07 Němčičky 22�, IČO 2�340�, tel. 5�9430750, e-mail: cteni@email.cz. 
Šéfredaktor Lenka Zechmeisterová. Vydáno v Němčičkách v prosinci 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. února 2009.

Fotogalerie
světlušek

z vinařskéh
o 

dne

Přejeme Vám 
klidné a radostné

prožití svátků vánočních 
a mnoho štěstí

v novém roce 2010.

25. prosince 2009 - Živý Betlém 
(Horní Bojanovice)

�6. ledna 20�0 - Ples ODS
23. ledna 20�0 - Krojovaný ples

  (předtančení Českou besedou)
20. února 20�0 - Vinařský ples

Na všechny akce zvou srdečně pořadatelé!

Pozvánky


