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Vážení spoluobčané, 
 
 setkáváme se na strán-
kách našeho zpravodaje 
po letních prázdninách  
a před vinobraním. Uběhlo 
několik měsíců a myslím si, 
že je zapotřebí Vás infor-
movat o dění v naší obci  
a jejím okolí. 
 Jak jste si určitě všimli, pokračujeme v rekon-
strukci chodníkové sítě v obci. Rekonstrukce bude 
probíhat postupně ve směru ke spodnímu konci 
obce a následně nahoru. V průběhu rekonstrukce 
Vás budu navštěvovat a dotazovat se, zdali chcete 
využít techniky a pracovníků na vydláždění vjez-
dů a přístupů k Vašim domům. Tyto práce jsou 
náročné a já Vám děkuji za pochopení při omeze-
ní pohybu na komunikaci. 
 Na minulém zastupitelstvu obce jsme schválili 
smlouvu s Ing. arch. Pavlem Kleinem na vypra-
cování nového územního plánu naší obce. Tento 
územní plán zahrnuje veškeré změny, které pro-
běhly od roku 1996 z hlediska územního pláno-
vání. Také zde budou zapracovány Vaše podněty 
a příspěvky k tvorbě nového územního plánu. 
Územní plán bude digitalizovaný, čímž bude zkva-
litněna a zpřesněna práce s tímto dokumentem. 
 Ve středu 21. července 2010 byli všichni vlastní-
ci pozemků Pozemkovým úřadem Břeclav pozváni 
na úvodní jednání ke komplexním pozemkovým 
úpravám. Setkání se uskutečnilo na nádvoří kul-
turního domu. Ing. Oldřich Kahoun z projekční 
kanceláře GEODIS, která zajišťuje Pozemkovému 
úřadu naše komplexní pozemkové úpravy, před-
nesl informace o celkovém průběhu úprav a také 
informoval o činnostech, které již byly provedeny. 
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la naši obec. Za vřelé přivítání bych chtěl podě-
kovat Lukáši a Filipu Stávkovým. Koloběh návštěv 
v přihlášených obcích byl zakončen v pátek  
11. června 2010 ve Vískách, kde proběhla očeká-
vaná tisková konference s vyhlášením výsledků 
krajského kola soutěže. Zde jsme se dozvěděli, 
že jsme obdrželi ocenění Bílá stuha. Tato stuha 
nám byla slavnostně předána v sobotu 14. srpna 
2010 ve vítězné obci Krásensko. Na slavnostním 
programu se podílel i náš taneční soubor Krúžek,  
za což jim mnohokráte děkuji. Ocenění Bílá stuha 
je nejen prestižním oceněním, ale i finanční cenou 
pro naši obec, a to v hodnotě 600 tis. Kč formou 
dotace z Ministerstva pro místní rozvoj ČR a 100 
tis. Kč formou daru z rozpočtu Jihomoravského 
kraje. Za zastupitelstvo obce děkuji všem obča-
nům, rodákům a přátelům naší obce, kteří se svojí 
činností podíleli na získání tohoto ocenění. 
 Milí spoluobčané, čas utíká jako voda, a tak 
zastupitelstvu zvolenému na období 2006 – 2010 
končí mandát, a to dnem voleb do zastupitelstev 
obcí. Volby se v letošním roce konají v pátek 15. 
října 2010 a v sobotu 16. října 2010. Myslím si, že 
je čas udělat malou rekapitulaci finančně nároč-
nějších akcí ve volebním období 2006 – 2010  
v obci Němčičky:

Ing. Josef Haar, ředitel Pozemkového úřadu Břec-
lav, informoval o svých zkušenostech z komplex-
ních pozemkových úprav v obcích okresu Břec-
lav. Nominoval členy sboru zástupců, kteří byli 
schvalováni po jednotlivcích přizvanou veřejností.  
Do konce letošního roku budou probíhat dal-
ší místní šetření, ke kterým budete postupně 
Pozemkovým úřadem zváni. 
 Při příjezdu do naší obce od Bořetic jsme po levé 
i pravé straně vyčistili části mezí, které budeme 
postupně osazovat zelení. Věřím, že provedení 
těchto prací prospělo a zlepšilo obraz naší obce  
v očích mnoha návštěvníků. 
 V jarních měsících jsme pilně pracovali na vytvo-
ření žádosti do soutěže Vesnice roku 2010. Tuto 
žádost jsme podali v řádném termínu a netrpě-
livě jsme čekali na návštěvu hodnotící komise, 
jejímž nelehkým úkolem je projet všechny přihlá-
šené obce a následně určit vítěze krajského kola 
soutěže. Den „D“ pro Němčičky nastal ve středu 
9. června 2010. Velký význam při hodnocení má 
samotná prezentace obce a jejích činností při 
návštěvě komise. Vzhledem k tomu, že návštěva 
komise v každé obci je časově limitována (cca 2 
hodiny), domnívám se, že naše prezentace byla 
zdařilá. Hodnotící komisi jsme přivítali ve Slovác-
kém sklepě a následně komise postupně projíždě-

rok název akce poskytovatel dotace výše dotace v K celkové náklady na akci v
K

2006 vybavení pro hasi e – p ilby, kabáty,
stejnokroje Jihomoravský kraj 40 660 40 660

2006 nádoby na posypový materiál 0 20 260
2007 software PROFIDATA – sbírka zákon , m sí ní

aktualizace
0 10 741

2007 d tské h išt 200 000 200 085
2007 parkovišt u sportovního areálu Ministerstvo financí 2 135 000 2 526 116
2007 osobní automobil FABIA 0 159 800
2007 p íslušenství k traktoru: mul ova , radlice,

kartá , št pkova , p ív s, rozmetadlo
Jihomoravský kraj 200 000 549 999

2007 nábytek kancelá e Jihomoravský kraj 155 000 155 000
2007 dokon ení vým ny oken v budov OÚ Jihomoravský kraj 85 000 85 167
2007 digitální fotoaparát 0 4 498
2007 klimatizace kancelá e 0 12 051
2007 megafon 0 1 838
2007 DVD p ehráva KD 0 2 520
2007 nábytek do knihovny Jihomoravský kraj 40 000 85 000
2007 infotabule Modré Hory 0 15 380
2007 bannery 2 ks 0 19 992
2007 p echody pro chodce s dopravním zna ením

0 36 890
2007 odpadkové koše se st íškou FIA elektro Hustope e 43 260 43 260
2007 svá e ka 0 9 950
2007 projekt výrobna biobriket Jihomoravský kraj 93 000 93 000
2007 energetický audit Jihomoravský kraj 107 000 107 100
2007 rekonstrukce kanalizace – projektová

dokumentace
Jihomoravský kraj 500 000 758 268

2007 Strategický rozvojový plán Obce N m i ky 0 89 250
2008 software WFIO – ú etnictví 0 9 080
2008 zm na . 3 územního plánu Jihomoravský kraj 50 000 116 620
2008 silnice u OV 0 74 352
2008 rozhlas ve ejný digitální Jihomoravský kraj 200 000 569 607
2008 chladicí vitrína Jihomoravský kraj 68 306 68 306
2008 vyst ikova ka skleni ek Jihomoravský kraj 16 886 16 886
2008 koberec zasedací místnost 0 19 583
2008 notebook 0 20 813
2008 seka ka Viking 0 16 990
2008 reklamní tabule – parkovišt 0 12 000
2008 lavi ky 0 15 000
2009 chrán né bydlení

6 bytových jednotek
Ministerstvo pro místní
rozvoj
Jihomoravský kraj

4 200 000

1 600 000
6 950 181

2009 cyklostezka V t ák Regionální opera ní
program
Jihomoravský kraj

2 650 136

237 000
3 434 948

2009 úprava cesty Bo ky 0 119 000
2009 multifunkce XEROX Evropská unie 35 522 35 522
2009 ochranné prost edky pro hasi e – boty, bl zy,

kalhoty Hasi ský záchranný
sbor

44 245 44 245

2009 vysava listí 0 7 990
2009 Dožínky 2009 0 76 374
2009 rekonstrukce budovy ZŠ Ministerstvo financí 6 000 000 6 667 000
2009 rekonstrukce chodník 0 237 112
2009 komunikace Nová Hora 0 339 787
2009 vodovod Nová Hora 0 330 575
2009 kanalizace Nová Hora 0 315 485
2009 rekonstrukce komunikace Jihomoravský kraj 1 000 000 1 020 500
2010 domovinka Jihomoravský kraj

Petr Masojídek
300 000

1 000 000
1 573 120

2010 zast ešení sb rného dvora Jihomoravský kraj 340 000 529 000
2010 rekonstrukce chodník Ministerstvo pro místní

rozvoj
600 000 750 000

CELKEM 21 941 015 28 396 901
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 Vážené zastupitelky, vážení zastupitelé, dovolte 
mi, abych Vám poděkoval za Vaši činnost pro obec 
Němčičky v období 2006 – 2010. 
  Aby se naše obec i nadále rozvíjela a získávala 
řady ocenění, tak je třeba připravovat další pro-
jekty pro následující volební období. V těchto 
chvílích byla vypracována projektová dokumen-
tace, a to Revitalizace vodního toku nad rybní-
ky, odbahnění rybníků a zajištění stálého přítoku 
vody. Po schválení projektové dokumentace míst-
ním rybářským sdružením bude podána žádost 
na Ministerstvo zemědělství ČR, dotační program 
Obnova rybníkářství. 

 Další projekty jsou nachystány – cyklostezka 
Němčičky – Bořetice, revitalizace spodního toku 
Němčičského potoka, mezideponie pro staveb-
ní suť a bioodpad, nová ulice v trati Pod Bočky  
– a budeme čekat na aktuální dotační výzvy  
dotčených ministerstev. 

 Přeji nám všem krásné počasí při nadcházejí-
cím vinobraní, příjemně prožité podzimní dny 
a dětem a studentům hodně úspěchů v novém 
školním roce!

Petr Slezák,
 starosta obce
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Souhrn usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Němčičky
konaného dne �0. června 20�0

Zastupitelstvo obce Němčičky schvaluje:
- rozpočtové opatření č. 3/2010, kterým se zvyšují příjmy a výdaje obce o 1 582 400 Kč
- uzavření úvěrové smlouvy s Českou spořitelnou
- přijetí dotace z PRV JMK a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace
- odložení bodu prodeje pozemku parc. č. 2182/165 - Veselý
- prodej pozemku parc. č. 515/177 Gabriele Daněčkové, Brno – Nová hora
- zveřejnění záměru pronájmu pozemku parc. č.  2182/166 – rybník u bobové dráhy
- odložení bodu zveřejnění záměru prodeje pozemků parc. č. PK 1218 a PK 1213 – pod Nosperky
- zveřejnění záměru výpůjčky pozemků parc. č. 2160/24 a 2160/25 - Lúčky
- sazebník úhrad nákladů za poskytování informací na účetní období roku 2010
- výpůjčku nádvoří a kulturního domu němčičským stárkům pro pořádání tradičních hodů
- uzavření smlouvy o návratné finanční výpomoci němčičským stárkům ve výši 70 tis. Kč
- pronájem nádvoří a kulturního domu MS ODS na Letní noc
- pronájem kulturního domu pro soukromou oslavu
- pověřuje starostu k jednání ve věci projektu Větrného mlýna u „Větřáku“

Zastupitelstvo obce ukládá starostovi obce:
- zjistit možnosti regulace rychlosti vozidel v obci

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
- připomínku pana Tomáše Stávka, Ing. Jana Stávka a Ing. Richarda Stávka na odlišný postoj zastu- 
 pitelstva při posuzování pozemků s trvalými porosty
- dotaz Ing. Richarda Stávka na oceňování pozemků dle místní vyhlášky a na výsadbu ovocných dřevin  
 v trati Hrušový
- návrh Mgr. Lucie Hrabcové dokoupit nářadí na místní hřbitov
- upozornění pana Vlastimila Kabely na zastřešení kolumbária a na nedostatečné obhospodařování něk- 
 terých pozemků
- návrh pana Přemysla Ovesného regulovat rychlost vozidel při vjezdu do obce
- upozornění paní Růženy Cvanové na přerostlé dřeviny u výjezdu ze „Suchého řádku“
- informaci pana Jaroslava Stávka o zakoupení UNC, návrh posílat zastupitelům e-mailem čísla pozemků,  
 o kterých se bude jednat na veřejném zasedání, upozornění na propadlý kanál ve „Svárovské“,  
 upozornění na zanesený příkop u hřbitova, návrh do budoucna zvážit povolení akce Agrotec rally
- dotaz pana Tomáše Stávka na provoz autobusové dopravy při Agrotec rally
- návrh pana Pavla Stávka žádat po pořadatelích Agrotec rally kompenzaci za neodsouhlasenou změnu  
 dráhy závodu
- upozornění pana Jiřího Stávka na povrch cest u sběrného dvora a za Blahovým
- návrh pana Pavla Stávka využít jednu reklamní plochu u koupaliště k prezentaci Vinařského sdružení
- návrh pana Jaroslava Buchty  umožnit spásání plochy u koupaliště domácími zvířaty
- informace starosty o účasti naší obce v soutěži „Vesnice roku“ a k plánované schůzce k pozemkovým 
úpravám, která bude 21. července 2010 od 14 hod. na nádvoří KD

ZASTUPITELSTVO OBCE
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Souhrn usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Němčičky
konaného dne 29. června 20�0

Zastupitelstvo obce Němčičky schvaluje:
- souhlas s celoročním hospodařením obce Němčičky za rok 2009, a to bez výhrad
- rozpočtové opatření č. 4/2010, kterým se zvyšují příjmy a výdaje obce o 317 000 Kč
- pronájem pozemku parc. č. 2182/166 (rybník u bobové dráhy) Michalu Hyclovi 
- odklad bodu jednání o výpůjčce pozemků parc. č. 2160/24 a 2160/25 u koupaliště
- stanovení počtu členů zastupitelstva obce Němčičky na volební období 2010 – 2014 na 9 členů
- žádost Českého svazu chovatelů – povolení propagační výstavy drobného zvířectva na Vinařský den
- odklad bodu jednání o nákupu pozemků parc. č. 1700/1, 1700/2 a 1700/3 - Bočky
- přijetí dotace z rozpočtu JMK a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace na realizaci projektu Územní plán  
 Němčičky ve výši 200 tis. Kč

Zastupitelstvo obce Němčičky neschvaluje:
- prodej pozemku parc. č. 2182/165 Pavlu Stávkovi - Veselý

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
- podání žádosti o navýšení kapacity mateřské školy ze stávajících 20 dětí na 28 dětí
- informaci starosty o náležitostech Rámcové smlouvy se společností Expand holding SE
- návrh pana Pavla Stávka udržovat pozemky parc. č. 2160/24 a 2160/25 sečením trávy
- informace starosty o řešení propadu chodníku ve spodní části obce
- připomínku paní Kláry Stávkové na nedostatečně udržovaný prostor kolem kříže na starém hřbitově
- dotaz Ing. Richarda Stávka na důvod neprojednání odloženého bodu jednání
- dotaz pana Jiřího Stávka na možnosti nakládání s odpadem rostlinného původu

Souhrn usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Němčičky
konaného dne �9. července 20�0

Zastupitelstvo obce Němčičky schvaluje:
- smlouvu o dílo s Ing. arch. Pavlem Kleinem na vyhotovení nového územního plánu obce Němčičky
- uzavření Rámcové smlouvy o spolupráci při realizaci obytné zóny Pod Bočky s firmou expand holding  
 SE, evropská akciová společnost
- nákup pozemků parc. č. 1700/1, 1700/2 a 1700/3 za cenu 107 670 Kč – Bočky
- prodej pozemku parc. č. 2182/165 Pavlu Stávkovi, Němčičky - Veselý
- výstavbu víceúčelového hřiště ve sportovním areálu TJ Sokol Němčičky

Zastupitelstvo obce ukládá starostovi obce:
- zjistit ceny za fotomontáž, případně 3D pohled na lokalitu Pod Bočky s nasimulovanými domy

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
- rozpočtové opatření č. 5/2010, které bylo schváleno starostou obce dne 14. července 2010 a kterým se 
 zvyšují příjmy a výdaje rozpočtu obce o 340 tis. Kč
- diskuzi občanů k jednání o bodu 3
- připomínku Jiřího Stávka na nevyhovující svod vody z lokality Nová hora a Veselý
- upozornění pana Vlastimila Kabely na zarůstající cesty náletovými dřevinami a na zaplevelené pozemky
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Víno a svatý Václav

Pouťová sezóna začala

 Je všeobecně známo, že o rozšíření révy vin-
né a vína se v posledních dvou tisíciletích velmi 
zasloužila katolická církev, její kláštery, řeholní 
řády a misionáři. A byla to právě christianiza-
ce Moravy i Čech, která přispěla k rozvoji vino-
hradnictví. 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 platného 
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 církev, je svatý Václav.
 Kdo byl svatý Václav. Nejstarší legendy vyprávějí, 
že „jsa již knížetem, obdělával vinici vlastnoručně 
bez studu, by v hojnosti bylo vína k obřadům sva-
tým.” 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 
dokladů o tom, že tomu tak skutečně bylo, a to 
jak památek psaných, tak výtvarných. Stěny scho-
diště ke Kapli sv. Kříže na hradě Karlštejně zdobí 
nástěnná malba z roku 1360, na níž svatý Václav 
osobně lisuje víno. Motiv lisování vína zachycu-
je i freska v křížové chodbě kláštera v Emauzích  
z doby kolem roku 1370. Svatý Václav je zobrazen 
jako vinař i na denáru knížete Bedřicha z druhé 
poloviny 12. století. Václav je rovněž zobrazen  
s větvičkou révy v ruce na pečeti viničního úřadu 
pražského z roku 1389. Reliéf z legendy svatovác-
lavské, jak „sv. Václav lisuje víno”, zdobí bronzová 
vrata Chrámu sv. Víta. 
 Zkrátka svatý Václav měl k vínu vztah velmi klad-
ný, i když s ohledem na jeho zbožnost lze usu-
zovat, že hlavním důvodem jeho lásky k vínu asi 
skutečně byly důvody šlechetné, eucharistické,  
a nikoli rozverné. Na druhé straně je známo, že byl 

značně ovlivněn svou babičkou, svatou Ludmilou, 
která je rovněž považována za patronku českou  
a patronku vinařů, rovněž však za patronku 
babiček a vychovatelů. Císař Karel IV. se rovněž 
významnou měrou zasloužil o rozvoj vinohradnic-
tví. V tehdejším království bylo vysázeno a obdě-
láváno na 80 000 hektarů vinic.
 Tolik historie. Chceme i letos poděkovat Bohu  
a přímluvě svatého Václava, spolupatrona vinařů, 
za letošní hojnou úrodu.

Mgr. Petr Papoušek

 Letošní rok naše farnost zahájila první pou-
tí 8.5.2010 do baziliky Navštívení Panny Marie  
na Svatém Kopečku u Olomouce.
 Jel plný autobus jako vždy z Velkých Pavlovic, 
přes Němčičky a Horní Bojanovice s osvědčeným 
řidičem panem Otáhalem z Kobylí.
 Vyjeli jsme v 7 hodin. Po cestě jsme posnídali, 
pomodlili se a zazpívali. Na Svatém Kopečku, než 

začala v 10 hodin mše svatá řeholníků, jsme měli 
čas na zmrzlinu, nákup oplatků, obrázků, křížků  
i svící. Mše byla nádherná, všechny nás pozvedla 
na duchu. U obrazu Panny Marie jsme se poklonili 
a přednesli svá přání a tužby. Po krátkém obědě 
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jsme se vydali autobusem na cestu k městu Olo-
mouc.
 Náš Otec Petr Papoušek nás bezpečně provázel 
tímto městem. Navštívili jsme katedrálu sv. Václa-
va a zdejší kryptu. Pak jsme pokračovali do kaple 
sv. Jana Sarkandra (mučedník za zpovědní tajem-
ství), kde byla původně městská věznice - ta část, 
kde byl Jan Sarkandr vyslýchán útrpným právem. 
Dominantním prvkem zde je prostor uprostřed, 
kudy dopadá světlo z lucerny kopule až do pod-
zemí, kde je mučidlo - kolo se skřipcem, a vedle je 
studna, kde vytryskla voda v době, kdy Jan umí-
ral. 

 Dále jsme chtěli vejít do kostela Panny Marie 
Sněžné, ale zde bylo zavřeno. Nedaleko náměstí 
s orlojem jsme navštívili chrám sv. Michaela arch-
anděla, kde jsme zhlédli kromě obrazů, fresek  
a soch i modlitební sklepní místo se skálou a jezír-
kem, rajskou zahradu a nové zvony, ke kterým je 
volný přístup, a my měli to štěstí, že jsme tuto 
prohlídku zvonů měli i s výkladem. Další byl chrám  
sv. Mořice, který měl i menší vstup, a to na vyhlíd-
kovou věž. Šlo se dvojitým schodištěm, kolem zvo-
nů až nahoru. Schodů bylo nějak moc. Ale potom 
ten výhled na město a celé široké okolí stál za to.
 Při rozchodu na Horním náměstí jsme se podívali 
na model centra města a vešli do kaple ve sloupu 
Nejsvětější trojice. Občerstvili jsme se, někteří jen 
tak poseděli na lavičkách a za zesilujících a zvět-
šujících se kapek deště jsme se vydali k autobusu. 
Moc hodný pan řidič už nám jel naproti. Naskákali 
jsme dovnitř a tradá dál.
 Další a zároveň poslední zastávka byla v Dubu 
nad Moravou. Zde nás očekával pan farář, půvo-
dem z Polska. Ukázal nám nejen kostel, kde je 
obraz Panny Marie s žehnajícím děťátkem, se 

sluncem a měsícem - symboly Panny Marie, který 
byl kdysi na lípě u cesty v polích, nádherné sochy 
a obrazy po stranách kostela, čtyři kaple v kostele, 
ale prošli jsme celou zrekonstruovanou budovou 
vedle kostela tzv. Mariánská rezidence (budova 
proboštského farního úřadu), která má plno krás-
ných pokojů s možností ubytování např. svateb-
ních hostů, kteří se veselili ve zdejších sklepních  
a přízemních místnostech k tomu určených. Pan 
farář nám také ukázal výtvory polských obyvatel. 
Tato díla tam mezi sebou i soutěží. Jsou to kon-
strukce ze svařovaných želez, které dělají chlapi 
z vesnice, a ženy se sejdou a z úrody dělají různé 
květy a copánky z navlékané pšenice, ječmenných 
klasů atd., a toto připevňují na konstrukci. Je to 
nádherné, ale opravdu časově náročné a pracné. 
Nakonec jsme unaveni usedli v místnosti mys-
liveckých trofejí pana faráře, který nás posilnil 
kávou, čajem i slivovicí.
 Do autobusu jsme nastupovali u dvou kamen-
ných soch andělíčků, kteří představovali podzim 
a zimu a čekají na výměnu za další dva, a to jaro  
a léto.
 Celodenní pouť byla ukončena modlitbou a zpě-
vem v autobusu. Domů jsme přijeli po 20. hodi-
ně unaveni, ale duchovně naplněni, občerstveni  
a posilněni.

Pavlína Hyclová
  

Super víkend v Těšanech

 Těšili jsme se na pátek 21. 5., to nás čekal víkend 
na faře v Těšanech. Po příjezdu jsme se ubytovali 
a hráli hry. Navečer jsme šli do kostela. Pan farář 
nás tam vyzkoušel z našich znalostí a ti nejlepší 
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byli odměněni. Vyhrál Filip Šlancar z Němčiček  
a Šimon Chorvát z Horních Bojanovic. Pak nás 
čekala dobrá večeře a po ní jsme batikovali trič-
ka. 
 V sobotu ráno jsme se vzbudili kolem šesté, 
budíček byl až v 7.00 hodin. Po snídani jsme šli  
po skupinkách plnit různé úkoly. Chytla nás bouř-
ka, takže jsme trochu zmokli. Po obědě byl poled-
ní klid, a pak jsme si hráli na hřišti. Nejlepší byl 
fotbal a vybíjená. Večer jsme měli táborák a opé-

kání špekáčků. 
 Už tu byla neděle. Po snídani jsme šli na mši 
svatou, a pak pro nás přijeli rodiče. Víkend uběhl 
jako voda a už se těšíme na příští víkend v Těša-
nech. Bylo to moc dobré a všem se tady moc 
líbilo. Děkujeme panu farářovi, všem vedoucím  
a kuchařům. 

Kateřina Kadlecová a Marie Šlancarová

Vážení občané,
 ve školním roce 2010/2011 se dočkají žáci a děti naší školy a školky zásadní změny, která se týká rozmís-
tění jednotlivých součástí školy. Díky rozsáhlé rekonstrukci, která trvá již dva roky a postupně bude pokra-
čovat i dále, dostala hlavní budova novou střechu. V této části vznikla jedna nová třída a stávající prošla 
rekonstrukcí interiéru. Zbývající část nového podkroví je připravená na výstavbu obecních bytů. Právě 
výstavbou nové učebny pro ZŠ mohou být všechny čtyři ročníky přesunuty do druhého podlaží budovy. 

Tím bude zvětšen o 100% prostor pro děti naší MŠ, 
čímž se výrazně zvýší bezpečnost dětí a možnost 
zlepšení podmínek pro výchovu a vzdělávání. Škol-
ka dostane konečně prostor pro tzv. koutky, které 
našim nejmenším umožňují seberealizaci. 
 Příští rok nás čeká rekonstrukce WC u MŠ, která 
umožní zvýšení kapacity, s níž je spojena provozní 
doba školky. Tato problematika byla vysvětlena rodi-
čům na společné schůzce na OÚ.

   Příští prázdniny by měla pro-
běhnout ještě výměna posled-
ní části střechy a výstavba 
třetí učebny pro základní 
školu. Tato by kromě výuky 
byla využívána také pro školní 
družinu, která má své hlavní 
prostory nyní v suterénu –  
v dřívější uhelně a kotelně.
  Díky dalším finančním pro-
středkům, které se daří 
našemu panu starostovi,  

i když postupně, získávat, bude během letošního 
podzimu dokončena výstavba šatny pro školáky  
a nad ní sborovna a WC (ze strany od kostela).
 Tímto bych chtěl především panu starostovi  Petru 

Školní hřiště - dnes.

Víceúčelové hřiště Vinohradský hřbitov. Ukázka toho, jak by realizace nové-
ho hřiště v Němčičkách mohla vypadat.

Nástup sportovců na stávajícím hřišti.
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Slezákovi a všem zastupitelům, kteří podporují jeho 
snahu a možnosti, velmi poděkovat, že se snaží vytvá-
řet důstojné a příjemné podmínky pro vzdělávání.
 O to víc nás mrzí nesouhlas některých zastupitelů 
s výstavbou „školního hřiště“, které dnes již mohlo 
občanům a dětem sloužit. Někteří lidé požadují kva-
litu, ale ta se bohužel jen ztěží  dosahuje bez odpoví-
dajících podmínek. Např. patnáct dětí v MŠ se dá jen 
velmi těžko zvládnout ve třídě 6 x 9 metrů a tělocvič-
ně. Stojí to paní učitelky spoustu nervů a vypětí, aby 
nedošlo k úrazům, a ještě je potřeba „školčátka“ také 
něco naučit...
 V letošním deštivém dubnu a květnu by hřiště moc 
pomohlo a děti by nechaly většinu své  přebytečné energie při hrách na umělém povrchu, a nemusely by 
během vycházek popocházet po silnicích a parkovišti, když jinak bylo všude mokro a bláto.
 Dále bych chtěl poděkovat paní učitelce Janě Hádlíkové za dlouholeté působení v naší školce a škole. 
Blahopřejeme jí tímto k místu ředitelky v MŠ Zaječí. 
 Závěrem gratuluji paní učitelce Lence Havlíkové ke skvěle absolvovaným přijímacím zkouškám na vyso-
kou školu PdF MU (učitelství 1. stupně) – třetí místo ze 120 uchazečů, a přeji hodně úspěchů při studiu  
na VŠ. 

Mgr. Petr Antoš

Pohled na novou přístavbu školy.

 Svůj příspěvek do minulého čísla Němčičského 
čtení jsem končila pozváním na letní akce na kou-
pališti - Country večer 7. 8. a Burčákovou zába-
vu 28. 8. Obě tyto akce, stejně jako mnohé další  
v obci nebo na koupališti, jsou již v těchto dnech 
za námi. Jak dopadla Burčáková zábava a vlastně 
celý Vinařský den v Němčičkách, máme všichni  
v čerstvé paměti. Já mohu při psaní těchto řádek 
jen doufat, že počasí nám přálo více, než při Sum-
mer Nigt party pořádané fotbalovým oddílem 
na koupališti v polovině července, a při Country 
večeru. Vytrvalý déšť obě tyto události nemálo 
ovlivnil. Proto musím na tomto místě vyjádřit díky 
všem, které nepříznivé počasí neodradilo, a přišli 
se pobavit. Za obohacení Country večera děkuje-
me tanečníkům z Krúžku.

Ale popořadě.
 Na počátku června proběhl již 3.ročník Vinařské-

ho triatlonu. Přestože to do poslední chvíle nevy-
padalo, v předvečer závodu se po dlouhotrvajících 
deštích roztáhla obloha a sobota nám přinesla 
za dlouhou dobu první slunečný den. Závodu se 
zúčastnilo 30 mužů a 5 žen. Doprovodný dětský 
triatlon si přišlo vyzkoušet 25 mladých závodní-
ků všech věkových kategorií. Na vyhodnocení 
závodu se, dle svého příslibu, dostavila světozná-
má plavkyně Yvetta Hlaváčová, která po předání 
cen vítězům umožnila zájemcům nahlédnout při 
následné besedě nejen do tajů přeplavby kaná-
lu LaManche. Sportovní den pak ukončila ochut-
návka Rosé z Modrých hor a večer s cimbálovou 

Vinařský triatlon. Beseda s Yvettou Hlaváčovou.
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muzikou. 
 Ještě před příchodem léta jsme do areálu zakou-
pili, s nemalou výpomocí sponzorského daru, smy-
kem řízený nakladač – spíše známý jako UNC – se 
lžící, vidlemi na palety a podkopem. Krom využití 
v areálu nabízíme práci novým strojem i občanům 
Němčiček, stejně jako další práce a služby.
 S nástupem prázdnin se konečně dostavilo 
dlouho očekávané léto. Tropické teploty vylákaly  
na koupaliště mnohé z obyvatel obce i návštěv-
níky z blízkého či vzdálenějšího okolí. Areál tak 
naplno ožil letním ruchem. Začala sezóna dovole-
ných a sportovních soustředění.

 Letní měsíce zavedou do němčičského sportov-
ního areálu velkou spoustu návštěvníků ze všech 
koutů republiky. Pochvalné reakce mnohých z nich 
mne vyprovokovaly ke krátkému shrnutí větších 
investic v areálu a jeho okolí za poslední roky:
- Provozní budova pod lyžařským vlekem, v hod-
notě cca 4,2 milionu korun, byla vybudována před 
pěti lety za pomoci dotace. Do dnešního dne je 
zatížena hypotékou přesahující 1 milion korun.
- Oplocení areálu a trafostanice bylo vybudováno 
za přispění dotací.
- Na pořízení moderních sněhových děl zajišťují-
cích provoz sjezdovky byla použita dotace 2,0 mil. 
korun.
- V lyžařském areálu byl uveden do provozu 
dopravníkový pás pro nejmenší lyžaře. Na jeho 
výstavbu pomohla obec se zajištěním dotace  
ve výši 150 tisíc korun. Celková hodnota tohoto 
přepravního zařízení je cca 1,3 milionu korun.
- Nové parkoviště u sportovního areálu bylo vybu-
dováno obcí za přispění dotací. Na výstavbě se TJ 
podílela významnou měrou – práce, stroje, mate-
riál ve výši cca 0,5 mil. korun.
- Na prodloužení lyžařského vleku před dvěma 
lety byla použita dotace získaná z ČSTV ve výši 3,0 
mil. korun.
- Pro zkvalitnění práce v lyžařském servisu byl 
pořízen nový stroj na broušení lyží.
- Závlaha fotbalového hřiště a travnatých ploch 
okolo koupaliště byla vybudována z dotací ČSTV.
- Malý traktor používaný pro údržbu v obci  
i v areálu byl spolufinancován TJ ve výši cca  
350 tis. korun.
- Stroje a zařízení TJ spolu s prací zaměstnanců 
přispěly při budování, v květnu otevřené, bobové 
dráhy.

 Na tomto místě bych chtěla poděkovat všem, 
kteří se na budování areálu podíleli nebo podíle-
jí a doufám, že i dále budeme při shánění dotací  
na rozvoj areálu úspěšní.

A jaké jsou naše investiční plány? 
- Současné antukové hřiště by mělo být nahraze-
no multifunkčním hřištěm. Připraven je projekt 
přestavby, nyní čekáme na udělení souhlasu sta-
vebním úřadem. Na výstavbu budeme podávat 
žádost o dotaci.
- Rekonstrukce koupaliště je stále aktuální. Spo-
lečně s obcí jsme se podíleli na přípravě projektu. 
V současné době čekáme na vyhlášení vhodné-
ho dotačního programu, z něhož by rekonstrukce 
mohla být financována.

 Přestože synonymem léta jsou prázdniny a děti 
se již vrátily zpět do školních lavic, doufáme, že 
šum na koupališti ještě zcela neutichl. Všechny 
občany zveme na podzimní cyklomaraton Mezi 
vinohrady, který se uskuteční 18. září. Tento spor-
tovní den bude odpoledne vystřídán ochutnáv-
kou vín a večerní zábavou. 
 A ačkoli ještě léto neskončilo a zima je daleko, 
chtěla bych Vás pozvat na zahájení zimní sezóny, 
kterou jako každý rok zajistí burza sportovních 
potřeb poslední neděli v listopadu. Lyžařské kurzy 
budou zahájeny první prosincový víkend. Všech-
ny příznivce lyžařského sportu také rádi uvítáme  
při skládání hmoty.

Těšíme se s Vámi na viděnou.

Ing. Renata Podešťová
manažer provozu TJ Sokol Němčičky

Country večer. Vystoupení TS Krúžek.
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TRADIČNÍ KROJOVANÉ HODY
 Ve dnech 3. až 5. července 2010 Němčičky opět patřily tradičním krojovaným hodům. Počasí se nám 
letos náramně vydařilo, a tak jsme se, narozdíl od předchozích let, mohli všechny hodové dny veselit  
pod taktovkou DH Lácaranka a DH Sokolka pod širým nebem až do ranních hodin.
 V čele letošních hodů stál jako první stárek Libor Zechmeister s Veronikou Písaříkovou, jako druzí stár-
ci Jan Šimek a Vlaďka Stávková, třetí stárkovský post patřil Tomáši Droběnovi a Barboře Veselé. Starost  
o víno pak připadla na sklepníka Lukáše Juránka spolu s Nikolou Langovou.
 Dovolte nám tedy nabídnout Vám malou hodovou ochutnávku...                                                               -LZ-

A pokud máte chuť připomenout si letošní zavádku, její text naleznete na webových stránkách TS Krúžek, 
a to na adrese - http://www.nemcicky.eu/zavadka/.
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Znovuobjevená krása „starodávného“ kroje

 V roce 2004 uspořádalo Městské muzeum a galerie Hustopeče výstavu, která nesla název: Slavnostní kroj 
na Hustopečsku. Jednalo se o prezentaci současné podoby hanácko-slováckého kroje, u nějž se dodnes 
akceptuje Klvaňovo dělení na dvě varianty: severní a jižní. Výstava zaznamenala velkou návštěvnost, ale  
i rozpačité reflexe odborníků, znalců a poučených laiků, kterým se představené exponáty nelíbily kvůli 
patrné ztrátě citu pro harmonii tvaru, materiálu, barevnosti a výzdoby. Z výstavy tak vzešel popud, že by se 
měl rekonstruovat kroj hanáckého Slovácka z vrcholného období jeho vývoje, tedy zhruba z let 1830–1850, 
kdy měl pouze jednu formu a jednotný styl, výtvarný projev a užitnost. Poté nastaly překotné změny, takže 
už roku 1870 bylo konstatováno: „Pomali sme donosili starej kroj a už se to všelijak a tuze měnilo.“
 Pro co nejzdařilejší a nejautentičtější rekonstrukci původního kroje byly podstatné především zachovalé 
krojové součásti ze sbírek muzejních institucí, a to zejména Městského muzea v Kloboukách u Brna. Klo-
boucké muzeum je nejstarším v rámci okresu Břeclav a na vzniku jeho bohatých sbírek se podíleli i bratři 
Alois a Vilém Mrštíkovi (mimochodem velcí ctitelé hanácko-slovácké kultury) a Augusta Šebestová. Její 
zásluhou je zachována také zdejší specifická výšivka, a to od doby jejího vzniku (kolem poloviny 18. století) 
až do jejího zániku (kolem roku 1870). 
 Rekonstruovaný kroj byl v dubnu loňského roku úspěšně představen jak odborníkům - etnografům v obo-
ru lidový textil, tak zástupcům muzejních institucí a národopisných souborů z hanáckého Slovácka. Pokud 
v té době měli autoři rekonstrukce nějaké mety, pak to bylo využití kroje v souborech, jejichž repertoár 
se odkazuje i na 19. století. Tak se i skutečně stalo v případě souboru Zavádka z Čejkovic a o něco později  
i souboru Salajka Dambořice. Že však tradiční podoba kroje zaujme i soukromé osoby, které do její reali-
zace zainvestují nemalé peníze, to nečekal nikdo. 
 Největší odezva se dostavila od znalců a ctitelů hanácko-slováckých tradic v obci Němčičky, kteří se roz-
hodli, že kroj představí na letošních hodech. Tak se i stalo a kroj v podobě, v níž se nosil v Němčičkách před 
více než 150 lety, opět spatřil světlo světa. 
 Tato vůbec první prezentace původního kroje v rámci současné hodové a krojové tradice se setkala 
s příznivými reakcemi, s nimiž by průměrně vybavený skeptik, vycházející z reálného předpokladu, že  
hanáckoslovácký kroj už nečeká nic jiného než „uvyvíjení se“ do zaslouženého kolapsu, rozhodně nepo-
čítal. Němčičtí tak jako první vyslyšeli už více než 100leté snahy takových zastánců kroje hanáckého Slo-
vácka, jako byli Vilém Mrštík či Jakub Vrbas („Tradice lidového kroje jest hodně stará a zasluhuje si, aby 
tento kroj byl obnoven ve své kráse a ryzosti.“). Jako první našli inspiraci nikoliv v ohlížení se kolem sebe, 
které přináší jen další a další kumulaci zdobných prvků a výpůjček (z Podluží), ale v návratu ke svébytnému 
dědictví svých předků. 
 V současné době existuje již 10 krojů. Každý z nich byl konzultován jednotlivě, a to „od hlavy k patě“, a je 
zcela originální. Ušití a vyšití krojů (včetně kožených opasků) se vynikajícím a mimořádně citlivým způso-
bem zhostila paní Yveta Petrásková z Bořetic.  
 A jak v krátkosti charakterizovat „starodávný“ kroj, v němž prý o letošní prezentaci na hodech v Němčič-
kách nikdo nepoznal souvislost s krojem současným?  Hlavním inspiračním zdrojem mu byla (jako u mno-
ha jiných krojů) vojenská uniforma – v našem konkrétním případě mimořádně atraktivní uniforma husarů 
tvořená mj. přiléhavými vestami a soukennými kabátci s vysokým límcem – tzv. dolmany – zdobenými  
na přední části hustými vodorovnými řadami žlutozlatých šňůr, prýmků a kovových knoflíků. Husaři patřili 
k nejprestižnějším jednotkám v armádách evropských států a na Hustopečsku se objevovali především  
za válek o dědictví rakouské (40. léta 18. století) a za napoleonské invaze (1805 a 1809). 
 Hanáčtí Slováci tento „husarský“ způsob zdobení aplikovali na své soukenné vesty – korduly a svrchní 
kabátce – lajbly. U toho však nezůstalo a výrazné zdobné prýmkování se objevilo i u ženských kordulek, což 
je jev skutečně unikátní. 
 Mužský kroj doplňovaly nažloutlé kožené kalhoty (koženky), zhotovované především z jelenice, košile 
s širokým spadeným rukávem, vysoké kožené boty, bohatě vyšívaný opasek, „širočajzný“ klobouk, černý 
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nákrčník a velký obřadní kapesník, upevňovaný k nejhořejší dírce vesty. 
 Ženský kroj měl štíhlou siluetu sukní (nosila se maximálně jedna spodnička). Zástěry byly velmi široké. 
Sešívaly se ze dvou pruhů plátna, které byly vepředu spojeny zdobným stínkem a byly zřaseny do vysokého 
límce. K nejoblíbenějším patřily zástěry zdobené technikou šité batiky a barvené v indigu. Hlavu svobod-
ných dívek zdobil velmi bohatý věnec přivázaný k temeni stuhami – tzv. úvazovkami. Jinou alternativou 
byla šatka, nádherně vyšívaný pruh plátna, který se uvazoval kolem hlavy. Na nohou se nosily červené 
punčochy a střevíce s „přazkama“. Vdané ženy nosily velké bílé šátky (rozměry kolem 140 x 140 cm) – tzv. 
šaty, které se uvazovaly na temeni a byly zdobeny vyšitými kyticovými kompozicemi. Kolem roku 1820 se 
i na hanáckém Slovácku prosadily turecké šátky, které pak nosily ženy všech stavů. 
 Kroj se vyznačoval sytými a tmavými barvami, a i když byl zdobený, neubíralo mu to na pohodlnosti 
(ženy v něm mohly bez problému sedět), takže současným nositelům „starodávného“ kroje v něm nehrozí 
žádná zdravotní ani estetická újma. Inspiraci v podobě originálních oděvních součástí z 18. a 19. století 
skýtá i výstava „Tradiční výtvarná kultura hanáckého Slovácka“, která je až do 19. září 2010 ke zhlédnutí  
v hustopečském muzeu.

Soňa Nezhodová,
 Městské muzeum a galerie Hustopeče

Foto č. 1
Kroj nebyl jednobarevným kostýmem. Barva kal-
hot neodpovídala barvě kordul, takže nositelé 
nebyli slovy Augusty Šebestové „celí černí jak kav-
ky“. Kožené kalhoty (koženky) se u ženatých mužů 
zužovaly do bot, u svobodných končily u kolene, 
kde se svazovaly řemeny, které měly zdobené 
(vybíjené) zakončení. K těmto krátkým koženkám 
se nosily výhradně modré punčochy. Koženky se 
vyšívaly v linii bočních švů a bočního puntu, nikoliv 
v linii předních kapes (které na nich vůbec nebyly), 
stehen a zadních partií, jak je to dnes často k vidě-
ní.                                            Foto: Robin Šíbl, 2010.

Foto č. 2 (vlevo)
Bohaté prýmkování bylo inspirováno krátký-
mi husarskými vestami a kabátci (dolmany). 
Svobodní muži užívali zlatožlutých prýmků, 
ženatí nosili „studené“ barvy – zelenou  
a černou.          Foto: Šárka Seifertová, 2010

Foto č. 3 (vpravo)
Nezbytnou součástí mužského kroje byly 
široké opasky (i s několika přezkami), z nichž 
některé dosahovaly úctyhodné šíře. Kromě 
staré techniky vybíjení na nich nechyběla 
výšivka z vlny, pavího brka a intarzie z kůže. 
Opasky patřily k součástem (stejně jako 
obřadní kapesník či výšivka košile), které 
se „podepisovaly“ – byl na nich totiž vyšit 
monogram či celé jméno majitele. 

Foto: Robin Šíbl, 2010
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Foto č. 4 (vlevo)
Rukávy košil a ženských rukávců nebyly usa-
zeny v ramenním kloubu, ale připojovaly se 
pravoúhle (spadený rukáv). Mužské košile 
měly velmi široké rukávy a zavazovaly se 
na tkanice. Vyšívaly se zpravidla v linii spa-
deného ramenního švu, manžety a výstři-
hu. Ženské rukávce se vyšívaly zejména  
v linii spadeného ramenní švu, taclí a límce. 
Zatímco výšivka na plátně byla stylizovaná 
a maximálně dvoubarevná, výšivka na suk-
nu a kůži využívala širší barevné spektrum 
a kromě stylizovaných motivů se využívalo  
i zdobného krejčovského prošití (tzv. krejčov-
ská výšivka).                 Foto: Robin Šíbl, 2010.

Foto č. 5 (vpravo)
Kroje svobodných se vyznačovaly výraznými květinovými aplika-
cemi: mužský klobouk měl trojrohou vonici na klobouku a jedno-
duchou vonici na klopě. Ženský věnec byl velmi bohatý (na jižní 
Moravě by těžko našel konkurenci) a na temeni se svazoval stu-
hami - úvazovkami. Ke svazování květin se užívala červená stuha. 
Červená barva patřila k nejoblíbenějším – i na výšivkách na plátně 
se jí používalo nejčastěji. Také podvazadla byla tvořena stočenou 
červenou stuhou a ženské punčochy byly výhradně červené. 

Foto: Robin Šíbl, 2010

Foto č. 6 a 7
Na letošních hodech v Němčičkách se sešli ctitelé 
tradičního kroje s nositeli současného slavnost-
ního kroje. K vidění byly i různé stylizace „ženáč-
ských krojů“, odkazujících se zpravidla k první 
polovině 20. století. Naskytla se tak mimořádná 
přehlídka kroje v rozmezí téměř 200 let.

Foto: Robin Šíbl, 2010
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METEOROLOGICKÉ  OKÉNKO

 Počasí je jevem, o který se lidé zajímají od pradávna a který životy lidí významně ovlivňuje. Naši před-
kové žili v úzkém spojení s přírodou, a proto dokázali vypozorovat pro své nejbližší okolí základní zákoni-
tosti průběhu počasí a správně mu přizpůsobit svoje počínání. Na této dovednosti závisel výsledek jejich 
snažení v zemědělském hospodářství. 
 V dnešním okénku se podíváme, jaký průběh měly v Němčičkách srážky. Na prvním diagramu je uvedeno 
množství srážek v jednotlivých měsících roku 2009, druhý diagram udává přehled srážek za roky 1980 až 
2009. 
 Uváděné srážky nebyly měřeny profesionálním srážkoměrem, ale běžnou odměrkou jakou si mnozí kupu-
jete v zahrádkářských prodejnách. Údaje proto nejsou přesné, ale poměrně spolehlivá je jejich výpověď 
o relativních vztazích, tj. v jakém poměru jsou jednotlivé měsíce, případně roky. V porovnání s bývalou 
meteorologickou službou ve Velkých Pavlovicích jsou chyby hodnot zde uváděných většinou do 5%. Přesné 
množství srážek v Němčičkách najdete na internetových stránkách Michala Hycla (www.nemcicky.com). 
 Pro zajímavost srovnejme naše údaje s extrémními případy ze světa: Dne 29. 7. 1897 napršelo v Nové 
Louce v Jizerských horách 345 mm za 24 hodin, na Mt. Vaialeale na Havaji naprší za rok v průměru 11 860 
mm, je zde 345 deštivých dnů v roce, nejvíce napršelo za rok v Čerápundží v Indii - 26 461 mm; za jeden 
měsíc tu  spadlo 9 300 mm, za 1 den spadlo nejvíc na ostrově Réunion - 1825 mm, na souostroví Guade-
loupe v Karibiku napršelo 26. 11. 1970 za 1 minutu 35 mm.

Jaroslav Slezák
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V Í T Á N Í   O B Č Á N K Ů
 V neděli 13. června 2010 se po mnoholeté odmlce uskutečnil v Němčičkách slavnostní obřad Vítání 
občánků. Prostřednictvím ZŠ a MŠ Němčičky byli osloveni rodiče všech dětí, které byly narozeny v průbě-
hu posledních dvou let. Ti, jež měli o účast na této slavnostní události zájem, byli poté oficiálně pozváni. 
Původně rodiče k účasti na této události přihlásili 10 dětí, ale tři z nich bohužel onemocněly. Mezi němčič-
ské občany bylo tedy přivítáno těchto sedm dětí: Jakub Vala, Marek Ovesný, Sára Procházková, Sabina Gro-

fová, Josef Ovesný, Barbara Ovesná 
a Barbora Slezáková. Na otázku, co 
obec po tak dlouhé době k myšlence 
obnovit tento obřad vedlo, odpově-
děla paní Jana Hádlíková, která měla 
celé vítání organizačně na starosti: 
„Vzniklo to na popud občanů naší 
vesnice, a díky nim jsme obřad obno-
vili, a budeme v této tradici pokračo-
vat.“
  Z důvodu velikosti místní obřadní 
síně bylo Vítání občánků rozděleno 
na tři části. Od 10.00 hodin uvítal 
Jakuba, Marka a Sáru pan starosta 
Petr Slezák, a v dalších dvou částech 
Sabinu, Josefa, Barbaru a Barboru 

paní místostarostka Eliška Kopřivová. Obřad, který trval necelých 30 minut, sestával ze slavnostního pro-
slovu, básniček a také písniček, které zazpívaly děti z místní základní školy pod vedením pana Petra Antoše. 
Rodiče a kmotr či kmotra dítěte nakonec zpečetily tento slavnostní okamžik podpisem „Pamětního zápisu 
o uvítání do života“ do pamětní knihy obce Němčičky. Každý přivítaný občánek dostal na památku pamět-
ní list a deníček děťátka, pro starší chlapce bylo připraveno autíčko, maminka byla obdarována květinou  
a tatínek lahví vína.
 Reakci rodičů na tento obnovený obřad, vyjádřila slova Ludmily Ovesné: „Dobré to bylo, mělo by to být 
pro každé dítě, samozřejmě.“, její manžel Jiří doplnil: „Určitě. Na premiéru naprosto povedené. Děti per-
fektně zpívaly.“ Organizátory zajisté potěší i slova další z maminek Daniely Ovesné, která do diskusního 
fóra na webových stránkách Obce Něm-
čičky napsala: „Chtěla bych moc poděko-
vat za skvělou organizaci a za příjemný 
zážitek pro nás i pro naše děti při vítání 
občánků, bylo to super! “
 Jako nezávislý pozorovatel mohu jen 
dodat, že Vítání občánků bylo skutečně 
povedené. A pásmo proložené básnička-
mi i písničkami v podání těch nejmenších 
dodalo obřadu tu správnou atmosféru. 
 Za organizátory mohu závěrem jen vzká-
zat:  „Jsme rádi, že této příležitosti rodiče 
využili a mohli jsme přivítat nové občán-
ky do naší vesničky.“ 

-LZ-
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Vesnice roku 2010
 V letošním roce se naše obec opět přihlásila  
do již 16. ročníku soutěže Vesnice roku v Progra-
mu obnovy venkova. 
 Vyhlašovateli soutěže jsou Spolek pro obnovu 
venkova ČR, Ministerstvo pro místní rozvoj, Svaz 
měst a obcí ČR a Ministerstvo zemědělství ČR.
 Cílem této soutěže je snaha vyzdvihnout aktivity 
obcí, jejich představitelů a občanů, kteří se snaží 
zvelebovat svůj domov, rozvíjet tradice a zapojo-
vat se do společenského života v obci. 
 V letošním roce se do soutěže přihlásilo 361 
obcí ze 13 krajů ČR, z toho za Jihomoravský kraj 
22 obcí. 
 Z jednotlivých krajů může do celostátního kola 
postoupit vždy jen jedna obec, v tomto případě 
tedy 13 obcí z jednotlivých krajů.
 Za Jmk se držitelem zlaté stuhy stala obec Krá-
sensko, okres Vyškov, a postupuje do celostátního 
kola.  
 Naše obec se umístila v rámci Jmk na druhém 
místě a obdržela bílou stuhu za činnost mládeže.  
Získání tohoto ocenění je spojeno s finančním 
darem ve výši 600 tisíc Kč.
 Děkujeme všem, kteří nám byli jakoukoliv prací 
nápomocni k získání tohoto ocenění, kterého si 
velmi vážíme a těšíme se na další ročník této sou-
těže. 
 Pro připomenutí v minulém roce bylo naší obci 
v rámci soutěže uděleno „Čestné uznání za inspi-
rativní propojení veřejného a podnikatelského 
sektoru“ a  2. místo v doplňkové soutěži „Jihomo-
ravský krajáč“, za tradiční pokrm typický pro obec 
– Němčičský trdelník. 

-EB-

Zastupitelstvo trochu jinak

 Vážení občané, chtěl bych vám pár slovy při-
blížit některé události, které proběhly na našem 
zastupitelstvu. Někteří z vás se pravidelně účast-
ní veřejných zasedání, a tím mají přehled o dění  
v obci a taky, kdo jaké návrhy předkládá, jaké argu-
menty vznáší, a také jak kdo v jednotlivých věcech 
hlasuje. V první řadě chci poděkovat všem členům 
MS ODS Němčičky, protože tak jako zastupitelé  
za ODS se snažíme starostovi tvořit tým, který mu 
aktivně pomáhá při zpracování zadání pro různé 
projekty v obci, slouží mu jako poradní orgán při 
důležitých rozhodnutích, tak i naše základna nás 
zásobuje návrhy a připomínkami ke všem věcem 
veřejným. Myslím si, že díky této aktivitě jsme 
schopni předkládat ucelené návrhy, o kterých jde 
na zastupitelstvu hlasovat. MS ODS Němčičky je 
pomyslným motorem kvalitativních změn, které 
směřují k zvelebování naší obce, udržují a rozšiřu-
jí sportovní a kulturní aktivity, možnosti nového 
bydlení, rozšíření pracovních příležitostí a pod-
nikání ve službách, dalšího vzdělání a sociálního 
zabezpečení. Dále chci jako předseda MS ODS 
Němčičky poděkovat našim koaličním partnerům 
z KDU-ČSL. Po celé volební období jsme s nimi 
všechny návrhy konzultovali a musím přiznat, že 
jejich přístup byl konstruktivní a u některých pro-
jektů podnětný. Tento přístup pomohl zkvalitnit 
předkládané projekty. S opozicí to bylo už o něco 
horší (zastupitelé za nezávislé a KSČM). Protože 
se již na počátku nezapojila do tvorby strategic-
kého plánu rozvoje obce na dvacet let. Nevím, 
jestli to bylo nezájmem nebo podceněním situa-
ce, ale každopádně vypracovaný plán byl přijat  
a odhlasován všemi devíti zastupiteli. O to víc mě 
někdy mrzelo, že tito zastupitelé dělali u různých 
projektů obstrukce a hledali argumenty, proč 
to nejde, místo toho, aby svou energii věnovali 
tomu, jak projekty vylepšit a urychlit. Dám pár 
příkladů pro popsání těchto situací. 
 První příklad: Komplexní pozemkové úpravy 
v k.ú. Němčičky. MS ODS Němčičky v souladu  
s volebním programem a se schváleným strate-
gickým plánem obce, přes odpor některých opo-
zičních zastupitelů oslovilo vlastníky pozemků, 
jestli souhlasí s komplexními pozemkovými úpra-
vami. Vrátilo se nám více než 60% kladných odpo-
vědí a tím se nám podařilo spustit proces, který 

14. srpna 2010 převzal starosta Petr Slezák ve vítězné obci Krásensko Bílou 
stuhu (za činnost mládeže), kterou získala naše obec v soutěži Vesnice roku 
2010 - Jihomoravský kraj. 
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povede k narovnání majetkoprávních vztahů  
a vytvoření společenských zařízení (cesty, proti-
povodňová opatření, ozelenění…). Další výhodou 
je, že finanční a procesní zátěž, ze zákona přebírá 
pozemkový úřad, respektive stát. Tento proces 
bude pro všechny náročný, ale odměnou bude 
vytvoření podmínek pro trvalý a udržitelný rozvoj 
obce. Obec se může zapojit do čerpání finančních 
prostředků na jejich zbudování, popřípadě údrž-
bu a provozování. V neposlední řadě pozemkové 
úpravy umožní scelení pozemků, jejich vytyčení  
a předání majitelům. 
 Druhý příklad: víceúčelové hřiště. MS ODS Něm-
čičky připravilo projekt, který umožňoval vybudo-
vat sportovní zázemí pro školu a občany Němčiček 
na stávajícím horním hřišti. V tomto případě se 
strhla taková válka, že jsem si nikdy nemyslel, že 
to může dojít až k udávání a používání jakýchkoliv 
prostředků, aby se tomu zabránilo. Na tomto pří-
padě se ukázalo, že někteří opoziční zastupitelé 
měli své osobní zájmy, které převýšily jakouko-
li slušnou diskuzi o projektu a zaměřili se pouze  
na destrukci a zdržování. Podle hesla: když už 
tomu nezabráníme, tak to aspoň zkomplikuje-
me a zpomalíme. Je to velká škoda, protože jsme 
měli na tento projekt příslib financování. A díky 
obstrukcím jsme šanci propásli, ale tu druhou si 
už nenecháme ujít. Projekt je schválen, finan-
cování se zajišťuje, a pokud nám dáte šanci, tak 
hřiště bude sloužit všem sportovcům v obci, i těm 
neregistrovaným. 
 Třetí příklad: ozelenění obce (meze pod suchým 
řádkem a starým hřbitovem). MS ODS Němčič-
ky předložilo projekt, který měl usnadnit údržbu 
mezí a vysázení aleje okrasných stromů. Projekt 
se dařilo skoro rok blokovat dalšími a dalšími stu-
diemi a nekončícími diskuzemi o výšku a druh 
okrasných dřevin, až jsme čerpání peněz propás-
li. 
 Čtvrtý příklad: Otevření nové ulice Pod Bočky. 
MS ODS Němčičky předložilo studii nové ulice  
s cílem sehnat investora na její kompletní zasíťo-
vání. Tento projekt jsme předkládali s trošku jiným 
zadáním. V Nové hoře jsme se pokusili uspoko-
jit aktuální místní zájemce o bydlení a zbývající 
parcely jsme obsadili zájemci z okolí. Pomůže to 
omladit obec. Ulice Pod Bočky má sloužit neje-
nom pro nové zájemce z okolí, kterých je mno-
ho, ale i pro naše dorůstající děti, proto budeme 
postupovat po etapách s výhledem na 5-15 let. 

Bylo potřeba na tomto projektu začít pracovat už 
teď, ale opozičním zastupitelům se to nehodilo,  
a opět hledali argumenty, proč tuto ulici neote-
vírat. 
 Mohl bych popisovat další a další příklady, jako 
je Agora, vinařské muzeum, kde se opozice chova-
la podobně, ale chci vám popsat ještě něco jiné-
ho. Je pravda, že na určité formy chování a jed-
nání jsme nebyli někdy připravení, ale můžu vám 
garantovat, že z každého takového střetu jsme se 
poučili. 
 MS ODS Němčičky zajistilo financování z roz-
počtu ČR k vyřešení dopravní situace a komfor-
tu rekreantů při sportovním areálu (parkoviště- 
v hodnotě 2 135 000,- Kč), zajistilo také dotaci  
z Jihomoravského kraje na projekt závlahy fotba-
lového hřiště (100 000,- Kč) a dotaci Jihomorav-
ského kraje na dopravníkový pás pro malé lyža-
ře (100 000,- Kč). Dále se nám podařila zajistit  
z rozpočtu Jihomoravského kraje dotace na poří-
zení traktoru v hodnotě (200 000,-Kč). Zastupitelé  
za ODS vždy jednohlasně podpořili všechny pro-
jekty, které směřovaly ke zvýšení kvality nabíze-
ných služeb. Naši zastupitelé aktivně pracovali  
na projektu rekonstrukce koupaliště a na posled-
ním zasedání jsme také podpořili projekt rekon-
strukce tenisového hřiště v areálu TJ. Spolupra-
cujeme se zástupci spolků a jejich plány s nimi 
diskutujeme. Snažíme se zajišťovat administraci  
a finanční zajištění. Přemýšlel jsem, jak je možné, 
že takové situace vznikly, a došel jsem k jedno-
mu závěru.  MS ODS Němčičky má své stanovy, 
svou strukturu, členy a řádně zvolenou radu, kte-
rá se zodpovídá místnímu sněmu. Jsme vázáni 
usneseními, která sněm přijme, a z toho důvodu 
jsou názory zastupitelů za ODS veřejné, čitelné  
a lehce kontrolovatelné. Naše kandidátka se volí  
v tajných primárních volbách a pořadí na kan-
didátce určili členové svou svobodnou volbou. 
Když se podíváme na ostatní strany zastoupené  
v zastupitelstvu: 
  KDU-ČSL – tradice, určitá struktura, která 
umožňuje vnitřní komunikaci a spolupráci, serioz-
ní jednání. 
  Nezávislí – struktura je pomíjivá (vždy před 
volbami se někdo najde, kdo posbírá podpisy 
a poskládá kandidátku). Program bývá účelový 
a neřeší kompletní rozvoj obce (zaměřuje se na 
jednotlivosti podle momentálního obsazení kan-
didátky). Po volbách se většinou struktura roz-
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padne a každý jede na svoji pěst. 
  KSČM – v obci jako strana už roky nefungu-
je a neexistuje. Formálně se drží proto, že volební 
systém umožňuje i s minimem hlasů dostat svého 
lídra do zastupitelstva. Takový zastupitel se niko-
mu nezodpovídá a hájí své osobní zájmy. 
 Nechtěl bych, aby tyto moje postřehy za minulé 
volební období vyzněly, jako stěžování. V demo-
kracii jsou důležité rozdílné přístupy a názory. 
Vytváří to zpětnou vazbu a profiluje osobnosti, 
které mohou zvládnout složité úkoly, ale nemělo 
by to překročit rámec slušnosti a férovosti. Milu-
ji sport, protože dokáže čistit mysl i tělo a pokud 
hrajete týmově, tak každý váš výsledek záleží  
i na ostatních, a je důležité, aby každý potlačil své 
osobní zájmy a touhy ve prospěch celku. Potom 
celý tým funguje a přináší své výsledky. Je na nás 
občanech, jaký tým vytvoříme, jak vyhodnotíme 
situaci a rozdáme mandáty, které nás budou další 
čtyři roky v obci provázet. 
 Milí občané, chtěl jsem, abyste věděli i tyto 
informace, protože ne všichni se těchto, někdy 
neplodných, debat účastníte. MS ODS Němčičky 
je demokratická strana, která je otevřená disku-
zím a návrhům na zlepšení života v obci a také 
ve společnosti. Snažíme se zajišťovat financování 
obecních projektů a také pomáháme občanům, 
živnostníkům a podnikatelům v jejich práci vytvá-
řením všeobecných podmínek. 
 Na závěr vás chci pozvat 3. října 2010 v 15.00 
hodin na nádvoří kulturního domu, kde vám před-
stavíme náš volební program a kandidáty. Osobně 
vám budeme vysvětlovat vaše případné dotazy. 

Stávek Pavel, 
předseda MS ODS Němčičky

ve zkratce

 Řádné volby do zastupitelstev obcí se konají  
ve dnech �5. a �6. října 20�0, a to v pátek  
15. října 2010 od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu 
16. října 2010 od 8.00 do 14.00 hodin ve volební 
místnosti obecního úřadu Němčičky. Volič se musí 
prokázat platným občanským průkazem nebo 
platným cestovním pasem a musí být zapsán 
do stálého seznamu voličů, tzn. musí mít trvalý 
pobyt v naší obci. 
 Kdo z občanů má zájem volit do přenosné volební 
urny, ať tuto skutečnost nahlásí v kanceláři obec-
ního úřadu do pátku 15. října do 18.00 hodin.
 Členové volební komise tyto občany navštíví  
v sobotu 16. října v dopoledních hodinách.

Volby do zastupitelstev obcí 20�0

 Upozorňujeme občany na změnu provozní doby 
místního sběrného dvora odpadů 

• letní období (letní čas) - úterý, pátek, sobota
8.00 – 9.00 hodin     �8.00 – �9.00 hodin

• zimní období (zimní čas) - úterý, pátek, sobota
8.00 – 9.00 hodin     �5.00 – �6.00 hodin

 Co je dobré vědět...
Svoz separovaného odpadu probíhá vždy první 
středu každého sudého měsíce v roce (tj. 6. října 
2010, 1. prosince 2010, apod.) 
 Do bílých pytlů určených na plast lze ukládat: 
pet lahve všech druhů a barev, igelitové fólie, ige-
litové sáčky, igelitové tašky a pytle, plastové oba-
ly např. jar, ocet, různé chemické čističe a obaly  
od jogůrtů a podobně. Obal od jogurtů je vždy 
třeba vypláchnout malým množstvím vody. Čer-
vené pytle jsou určeny na nápojové kartony (tj. 
vypláchnuté krabice od mléka, mléčných výrob-
ků, džusů a vína). Vzhledem k nedostatku těchto 
pytlů vás prosíme o samostatné ukládání nápojo-
vých kartonů do průhledných (bílých) pytlů urče-
ných na plast. Modré pytle jsou určeny na papír.
 Svoz tuhého komunálního odpadu probíhá 
každých 14 dní, dle kalendáře svozu odpadů, kte-
rý je k dispozici v kanceláři OÚ Němčičky.

Sběrný dvůr odpadů 

Sázení stromů
 V neděli 11. července 2010 se na dětském 
(oranžovém) hřišti konala akce „sázení stromů“.
Jednalo se o výsadbu dvou vzrostlejších javorů, 
které svým vzrůstem v budoucnu poskytnou stin-
né zázemí našim nejmenším.
 Děkujeme všem, kteří se této akce zúčastnili  
a věříme, že nebude zdaleka poslední.

-EB-
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Fotogalerie

Pozvánky

Tradiční 
krojované
hody

11. září 2010  - Putování za burčákem 
po Modrých horách

18. září 2010 - Cyklomaraton Mezi vinohrady 
28. listopadu 2010 - Vánoční jarmark

4. prosince 2010 - Mikulášská diskotéka

Na všechny akce srdečně zvou pořadatelé!

Fotografie do tohoto čísla Němčičského čtení poskytli: archiv Římskokatolické farnosti Velké Pavlovice, archiv ZŠ a MŠ Němčičky, archiv TJ Sokol Němčičky 
(František Štěpančík), Městské muzeum a galerie Hustopeče (Robin Šíbl, Šárka Seifertová), Radomír Oslzlý, Lenka Zechmeisterová. Děkujeme.

Výsadba stromků 
na dětském hřišti


