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Vážení spoluobčané,

 dovolte, abych v posled-
ním letošním čísle našeho 
zpravodaje zrekapituloval 
život v naší obci v roce 
2010 a představil vám 
Programové prohlášení, 
které jsem navrhl nově 
zvolenému zastupitelstvu  
na období 2010 – 2014.
 V roce 2010 jsme o další krok posunuli kvali-
tu života v naší obci. Začali jsme s rekonstrukcí 
chodníkové sítě u hlavní silnice, kde jsme zpočát-
ku řešili problémy s uložením telefonního kabelu, 
který nebyl položen podle norem, a museli jsme 
jej složitě ukládat do chrániček.
 Zúčastnili jsme se soutěže Vesnice roku Jihomo-
ravského kraje 2010, kde jsme obdrželi ocenění 
Bílá stuha. Věřím, že i v dalších letech dosáhne-
me na některé ocenění naší činnosti. Mnoho dal-
ších činností jsem již podrobně popisoval v před-
chozích číslech letošního zpravodaje. Nyní bych 
vám chtěl nastínit činnost v období 2010 – 2014.  
Po komunálních volbách, kde jsem od vás získal 
silný mandát, za který velmi děkuji, a bylo mi tak 
umožněno vést naši obec i v následujícím voleb-
ním období. V této souvislosti mi dovolte jen 
malou poznámku k proběhlé negativní volební 
kampani. Byl jsem těmito špinavými lži a pomlu-
vami na mou osobu znechucen, ale nehodlám se 
již k těmto skutečnostem nadále vracet a raději se 
budu plně věnovat naplňování cílů a vizí Progra-
mového prohlášení.  
 Tento mandát je velice silný, ale také pro mne 
velice zavazující a s touto myšlenkou jsem před-
ložil nově zvoleným zastupitelům obce Progra-
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k odsouhlasení. Domnívám se, že rekreační popla-
tek začíná být standardem při vytváření obecních 
rozpočtů obcí ČR. 
 Jsem hluboce přesvědčen, že v tomto programo-
vém prohlášení, jsou zakotveny investiční a nein-
vestiční akce, a je zde také zakotvena spolupráce 
s místními organizacemi. Níže uvedené progra-
mové prohlášení bylo předloženo na ustavujícím 
zasedání zastupitelstva obce Němčičky ke schvá-
lení – dokument byl schválen takto: 7 zastupitelů 
pro (Petr Slezák, Mgr. Petr Antoš, Ing. Aleš Hádlík, 
Ing. Eliška Kopřivová, Radomír Oslzlý, Jiří Stávek 
a Pavel Stávek) a 2 proti (Jaroslav Stávek, Tomáš 
Stávek). 

mové prohlášení zastupitelstva na období 2010 
– 2014. V tomto dokumentu jsou zahrnuty čin-
nosti a aktivity, kterým by se naše obec měla 
věnovat, samozřejmě podle ekonomických mož-
ností a podle čerpání dotací z národních zdrojů  
a krajských příspěvků. 
 Dalším hlavním cílem zastupitelstva obce bude 
zvyšování příjmů obecního rozpočtu. Jedna z 
možností navýšení financí v rozpočtu obce se 
nachází v kapitole místní poplatky – konkrétně 
zavedení poplatku za rekreační pobyt v naší obci. 
Zastupitelstvo by mělo v nejbližší době schválit 
znění obecně závazné vyhlášky o tomto poplatku,  
a následně zaslat vyhlášku na Ministerstvo vnitra 

Programové prohlášení Zastupitelstva obce Němčičky pro volební období 20�0 - 20�4

Vážení spoluobčané,
 předkládáme Vám programové prohlášení, které obsahuje priority na období 2010 – 2014. Tento doku-
ment je většinovou dohodou zastupitelstva obce Němčičky.
 Naší prací chceme plynule navázat na kvalitní projekty předchozího volebního období, současně nabí-
zíme řešení dalších problémů a rezerv naší obce. Uvědomujeme si, že některé z připravovaných projek-
tů přesáhnou horizont budoucích čtyř let. Soustředíme se proto na kvalitní přípravu, jejíž součástí bude  
i širší diskuse se zastupiteli a občany, aby mohlo vedení obce v dalším volebním období bez pochybností  
a problémů v jejich realizaci pokračovat.

 V následujícím přehledu uvádíme projekty, které vnímáme jako stěžejní. Snažíme se přitom uvážlivě roz-
dělit naši péči a s ní spojené finanční prostředky do všech oblastí života naší obce. Respektujeme fakt, že 
každá skupina obyvatel Němčiček může mít odlišné životní potřeby, které je třeba spravedlivě obsáhnout. 
Nechceme plýtvat planými sliby, na druhou stranu se nebojíme pojmenovat dlouhodobější vize a směr, 
kterými by se mohly Němčičky v budoucnu ubírat. Současně jsme si vědomi toho, že harmonický rozvoj 
obce nezávisí jen na velkých a finančně náročných projektech, ale i na spoustě malých úkolů a řešení drob-
nějších problémů, které přinesou naší obci následující měsíce a léta. Deklarujeme, že se jim dostane vždy 
dostatečné pozornosti. K dlouhodobým cílům, na kterých chceme i nadále pracovat, patří budování vaší 
důvěry ve vaše zastupitele. Důraz klademe na pravidelnou a otevřenou komunikaci s občany. Nechceme 
přitom, aby šlo o pouhý přenos informací směrem k Vám, ale abychom nalézali nové možnosti k dialogu  
a diskusi. Věříme, že k tomu může napomoci i toto programové prohlášení.

Životní prostředí
– ozelenění obce, dotažení projektu, výsadba zeleně
– zpevnění polních cest v návaznosti na komplexní pozemkové úpravy
– dokončení stavebních úprav na sběrném dvoře
– výstavba mezideponie (meziskládky) stavební sutě, bioodpadu na obecních pozemcích za ZD Němčičky
– vybudování remízků, další revitalizace Němčičského potoka, výstavba retenční nádrže a odbahnění  
   stávajících rybníků (zajištění stálého přítoku)
– podpora podnikatelských záměrů (biofarma, ranč s jízdárnou)
– budování a udržování přístupových cest k pozemkům
– vybudování a obnova odvodňovacích kanálů na přívalové deště
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Podnikání
– podpora podnikatelských aktivit ve všech oblastech podnikání při zachování solidnosti a etiky  
   podnikání
– podpora tradičních odvětví, která naši obec provází staletími jako například: vinařství, včelařství,   
   pěstování meruněk, švestek a jiných ovocných stromů
– podpora rozvoje podnikání v oblasti cestovního ruchu, vinařské turistiky a agroturistiky
– rozšíření veřejných služeb a drobných služeb pro občany
– podporujeme investory, kteří zřídí v obci nová pracovní místa, např. biofarma, firma Laurenc, ranč
Prosperující firmy a podniky vytvářejí pracovní místa a jsou přínosem a oživením pro každou obec. Mají 
možnost se následně aktivně zapojit do života obce a jsou schopny podporovat různorodou činnost v jed-
notlivých oblastech života.

Kultura a sport:
– podpora rozvoje místní kultury a zachování lidových tradic (dožínky, hody, vítání občánků)
– podpora různých kulturních a sportovních akcí pořádaných v obci (Charita Česká republika a Český  
   červený kříž, Krúžek, akce školy)
– výstavba víceúčelového hřiště na Kříbě
– modernizace elektrotechniky a ozvučení kulturního domu
– rekonstrukce nádvoří kulturního domu (dřevěná pergola pro občerstvení, oprava omítek, pódium 
   pro muzikanty)
– hledání investorů projektu Agora - restaurace, místní vinotéka, ubytování, kongresová místnost,  
   beachvoleyball, squash, plocha pro festivaly a v zimě pro bruslení.
– vyvíjení součinnosti na rozvíjení volnočasových aktivit (in-line dráha, cyklostezky, turistické stezky)
– realizace obecního praporu
– údržba a průběžné opravy kapliček a božích muk v katastru obce
– podpora divadelních spolků
Program je založen na podpoře akcí a činností ve spolupráci s občany a aktivními zájmovými organizacemi 
a spolky. Jsme si vědomi problematiky financování a budeme hledat další zdroje v podnikatelské sféře.

Zaměstnanost, sociální péče a zdravotnictví
– vytváření pracovních míst v obci
– úzká spolupráce s podnikateli a úřadem práce
– zachování dostatečného zabezpečení lékařské péče a péče o starší a nemocné občany, podpora činnosti    
   Charity České republiky a domovinky
– rozšíření možností sociálního bydlení
– víceúčelový nízkoenergetický komplex pro občany všech generací - dům služeb (zubní ordinace, vinařské  
   potřeby, obchody)
Zdraví, zaměstnanost a sociální zabezpečení tvoří základ spokojenosti občana a pouze spokojený občan si 
vytváří dobrý vztah k obci, ve které žije.

Samospráva a státní správa
– dbát na řádné hospodaření obce
– aktivně hledat a vytvářet nové finanční zdroje pro obec
– aktivní odstraňování byrokratických překážek při komunikaci s občany a vyřizování různé agendy  
   při podnikání  a soukromém životě
– hospodařit s vyrovnaným rozpočtem obce, bez navýšení daně z nemovitosti
– rozšíření přeshraniční spolupráce s Rakouskem a Slovenskem
– budeme podávat návrhy na změnu legislativy k nejrychlejšímu přístupu (lepší dostupnost) služeb  
   pro občany
– budeme nadále pokračovat v soutěži Vesnice roku a dalších prestižních soutěžích obcí celé ČR
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– vypracování a uvedení v platnost vyhlášky o rekreačním poplatku
– vyhláška o zákazu parkování na chodnících a zákazu podomního prodeje
Efektivní úřad - spokojený občan

Bytová politika
– zasíťování nových stavebních parcel v trati Pod Bočky   
– dokončení podkrovních obecních bytů v budově školy
– dopracování změny nového územního plánu a digitalizace katastru
– dle finančních možností obce další výstavba obecních bytů
– další výstavba chráněného bydlení
Vybudováním inženýrských sítí v určených lokalitách bude vyřešena dlouhodobá problematika nedostatku 
stavebních míst pro občany. Může k nám přilákat nové občany k trvalému usazení.

Školství
– podporovat kulturní, společenské a sportovní akce v MŠ a ZŠ
– spolupracovat na vzdělávání dětí a mládeže o životním prostředí v naší obci (výsadba zeleně, atd.)
– v souvislosti s rekonstrukcí budovy školy, navýšení kapacity mateřské školky
– umožnit občanům rozšíření vzdělání práce s počítačem (internet pro seniory)
– podpora řemesel při výběru povolání (podpora školství)
– dokončení dvou nových tříd pro ZŠ, které umožní rozšíření výukových kapacit

Infrastruktura a cestovní ruch
– rekonstrukce kanalizační sítě a odboček do domácností, současně zbudování nového chrániče  
   pro kabely
– v návaznosti na nový územní plán zakreslení přivaděče plynovodu pro obec Němčičky
– kompletní rekonstrukce komunikace na Haltýři a kolem kostela, včetně vhodného vydláždění přístupu 
   do kostela
– hledání možných variant ekologického a zároveň ekonomického vytápění v obecních budovách
– dokončení celkové rekonstrukce chodníkové sítě 2011
– rozšíření rekreační oblasti s vybudováním inženýrských sítí - chaty v trati Pod Filiberky
– budování nových odpočinkových míst (Jesličky - altán pro cyklisty a vybudování studánky ze stávajícího 
pramene)
– aktivní spolupráce s místními vinaři na projektu Větrný mlýn

Přejeme si, aby Němčičky nebyly obcí, kde se zastavil čas, a uděláme maximum, aby život tady byl ten 
nejlepší.

Podepsáni zastupitelé: Petr Slezák, Mgr. Petr Antoš, Ing. Aleš Hádlík, Ing. Eliška Kopřivová, Radomír Oslzlý, 
Jiří Stávek a Pavel Stávek. 

Vážení spoluobčané,
 věřím, že po přečtení tohoto prohlášení si každý z vás najde to dobré či potřebné k dalšímu zkvalitnění 
života v Němčičkách. S přáním příjemného prožití vánočních svátků, všeho dobrého, hodně štěstí, zdra-
ví a pohody v roce 20�� 

Petr Slezák,
starosta obce
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Souhrn usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Němčičky 
konaného dne �2. října 20�0 

Zastupitelstvo obce Němčičky schvaluje 
- rozpočtová opatření č. 5/2010, 6/2010, 7/2010, 8/2010 a 9/2010 
- prodloužení nájemních smluv v chráněném bydlení ATRIUM do 31. 8. 2011 – nájemníci: Jarmila  
 Kostihová, Václav Procházka, Josef Hádlík, Jan Pregrt, Marie Šlancarová a Martin Pregrt 
- prodloužení nájemní smlouvy na byt na hasičské zbrojnici s Vladimírem Novákem do 31. 12. 2011 
- zařazení žádostí pana Steinera a paní Novákové o byty do pořadníku 
- dodatek č .1 smlouvy o dílo s Ing. arch. Pavlem Kleinem 
- přijetí daru od Jihomoravského kraje za účast v soutěži Vesnice roku 2010 ve výši 100 000 Kč a darovací  
 smlouvu na tuto částku 
- splátkový kalendář pro pohledávku za Ing. Vladimírem Tauchmanem 
- klučení a výsadbu vinic ZD Němčičky 
- přijetí finančního daru ve výši 300 000 Kč od Okrašlovacího spolku Němčičky 
- přijetí finančního daru ve výši 1 500 000 Kč od firmy Exel Czech Republic, s. r. o. 
- uzavření mandátní smlouvy na zajištění dotace na projekt Rekonstrukce kanalizace 
- břemenné smlouvy s firmou Nident ve věci vedení přívodního kabelu přes pozemky obce 
- příspěvek 15 000 Kč na akce pořádané sdružením vinařů Němčičky 
 

Zastupitelstvo obce Němčičky neschvaluje
- žádost paní Ivany Pajerové o povolení provozu občerstvení v domě č. p. 91 
 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí
- dotaz Jiřího Stávka na schvalování článků do Němčičského čtení 
- informace Pavla Stávka o plánovaných akcích MS ODS 
- výzvu Pavla Stávka k průběžnému nahlašování plánovaných akcí na rok 2011  

ZASTUPITELSTVO OBCE

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

Zastupitelstvo obce Němčičky schvaluje
- volbu starosty: starostou byl zvolen Petr Slezák 
- volbu místostarosty: místostarostou byla zvolena Ing. Eliška Kopřivová 
- zřízení finančního a kontrolního výboru 
- volbu předsedy finančního výboru: Radomír Oslzlý 
- volbu předsedy kontrolního výboru: Jiří Stávek 
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- volbu členů finančního výboru: Mgr. Petr Antoš, Tomáš Stávek 
- volbu členů kontrolního výboru: Ing. Aleš Hádlík, Pavel Stávek 
- odměnu za výkon funkce místostarosty jako neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 3 000 Kč  
 měsíčně 
- složení inventarizačních komisí pro provedení inventarizace majetku obce k 31. 12. 2010 
- volbu starosty a místostarosty jako zástupců Obce Němčičky pro výkon akcionářských práv  
 v HANTÁLY a. s. 
- volbu starosty a místostarosty jako zástupců Obce Němčičky pro výkon akcionářských práv ve společnosti  
 Vodovody a kanalizace Břeclav a. s. 
- zmocnění starosty provádět rozpočtová opatření schváleného rozpočtu na rok 2010 ve výši max.  
 500 tis. Kč na straně příjmů, výdajů a financování v jednom kalendářním měsíci
- přijetí nadačního příspěvku od NADACE Děti - kultura - sport ve výši 45 365 Kč a uzavření smlouvy  
 o poskytnutí nadačního příspěvku 
- výpůjčku kulturního domu radě rodičů při mateřské škole v termínu neděle 28. listopadu 2010 a sobota 
 4. prosince 2010 
- schvaluje Programové prohlášení Zastupitelstva obce Němčičky pro volební období 2010-2014 
- rozšíření zápisů ze zasedání zastupitelstva o jmenovité zapsání výsledků hlasování. 
- zmocňuje starostu k úkonům, které povedou k rychlému zapracování vyhlášek o parkování na chodnících  
 a o podomním prodeji 
 

Zastupitelstvo obce Němčičky neschvaluje
- předsedou finančního výboru pana Jaroslava Stávka 
- členy  kontrolního výboru ve složení Ing. Aleš Hádlík a pan Jaroslav Stávek 
 

Zastupitelstvo obce ukládá starostovi obce
- zjistit na Ministerstvu vnitra znění a možnosti plánovaných vyhlášek, které se budou týkat parkování 
vozidel na chodnících v obci a o podomním prodeji 
 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí
- příspěvky zastupitelů Pavla Stávka, Tomáše Stávka a Jaroslava Stávka k programovému prohlášení na  
 volební období 2010 - 2014 
- návrh pana Jaroslava Stávka zabývat se vyhláškou, která by řešila vybírání poplatků z návštěv sklepů 
- upozornění pana Vlastimila Kabely na nedodržování vyhlášky o pohybu psů a na nedodržování nočního  
 klidu návštěvníky sklepů 
- dotazy Ing. Venduly Stávkové na kácení stromů, odstraňování dřevin, výstavbu retenční nádrže  
 a na dřevo z pokácené lípy u kostela 
- návrh pana Richarda Langa nezveřejňovat v Němčičském čtení politické články 
- návrh paní Stanislavy Stávkové na vzájemnou spolupráci občanského sdružení Šípek a obce Němčičky  
 a dotaz na provoz Domovinky 
- návrh pana Jaroslava Stávka, aby zápisy ze zasedání zapisovaly pracovnice OÚ 
- informaci pana Jaroslava Stávka, že věnuje do místní knihovny diplomovou práci Ing. Andrey Řezníčkové  
 „Obnova venkovského sídla“ zpracovanou na poměry naší obce a okolí v hodnotě 4 000 Kč 
- návrhy občanů ke vzájemné spolupráci Krúžku, ZŠ, MŠ a pěveckých sborů 
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Vážení spoluobčané!

 Děkuji Vám, kteří jste se zúčastnili podzimních voleb do obecního zastupitelstva a děkuji těm, od kterých  
jsem obdržela volební hlas. 
 Vaše důvěra je pro mne zavazující. Jako doposud se budu snažit pro naši obec pracovat zodpovědně, 
kvalitně a svědomitě.
 V nadcházejícím období, kdy bude nové zastupitelstvo přemýšlet a navrhovat plány do budoucna, před-
ložím také svoji představu, a sice v návaznosti na plánovanou rekonstrukci cesty kolem kostela nově vydláž-
dit a upravit prostor u kostela. Palčivým problémem z mého pohledu je rovněž havarijní stav některých 
kapliček a křížů v katastru obce, které je třeba začít postupně opravovat a následně udržovat tak, aby bylo 
kulturní dědictví zachováno pro další generace.
 Ráda bych v tomto příspěvku zmínila akci místního „Misijního klubka“, která se uskutečnila v neděli 31. 
října 2010. V místním kostele zazpívaly děti za pomoci maminek při mši svaté, a po jejím ukončení prodá-
valy před kostelem výborné, vlastnoručně upečené „misijní koláčky“. Výtěžek z prodaných koláčů poputu-
je spolu s penězi z kostelní sbírky předchozí neděle na Misie. Bylo velmi povzbuzující sledovat děti, s jakou 
radostí a nezištností jsou do celé věci zapálené. Velký dík patří jejich rodičům, kteří je tímto způsobem učí 
umět se rozdělit, odepřít si něco ze svého, obětovat své pohodlí, svůj čas.
 Na závěr mi dovolte popřát Vám klidné a v radosti prožité vánoční svátky, a v roce 2011 pevné zdraví  
a spokojenost.

Děkuji
Ing. Eliška Kopřivová

Promluva Ing. Elišky Kopřivové před volbou místostarosty 
na ustavujícím zasedání Zastupitelstva obce Němčičky 

Vážení zastupitelé, vážení hosté!
 Na dnešním veřejném zasedání zastupitelstva obce máme mimo jiné rozhodnout o místostarostovi. Při-
jala jsem nominaci na tuto pozici od zastupitelů zvolených za ODS a KDU-ČSL.
 Jak je Vám jistě známo tuto funkci jsem zastávala v minulém volebním období a vím, co obnáší. Po celou 
dobu minulého volebního období jsem se snažila být starostovi Petru Slezákovi co nejvíce nápomocna  
a v případě jeho nepřítomnosti či nadměrné vytíženosti jsem ho několikrát zastupovala (např. Valná hro-
mada VAK, jednání na Pozemkovém fondu a Pozemkovém úřadě, zahájení akcí Modrých hor). 
 Ráda bych při této příležitosti také zmínila výbornou spolupráci s nově zvoleným senátorem za KDU-ČSL 
a prvním náměstkem hejtmana Jmk panem Stanislavem Juránkem. V dnešní době neustálého shánění 
finančních prostředků a dotací je velmi důležité mít možnost se na člověka, pohybujícího se ve vysoké 
politice s důvěrou obrátit a počítat s jeho podporou. Staronoví zastupitelé z minulého volebního období si 
nepochybně pamatují, že do naší obce z kraje přišly nemalé peníze.
 Dovolte mi na závěr popřát sobě i ostatním zastupitelům přátelskou atmosféru při společných jednáních 
a co nejméně vzájemných střetů. 

Děkuji.
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Výsledky voleb do zastupitelstva obce 
(které se uskutečnily ve dnech 15. - 16. října 2010)
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 Na pouť do Staré Boleslavi jsme vyjeli v 5.00 
hodin a hned jsme usínali v autobusu. Přestávka 
byla s malým posnídáním u motorestu a při svítá-
ní a za vycházejícího sluníčka, které se nám ovšem 
neukázalo, jsme motlitbou přivítali den.
 Po cestě pršelo, ale chvilku po vystoupení  
z autobusu přestalo i mžít a i když bylo chladno, 
byli jsme spokojeni.

 V poutním chrámu Nanebevzetí Panny Marie 
jsme si vyzvedli tištěného průvodce s programem 
všech dní pouti.
 Z tohoto chrámu jsme se po zhlédnutí všech 
stánků s různými výrobky a lákadly dostali na 
Mariánské náměstí, kde v 10.00 začala slavnostní 
koncelebrovaná poutní bohoslužba, které před-
sedal Mons. Dominik Duka OP, arcibiskup pražský 
a primas český.
 Mše začala nádherným průvodem ministrantů, 
kněží s Palladiem, (což je ochranný obraz země 
české, který byl v r. 1160 vyorán a v r. 1609 byl 
prohlášen tento mariánský reliéf Palladiem)  
a Svatováclavskou relikvií (lebka sv. Václava, 
uložená na pražském hradě a na tuto pouť převe-
zena), biskupů, arcibiskupa...
 Po evangeliu, kde jsme slyšeli slova: Kdo chce jít 
za mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a násle-
duj mě... bylo kázání a tu byla zmíněna návštěva 
papeže před rokem, zmiňován život knížete Vác-
lava, to, za co bojoval, čím byl, co představoval, 
jeho svatořečení, které představuje úctu a oboha-
cení druhých.
 Kázání bylo ukončeno slovy básníka r. 1938: 
„Jenom ne strach, jen žádný strach, myslete na 
chorál malověrní.“

Stará BoleSlav  Po mši měl proslov prezident ČR V. Klaus, který, 
všechny pozdravil, poděkoval za pozvání, zdůraz-
nil uvědomování si tradic, a tato pouť, že je tako-
vou tradicí, která je nenahraditelná pro národní 
hrdost a je v zájmu nás všech,
že Sv. Václav je symbol naší státnosti, že spojuje 
křesťanství a státnost.
 Poté byla panu Klausovi předána kopie Palládia 
země české. Pak promluvil velvyslanec papeže  
u nás a nakonec Tomáš Mýl, coby zástupce mla-
dých, který všechny překvapil svým zvolaným 
pozdravem Ahoj a ukončil slovy: „Uvidíme se  
v Madridu. Amen.“

 Mše skončila, průvod prošel zpět, pozdravili 
jsme se osobně s prezidentem a šli do Baziliky sv. 
Václava.
 Zde jsme měli ve 14.30 sraz - probíhala prohlíd-
ka s výkladem. V otevřené kryptě se nachází hrob 
sv. Václava, který na tomto místě byl zavražděn 
svým bratrem a jím pak byli také převezeny ostat-
ky Václava do Prahy na hrad, ovšem v noci, aby 
nebyl viděn. Dále zde je oltář Kosmy a Damiána, 
a byla tu také vystavena svatováclavská relikvie 
pod stálým dohledem hradní stráže.
 V bazilice pak je oltář sv. Kateřiny a sv. Václava, 
na zdech krásné, velké obrazy s výjevy života sv. 
Václava.
 V 16.50 hodin jsme se podívali na odvoz sva-
továclavské relikvie z Baziliky na hrad, kterou 
opět doprovázela hradní stráž na motorkách a již 
jsme spěchali k autobusu. V 17.05 hodin měl být 
odjezd, který se trochu opozdil. Přes Prahu se jelo 
krokem a zde také začalo opět pršet. Motlitbou 
jsme poděkovali za vydařený, duchovně prožitý 
den a s jednou zastávkou jsme se již budili doma 
a vystupovali. Přijeli jsme ve 21.30 hod. a máme 
zase o čem přemýšlet a na co vzpomínat.

Barbora Čapková, Marie Šlancarová
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 V pondělí 23. srpna se schola Boží děcka vyda-
la na dlouhou cestu do Olešné na Moravě. Jeli 
jsme vlakem, a poté co jsme z vlaku vystoupili, 
šli jsme ještě asi dva kilometry pěknou krajinou  
do našeho cíle, jímž byla zrekonstruovaná Ole-
šenská fara. Přivítala nás řeholnice Jana (ze Spole-
čenství sester Ježíšových) a provedla nás po faře.  
 Ubytovali jsme se, nachystali si nástroje a used-
li ke svačině. Po ní nám Šárka přečetla úryvek  
z knihy Nebe nad močály, jež je životopisem Marie 
Goretti. Četli jsme kapitolu, která nám předsta-
vila rodinu Gorettiovou, a na ni jsme navázali 
hrou - byla jí cesta přes močály. Během celého 
soustředění jsme poznávali tuto mladou světici, 
která zemřela násilnou smrtí v pouhých dvanácti 
letech. Po hře jsme se už vrhli do zpívání. Nacvi-
čovali jsme hlavně svatební písně, kterými jsme 
následující víkend hudebně doprovodili svatbu  
v našem kostele. Po nácviku jsme se navečeřeli 
a ve dvacet hodin k nám přišli na návštěvu čty-
ři řeholní sestry, které na Olešenské faře bydlí. 
Zazpívali jsme jim a oni nám povídali o své cestě  
k jejich povolání a povzbudili nás ve víře a k násle-
dování Krista. V závěru dne jsme si každý vyrobili 
z provázku desátek („x-átek“) růžence, který jsme 
se při večerní modlitbě společně pomodlili.
 Další den jsme se po snídani rozdělili do tří sku-
pin a dostali jsme krabičku sirek, kterou jsme měli 
za úkol vyměňovat za jiné věci od obyvatel vesni-
ce. Následoval oběd a po odpoledním klidu jsme 
opět nacvičovali, tentokrát na mši svatou, kterou 
jsme slavili ve čtyři hodiny odpoledne. Po mši sva-
té následovala večeře formou táboráku, a když 
se setmělo, vyrazili jsme ke hřišti hrát akční noč-
ní hry. Celí znavení jsme se po vyrovnaném boji 
odebrali na faru k modlitbě a po ní jsme ulehli  
ke spánku.
 Ve středu časně zrána jsme však byli vedoucími 
probuzeni a ti nám ihned zavázali oči a popsali 
nám průběh dalších dvou hodin. Hráli jsme drs-
nou hru - Den trifidů. Po této náročné hře násle-
dovalo další zpívání. K obědu jsme měli výborné 
rizoto a sladký zákusek v podobě zmrzliny od 
našeho štědrého pana faráře. Po odpoledním 

klidu jsme se přesunuli na hřiště a zahráli jsme 
si fotbal dvakrát jinak, a další kolektivní hry.  
Po návratu na faru jsme se navečeřeli a přečetli si 
další kapitolu o Marii Goretti. Večer jsme se dívali 
na film, jak jinak než o Marii Gorettiové. Velmi nás 
její život nadchl, jelikož dokázala zůstat do kon-
ce svého krátkého života čistou dívkou a dokonce 
odpustila svému vrahovi.
 Čtvrtek, poslední den, se nesl v úklidovém duchu. 
Jakmile jsme měli sbaleno a uklizenou faru, poo-
bědvali jsme, pomodlili jsme se v kostele, a hráli 
jsme ještě na zahradě frisbee. Pak už jsme vyrazili 
na cestu, která naštěstí ubíhala rychle a klidně, 
takže jsme zanedlouho přijeli do Velkých Pavlovic, 
kde už nás radostně vyhlíželi rodiče.
 Myslím, že letošní soustředění scholy se zdařilo 
a velmi nám prospělo. Už teď se těším na další.

Markéta Veverková

SouStředění  
Scholy v olešné

Chrám ve Staré Boleslavi.

Cesta na Olešenskou faru.
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 Zimu tohoto roku jsme zakončili veselým 
maškařením dospělých, které se konalo večer  
v sobotu 13. 3. 2010 v místním kulturním domě. 
Mezi návštěvníky byli především přátelé lyžování 
z Němčiček, ale i z blízkého a vzdáleného okolí.
 Děti si pak své masky oblékly v neděli 14.3.2010 
a sjížděly v nich naši sjezdovku. Sněhu bylo ještě 
dost a tak účast byla veliká. Obě akce přinesly 
spoustu dobrých nápadů a veselých vzpomínek. 
 Léto nám vždy přináší v našich setkáních delší 
přestávky. Výbor lyžařského oddílu se ale schází 
pravidelně i v létě. Pomáháme s organizací 
některých kulturních a sportovních akcí. A tak 
ochotní přátelé a známí tráví svůj volný čas při 
Vinařském triatlonu 5.6.2010 a Cyklomaratonu 
„Mezi vinohrady“ 18.9.2010. Obě akce mají již  
v Němčičkách svou tradici a tak se počet účastníků 
každý rok zvyšuje. Letos se na triatlon podařilo 
pozvat hosta - světovou 
plavkyni Yvettu Hlaváčovou. 
Závodníci byli při obou akcích 
večer odměněni ochutnáv-
kou zdejších vín, cimbálovou 
muzikou a taneční zábavou. 
 Členové lyžařského oddílu 
se pravidelně scházeli celé 
léto na hřišti u bazénu, kde 
hráli nohejbal a tužili tak svou 
fyzičku na zimu. Naší výzvy 
ke společnému sportování se 
přidali také někteří členové 
fotbalového oddílu a sehráli  
s námi přátelská utkání.
 Vyvrcholením léta pro nás 
byla pomoc na burčákové 
zábavě, kterou již tradičně 
zabezpečujeme. 

Letní a podzimní příprava 
lyžařů na zimní sezónu 

20�0/��

Skládání hmoty.

 Jakmile nastal nový školní rok a sportoviště 
osiřela, začali jsme připravovat zimní lyžařskou 
sezónu. Vše odstartovalo skládáním hmoty.  
Za dva víkendy sedmdesátka dospělých i dětí 
pokryla němčičskou sjezdovku zeleným trávníkem. 
Všem, kteří nám přišli pomoct, za spolupráci 
děkujeme.
 V neděli 28.11.2010 proběhlo na sjezdovce za-
hájení lyžařské sezóny spojené s burzou spor-
tovních potřeb. O víkendu 4. a 5. 12. jsme za-
hájili tradiční víkendové lyžařské kurzy pro děti. 
Nyní nám nezbývá než doufat, že se zima vydaří  
a dětem i dospělým budeme moct nabídnout 
dost sněhu a kvalitní podmínky pro lyžování. 

výbor LO TJ Sokol Němčičky

Letní příprava.
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Fotbalový oddíl 
TJ Sokol Němčičky

 Po podzimní části skončilo naše mužstvo na dru-
hém místě (více viz tabulka), což je velice příjem-
né a povzbuzující jak pro hráče a fotbalový výbor 
tak i pro naše fanoušky, sponzory či příležitostné 
diváky. Jelikož jsme v popředí tabulky, chtěli by-
chom se v jarních kolech porvat o postup do vyšší 
soutěže. Bude strašně záležet na zimní tréninko-
vé přípravě, na tom, zda někteří hráči neodejdou, 
či zda se naopak podaří mužstvo vhodně posílit.  
V neposlední řadě je také třeba kousek toho fot-
balového štěstíčka :-)

 Tak jako v ostatních fotbalových týmech, tak  
i u nás se hráčský kádr mění v průběhu roku. Ta 
podzimní sestava se odlišovala od té, která hrála 
letos na jaře takto:
	přišel Mirek Otáhal (je u nás na hostování  
z Velkých Pavlovic) a vrátil se Tomáš Nováček (byl 
na půlročním hostování v Popicích)
 opačnou cestou se pak vydal Ondra Horák, kte-
rý odešel na hostování do Velkých Pavlovic.
 Pro úplnost je nutno ještě dodat, že dva naši hrá-
či Jirka Benda a Josef Suský jsou již třetím rokem 
na hostování v Popicích, kde hrají okresní přebor.
 Za náš tým v současné době hrají Martin Šťa-
vík, Daniel Prokeš, Mirek Levčík, Jara Hicl, Mar-
tin Pregrt, Jan Pregrt, Mirek Otáhal (tito všichni 
jsou u nás momentálně na hostování z Velkých 
Pavlovic), Libor Zechmeister ml. (na hostování  
z Kobylí), Vladimír Stehlík (je u nás taktéž na 

hostování ze Strachotína), Luboš Ludín, David 
Ludín, Jirka Godlewski, Miloš Suský, Pavel Stávek, 
Roman Pavelka, Marek Suský, Patrik Komárek, 
Tomáš Nováček, Jaroslav Hálek (toto jsou aktiv-
ní hráči, kteří jsou registrovaní pod našim fot-
balovým klubem TJ Sokol Němčičky).  Tito hráči 
se alespoň jednou zapojili do fotbalové soutěže  
v tomto roce. 
 Pokud si tedy spočítáte, kolik hráčů máme 
momentálně „zapůjčených“ z jiných klubů, tak je 
nutno konstatovat, že si pouze s našimi fotbalis-
ty nevystačíme (k utkání ve fotbale nastupuje 11 
hráčů) a proto musíme každý půlrok, po skončení 
podzimní či jarní fotbalové sezóny, jednat s okol-
ními fotbalovými mužstvy o jednotlivých hráčích.  

 Nejlepší a nejintenzivnější 
spolupráce je se Slavojem Vel-
ké Pavlovice. S tímto klubem 
se dlouhodobě podporujeme a 
vždy se snažíme nějak domlu-
vit. Jenom pro Vaši představu 
- běžná cena za půlroční „zapůj-
čení hráče“ z jiného klubu je  
3 až 5 tis. Kč, což jsou velké pení-
ze, když si uvědomíme, že u nás 
hrajeme nejnižší fotbalovou sou-
těž. Zase jenom pro Vaši infor-
maci, v Česku je celkově deset 
úrovní fotbalových soutěží s tím, 
že ta nejvyšší je Gambrinus liga. 
Každoročně tedy musíme jednat 
ohledně hostování hráčů, aby-

chom vhodně doplnili mužstvo a to v rámci naše-
ho skromného rozpočtu. 
 Díky tomu, že jsme ve vinařské lokalitě, tak jed-
nou z alternativ peněžní úplaty je víno, které se 
většinou snažíme získat od našich sponzorů (ZD 
Němčičky, Vinařství na Klacperku, Vinařství R+P,  
Slovácký sklep, Vinařský dvůr, Vinařství Petr Sle-
zák, Vinařství Hulata a Vinné sklepy Roztoky). Asi 
máte někteří teď otázku, proč si musíme půjčovat 
hráče, kteří jsou rodáci z Němčiček (Dan Prokeš, 
Libor Zechmeister ml.)? Je to proto, že se v minu-
losti prodali do jiných klubů, což byla určitě vel-
ká chyba. I když naší snahou je, opět tyto hráče 
získat natrvalo zpět do Němčiček, není to jedno-
duché. Politika většiny klubů totiž je hráče pouze 
„pronajímat“ a tedy neprodávat. Přesto se nám 
povedlo v poslední době získat Tomáše Nováčka 
(koupit ho natrvalo), jehož mateřským klubem 

Hráči v nových dresech. Dresy jsou kopií „vycházkových“ triček, které kdysi oblékali zakladatelé a „prvohráči“ 
němčického fotbalu.
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byla Blatnice pod Svatým Antonínkem.
 Mimo mužstva dospělých se snažíme, zejména 
Miloš Suský, vychovávat nové fotbalisty. Aktuál-
ně se tzv. přípravy pro fotbal účastní devět kluků 
- Tesař Michal, Tesař Ondra, Suský Miloš ml., Čer-
mák Lukáš, Šlancar Filip, Rozínek David, Bystřický 
Tomáš ml., Antoš Vojtěch, Antoš Ondřej. Tréninky 
nyní probíhají dvakrát týdně, v pondělí v místní 
tělocvičně ZŠ Němčičky a v sobotu pak pod vede-
ním zkušeného trenéra A. Martínka v tělocvičně 
ve Velkých Pavlovicích. Mimo tyto mladé kluky 
hrají ještě tři dorostenci v Bořeticích. Jsou to Jurá-
nek Lukáš, Mezihorák Aleš a Frybert Robin. 
 Pokud jsem se zmínil o výdajích za hráče, tak 
je třeba říci, že udržet fotbal v Němčičkách stojí 
nejenom peníze, ale také velké úsilí. Proto bych 
chtěl poděkovat lidem, kteří se kolem našeho 
fotbalu bezplatně točí a bez kterých by to nešlo! 
Nemohu si pomoci, ale musím zde přece jenom 
jednoho člověka jmenovat, který je v posledních 
deseti letech tou největší ikonou. Je to Miloš Sus-
ký, který podstatně okysličuje fotbalovou krev 
v Němčičkách a v minulosti již zabránil několika 
„infarktům“. Dále velké díky patří také všem našim 
sponzorům, bez kterých by fungování fotbalu  
v Němčičkách bylo složitější. V tomto roce nám 

Konečná tabulKa po podzimní části

	 Rk.		 Tým	 	 	 Záp	 +	 0	 -	 Skóre		 Body	 (Prav)

	 1.	 Bořetice	B	 	 16	 15	 0	 1	 43:	11	 45	 (	21)
 2. němčičky  16 12 2 2 37: 14 38 ( 17)
	 3.	 TJ	Diváky	 	 16	 9	 2	 5	 28:	27	 29	 (	5)
	 4.	 V.	Hostěrádky	 16	 8	 4	 4	 35:	21	 28	 (	4)
	 5.	 Zaječí	B	 	 16	 8	 2	 6	 44:	36	 26	 (	5)
	 6.	 Přibice	B	 	 16	 7	 4	 5	 37:	26	 25	 (	-2)
	 7.	 V.	Dvůr	 	 16	 8	 1	 7	 26:	23	 25	 (	-2)
	 8.	 V.Němčice	B		 16	 6	 4	 6	 28:	25	 22	 (	-2)
	 9.	 Pohořelice	B		 16	 6	 3	 7	 30:	35	 21	 (	-3)
	 10.	 Kurdějov	 	 16	 6	 1	 9	 27:	38	 19	 (	-5)
	 11.	 Pasohlávky	 	 16	 4	 4	 8	 41:	44	 16	 (	-8)
	 12.	 Cvrčovice	B	 	 16	 5	 1	 10	 24:	35	 16	 (-11)
	 13.	 H.	Bojanovice	 16	 4	 2	 10	 19:	36	 14	 (-10)
	 14.	 Popice	B	 	 15	 3	 1	 11	 15:	44	 10	 (-11)
	 15.	 Uherčice	B	 	 15	 2	 1	 12	 18:	37	 7	 (-14)

Střelci podzimních branek: 7 - Libor Zechmeister, 6 - Roman Pavelka, 4 - Patrik Komárek, po 3 brankách 
Pavel Stávek, Luboš Ludín a Tomáš Nováček, 2 branky Martin Pregrt, Mirek Levčík, Mira Otáhal, Danek 
Prokeš, a po jedné střele se zapsali – Miloš Suský, Vladimír Stehlík a David Ludín.

tak výrazně pomohla a zároveň udělala vekou 
radost firma TOPGEO Brno, která nám zakoupila 
zbrusu nové dresy. Tyto dresy jsou kopií „vycház-
kových“ triček, které kdysi oblékali zakladatelé  
a „prvohráči“ němčického fotbalu.
 Všem díky a za fotbalový výbor Vám všem přeji 
klidné a pohodové Vánoce.

Patrik Komárek, 
www.fotbalnemcicky.wz.cz 

Hráčský kádr v sezóně 1975/76: obránci - Gála Stanislav - 27 let, Procház-
ka Jan - 28 let, Oslzlý Vojtěch - 23 let, Šlancar František - 28 let, Šlancar 
Oldřich - 30 let, Šlancar Milan - 19let, Jörger Karel - 34 let; záložníci - Pelou-
šek Zdeněk - 28 let, Ovesný Jan - 26 let, Ovesný Vojtěch - 24 let, Šimek Ján 
- 25 let, Suský Jaroslav - 19 let; útočníci - Hycl Karel - 25 let, Prokeš Zdeněk 
- 19 let, Procházka František - 24 let, Stávek Karel - 19 let, Kabela Miroslav 
- 27 let



strana �4Němčičské čtení číslo 4, prosinec 20�0

 V pondělí 13. září 2010 v odpoledních hodinách 
se v budově místní školy uskutečnil Den otevře-
ných dveří u příležitosti dokončení další fáze rekon-
strukce školy. 
 V 18 hodin už mohl pan ředitel Mgr. Petr Antoš přiví-
tat většinu občanů, kteří měli zájem se s novou podo-
bou školy seznámit. Poté pan starosta Petr Slezák 
přestřižením pásky symbolicky předal nové prostory  
k užívání dětem. 
 Jedná se o nově zrekonstruovanou učebnu 3. a 4. 
ročníku a především o zcela novou třídu prvňáků 
a druháků, která vznikla přestavbou bývalé půdy.  
V této části máme i úplně nové toalety pro chlapce a děvčata, díky kterým dětem odpadlo neustálé běhání 
po schodech a učitelům se značně usnadnil dozor nad dětmi. 
 Další změnou v uspořádání budovy je zvětšení prostor mateřské školy o spodní školní třídu. Tímto se 
výrazně zvýšila bezpečnost dětí v mateřské škole a jejich komfort při hrách. 
 Na závěr celé prohlídky bylo pro návštěvníky připraveno pohoštění ve školní jídelně, kde měli všichni čas 
na zhodnocení provedených změn. Velmi nás potěšil zájem rodičů, jejichž děti již školu navštěvují, nebo ji 
v budoucnu budou navštěvovat, ale také účast občanů dříve narozených, kteří se stále zajímají o veřejné 
dění a dokáží docenit význam školy v obci. 
 Týden po Dni otevřených dveří byla dokončena rekonstrukce datové sítě  v obou učebnách. Žáci mohou 
nyní opět využívat při výuce i o přestávkách všech 12 zasíťovaných počítačů se stálým připojením k inter-
netu. V téže době byla nainstalována nová magnetická  školní tabule s keramickým povrchem na pilonech 
a přípravou na interaktivní tabuli. Všechny tyto věci jsou pořizovány z peněz  z EU.

Lenka Havlíková

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Prohlídka nové třídy.

 Dne 9. listopadu jsme se vydali autobusovou  dopravou  na divadelní představení  do Hustopečí, kde  
v kině děti zhlédly divadélko „Pohádky kozy Lujzy“. 
 Pohádkové představení na motivy knihy Emy Tintěrové  o nevšedních dobrodružstvích obyvatel svérázné 
dědinky  (kocoura,psa, berana,kohouta,kozy Lujzy, medvěda a lišky) se dětem moc líbilo. Mohly vstupovat 
do děje pohádky a na závěr měly možnost prohlédnout si a osahat loutky, které je  provázely pohádkou.  
 I v listopadovém chmurném období nám svítilo sluníčko při procházce Hustopečemi a na cestě domů  
do Němčiček.

 Naše MŠ připravila dne 13.10.2010 drakiádu  pro děti  s rodiči. Přestože se této akce nezúčastnil nikdo  
z rodičů a děti z toho byly velmi smutné, nakonec se na kopci u Puclejtů  školčátka radovala z létání draků 
a soutěže „Který drak vyletí nejvýše?“.

Alena Prokešová

VE STRUČNOSTI ZE ŠKOLKY
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 Poslední zářijový  víkend jsme měli naplánované 
rybářské závody pro rodiče s dětmi.
 Bohužel celá sobota i neděle propršela, ale  
i přesto k rybníku dorazilo jedenáct  tzv. tichých 
bláznů, jak se někdy rybářům říká (včetně naše-
ho pana starosty a jeho syna). Pár ryb se poda-
řilo ulovit, ale závody jsme přesunuli po dohodě  
na další víkend. 
 Ve 12 hodin zahájil pan starosta Petr Slezák pora-
du místních rybářů – projednávala se revitalizace 
rybníků, odbahnění, zajištění stálého přítoku ryb-
níků, zeleň v jejich okolí a především možnosti zís-
kávání financí na tuto akci.

 První říjnovou neděli už bylo počasí krásné  
a nic nebránilo uskutečnění rybářských závodů. 
Ve stejný den proběhla také brigáda u rybníka, 
kterou organizovalo Rybářské sdružení Němčičky.  
Vagón, který slouží jako zázemí pro rybáře (sklad 
krmení, aj.) dostal nový nátěr a byly dokončeny 
některé terénní úpravy v blízkosti horního rybní-
ku.
 Na rybářské závody tentokrát přišlo také více 
rybářů a rodičů. Ryby to asi věděly, protože byly 
při chuti. Každý něco ulovil. Někdo kapříky, jiný 
plotice, okouny nebo štiky. Největší kapr měřil 
58 cm a vážil téměř 4 kg. Všichni závodníci byli 
odměněni hodnotnými cenami podle umístění 
– celkové délky ulovených ryb.
  V závěru bych rád poděkoval  těm, kteří se finanč-
ně podíleli na pořízení cen pro mladé závodníky. 
Bylo to Honební společenstvo Němčičky, KDU-ČSL  
Němčičky a MS ODS Němčičky . 

Petr Antoš

Rybářské závody

Rybáři se radovali ze svých úlovků.

Lady Stars Hustopeče

 Lady stars Hustopeče, jejímiž členkami jsou  
i slečny Tereza Droběnová a Lucie Štěpánková  
z Němčiček, se na mistrovství ČR 2010 v Hustope-
čích umístily na krásném 3. místě se skladbou Pipi 
dlouhá punčocha. 
 Tímto postoupily na mistrovství Evropy, které se 
konalo v srpnu ve Vyškově, kde získaly 1. místo se 
skladbou Popelka.

Blahopřejeme!
Jana Droběnová

 Již několikátým rokem v naší obci „funguje“ 
cvičení pro něžné pohlaví v prostorách tělocvič-
ny místní školy. Dvakrát hodina týdně sestává  
ze strečinku, prvků aerobiku, P-class, stepu, posi-
lování a kalanetiky. 
 V tomto roce do „výbavy“ přibyly díky daru  
TJ Sokol Němčičky cvičební míče tzv. overbally,  
a díky MS ODS Němčičky činky. Také se díky  
vstřícnosti vedení školy neplatí nájem tělocvičny. 
Tímto všem zmíněným děkujeme a doufáme, že 
dál bude využívána možnost něco pro sebe udělat  
a přijít si zacvičit. 

- EB -
 

Pro zájemce: Cvičení probíhá každé úterý a čtvrtek  
od 19.00 hodin. Pro tento rok je cvičení ukončeno. V novém 
roce se na Vás zajisté bude těšit cvičitelka Eva Bauerová. 
Aktuální informace naleznete na stránkách obce Němčičky  
(http://www.nemcicky.cz/aktual/).

Cvičení v Němčičkách
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Přežije včelín další generaci?

 Před více než sto lety žil v naší obci pan Vavřín Kopřiva se svoji ženou Barborou. Protože neměli svoje 
děti, vychovávali jako schovanku Barbořinu neteř Antonii Strmiskovou, narozenou v Archlebově. Kromě 
práce v hospodářství měl Vavřín velkého koníčka - včelařství. Díky téhle zálibě jej mimo jiné navštěvovali  
i významní hosté, jako například bratři Mrštíkové z nedalekých Divák.

 V té době si Vavřín vybudoval ve vinici včelín, na tu dobu pokrokovou stavbičku z cihel a dřeva. Tento 
domeček zde bez většího poškození přetrval nepřízeň počasí i světovou válku. Do počátku 90. let minulého 
století pak včelařil Vavřínův nejmladší vnuk a syn schovanky Antonie pan Stanislav Poláček st. Vlastnil až 
40 včelstev a některé přemísťoval na místa, kde právě kvetly plodiny specifické pro různé druhy medu. 
Když ho jeho záludná a postupně se zhoršující nemoc upoutala na dlouhých 15 let na lůžko, bylo včelaření 
konec a bohužel zatím na tuto tradici v rodině nikdo nenavázal.

 Postupem času však tento včelín začala navštěvovat zdejší mládež a za posledních asi sedm let jej zničila 
skupinka dětí školou povinných tak, jak je vidět na fotografii - střešní krytinu a vybavení včelínu poházely 
po okolní krajině.
 Zeptejte se svých dětí nebo vnuků, jestli to nejsou právě oni, o kom na těchto řádcích píši. V dřívěj-
ších dobách měli lidé spoustu práce na polích, později na záhumencích, kde jim v rámci svých možností 

pomáhaly i děti, a tím si vybudovaly určitý vztah 
k hodnotám a svému okolí. Nyní je to jinak - 
spousta lidí raději pobírá sociální dávky, než aby 
se o sebe postarali.

 Po dlouhé době nás navštívil bratranec z Brna, 
který přijel urovnat majetkové záležitosti ohled-
ně zemědělské půdy. Pamatoval si naši vesnici 
malebnou a upravenou, s pěkně zalíčenými 
fasádami. Jeho pocity a dojmy z krátké návště-
vy nám místním nejsou lichotivé. Před vjezdem 
do vesnice jej šokovala zarostlá a neobdělaná 
pole plná plevele, ze kterých právě vítr uná-
šel do okolí chmýří se semeny . Také prostory 
před některými budovami, sloužící spíše jako 
dlouhodobé skladiště přebytečného materiálu 
a různého harampádí, v Němčičkách nečekal. 
Bohužel jsme mu museli dát za pravdu, nako-
nec jsme se však shodli, že i v Brně se najdou 

nehezká zákoutí, avšak u nás jsou i na hlavní ulici, tudíž to každý projíždějící uvidí.

 Proto jsme rádi, že zde v poslední době dochází k proměnám k lepšímu a také mě osobně při jízdě  
na kole potěšil vyklízející se úsek naproti koupaliště a pod silnicí směrem od Bořetic. Přála bych si, aby se 
tak pokračovalo dál a vstup do naší vesnice byl krásný a upravený.

Poláčková Oldřiška s vnučkou Kateřinou

Včelín dnes.
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 V č. 1/2002 jsme v Němčičském čtení uvedli prv-
ní část vzpomínek na němčičské Amerikány. Člá-
nek končil slovy: „Za prací do Ameriky odjelo ješ-
tě více Němčičáků, ale ti se po čase zase vrátili  
a už tam víc nejeli. Jenom pan Tomáš Průdek 
tam byl dvakrát. Ten si asi vydělal pěkné peníze.  
Na konec však přece jen zůstal doma. Vylepšil si 
hospodářství a Ameriky měl asi dost. Každý z těch 
přistěhovalců nevydržel to vysoké pracovní tempo,  
v průměru 10 až 12 hodin denně. Proto přecházeli 
na jiná pracoviště a hledali, kde bude tempo mír-
nější. Málo komu se podařilo najít takovou práci, 
která by byla snesitelná. Takže mnozí, kteří neměli 
patřičné štěstí, se vraceli zpátky do Evropy, v našem 
případě do Rakousko-Uherska, ale tady po návratu 
zase třeli bídu.“
 V tomto čísle budeme vzpomínkami na naše Ame-
rikány pokračovat nově zjištěnými údaji.
 Dalším Amerikánem byl Jan Šeda (*23. 12. 1878). 
Ten se z Ameriky do Němčiček vrátil po I. světové 
válce. Svým vystupováním a rozhledem si získal 
místní občany a brzy byl zvolen starostou obce 
(1919 - 1923), která pod jeho vedením zazna-
menala značný rozvoj. Našetřené dolary vyměnil  
za koruny a ty později investoval do zařízení textilní-
ho obchodu v Kyjově. Počátkem hospodářské krize 
obchodování zanechal. 
 Dvakrát přejel moře sem a tam, mimo Tomáše 
Průdka, také Jan Kopřiva. Tomu se už tak nedařilo, 
a do konce života zůstal v malé chaloupce, s malič-
kým zemědělským hospodářstvím. 
 Nejpočetněji je v Americe z němčičských obyva-
tel zastoupena rodina Ovesných. Abychom trochu 
pochopili situaci doby, uveďme, že manželé Antonín 
Ovesný (*1841) a Kateřina Sadílková (*1842) měli  
6 dětí a více jak 22 vnuků. Když si podobnou situaci 
představíme jen v každé druhé rodině, pak je zřej-
mé, že tolik potomstva se na jednotlivých hospo-
dářstvích, která byla většinou spíše malá, nemoh-
lo uživit. Zvláště když ke konci 19. století dochází  
v důsledku zlepšené hygieny, obecné zdravovědy  
a přísnějšímu dohledu na praxi porodních babiček  
k znatelnému poklesu dětské úmrtnosti. 
 Zatím jsme uváděli pouze muže, kteří z Němčiček 
odcházeli do Ameriky. Je však známo také několik 
případů, kdy tam jely svobodné dívky, aby se tam 
pokusily o štěstí jako kuchařky, pradleny, hospody-
ně aj. Jednou z mladých dvojic odjíždějících za moře 

byla Jenovéfa Ovesná (*1904) a Anna Kuchyňková 
(*1891). Obě se dostaly do prostředí, v němž již 
nějakou dobu byli Moravané, a také známí z Něm-
čiček. To vedlo k tomu, že se nakonec obě provdaly  
za muže původem z Němčiček, a to za Jana Vymaza-
la (*1892) a Františka Ovesného (*1886).
 O některých členech rodiny Ovesných se ze zázna-
mů lodních společností podařilo získat následující 
údaje (jméno migranta, rok odjezdu, stáří při odjez-
du):
 František Ovesný 1911 9 let
 Josef Ovesný  1910 7 let
 Josef Ovesný  1914 10 let
 Maria Ovesná  1910 32 let
 Anton Ovesný  1911 40 let
 Jan Ovesný  1911 4 roky
 Johan Ovesný  1892 45 let
 Josef Ovesný  1910  37 let
 Kateřina Ovesná 1911 2 roky
 Josef Ovesný  1897 24 let
 Marie Ovesná  1911 32 let 
 Marie Ovesná  1908 29 let
 Marie Ovesná  1911 8 let
 Anton Ovesný  1911 7 let
 Bartoloměj Ovesný 1911 6 let
 Josef Ovesný  1908 3 roky

 Osudy jednotlivých členů rodiny Ovesných byly 
různé, jak už to v běžném životě bývá. Jedno z dětí 
na cestě do Ameriky zemřelo na lodi a podle zvyk-
lostí bylo pohřbeno do moře. Jiný z uváděné rodi-
ny byl později pracovníkem rozhlasové stanice Hlas 
Ameriky a další - Ray Vymazal (1924 - 1972) snad 
zahynul jako americký voják ve Vietnamu, což není 
potvrzeno. 
 Dnes se nám jistě zdá dosti nepochopitelné, kde 
jednotliví poutníci získávali peníze na cestu přes 
moře. Zvláště, když drtivá většina pocházela z chu-
dých rodin. Podle vyprávění Martina Procházky (NČ 
č. 1/2009 ) nebyly v té době náklady na cestu nijak 
veliké. Ovšemže nešlo o cestu v přepychových kaju-
tách, ale většinou kdesi v podpalubí na palandách  
a často i na nákladních lodích mezi nákladem. Mno-
hým se podařilo cenu cesty značně snížit tím, že byli 
na loď přijati jako pomocná pracovní síla. 
 Dnešní potomci vystěhovalců mají jen minimální 
znalosti o zemi svých předků a nedokázali by komu-
nikovat v jejich mateřštině. To je také důvod, proč 
poslední písemné kontakty se vzdálenými příbuzný-
mi v Němčičkách spadají do období kolem poloviny 
minulého století. 

Jaroslav Slezák

AMERIKÁNI (2.díl)
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 Vážení občané, především bych Vám chtěl jmé-
nem MS ODS Němčičky poděkovat za Vaši účast  
v komunálních volbách. Necelých 70% celkové 
účasti nás řadí mezi obce, ve kterých se obča-
né aktivně zapojují a vyjadřují k problémům. Při 
takovéto účasti má zvolené zastupitelstvo sil-
ný mandát k prosazování volebního programu, 
který Vám byl představen. Kandidáti do zastupi-
telstva za ODS dostali 43% Vašich hlasů a získali  
4 mandáty ve složení Slezák Petr, Mgr. Antoš Petr, 
Stávek Pavel a Oslzlý Radomír. Děkujeme Vám  
za projevenou důvěru, která nás zavazuje praco-
vat na projektech, které budou zlepšovat život  
v naší obci. Po volbách zastupitelé za MS ODS 
iniciovali schůzky se zástupci ostatních stran  
a hnutí, kteří ve volbách prezentovali svůj pro-
gram, a na tomto základě získali mandáty. Po zku-
šenostech z minulého období jsme vypracovali 
písemné programové prohlášení na období 2010 
- 2014, které představuje soubor priorit zastupi-
telstva. Toto prohlášení podepsala a odhlasovala 
většina zastupitelů. Proti byl Stávek Jaroslav a Stá-
vek Tomáš. Na první ustavující schůzi byl ve veřej-
né volbě zvolen starostou Slezák Petr všemi devíti 
hlasy. Na místostarostu byli dva kandidáti. Nomi-
nována za KDU-ČSL a ODS byla Ing. Kopřivová Eliš-
ka a za SNK Stávek Jiří. Zde proběhla tajná volba 
a šesti hlasy z devíti byla zvolena místostarost-
kou Ing. Kopřivová Eliška. Protikandidát Stávek 
Jiří dostal tři hlasy. Dále byli zvoleni předsedové  
a členové finančního výboru a kontrolního výbo-
ru. Předsedou finanční komise byl zvolen Oslzlý 
Radomír a předsedou kontrolní komise Stávek 
Jiří. MS ODS Němčičky dále navrhlo změnu zápisu 
hlasování a to tak, aby bylo ze zápisu zřejmé, jak 
jednotliví zastupitelé v konkrétních bodech hlasu-
jí. Od toho si slibujeme, že všichni občané budou 
mít průběžnou a přímou kontrolu nad každým 
rozhodnutím zastupitelstva. Snad tím zúžíme 
prostor pro různé výklady událostí na veřejných 
zasedáních a donutíme zastupitele k větší osob-
ní zodpovědnosti. Dále jsme navrhli a pověřili 
starostu, aby k vyhlášce o rekreačním poplatku 
připravil do příštího zastupitelstva také vyhlášku  
o stání aut na chodnících a zákazu podomního 

prodeje. Doufáme, že další zastupitelstva budou 
svižná a věcná, a zastupitelé se budou plně věno-
vat práci na prioritách v obci Němčičky. 
 
 Milí občané, MS ODS pořádá 17. listopadu 2010 
zájezd pro občany Němčiček do termálních lázní Laa  
v Rakousku. Přihlásilo se 65 lidí, tak doufáme, 
že oslavíme Státní svátek Den boje za svobodua 
demokracii rekreačním sportem a relaxací. Rada 
MS ODS Němčičky přislíbila podpořit finančně  
i organizačně Vánoční jarmark a Mikulášskou 
diskotéku. Dále Vás zveme na tradiční ples MS 
ODS Němčičky, který se koná 15. ledna 2011  
ve 20 hodin v KD. K poslechu a tanci bude hrát 
skupina Trio band, kulturní oživení zajistí vystou-
pení místního Krúžku, tradičně bohatá tombola  
a skvělé občerstvení. Těšíme se na příjemně strá-
vený večer. 
 Na závěr všem lidem přeje MS ODS Němčičky 
hodně sil a energie do nadcházejících zimních 
měsíců. A do nového roku hodně zdraví, štěstí  
a spokojenosti v životě, který prožíváte. 

Pavel Stávek
předseda MS ODS Němčičky

Jdu Slováckem krásným II
 Po souborech národopisných reportáží a fejetonů Rebelo-
vé proti všednosti (2003) a Jdu Slováckem krásným (2008) 
přichází publicista Jiří Jilík s navazujícím, třetím výborem 
svých textů inspirovaných lidovou kulturou a folklorem Slo-
vácka. Sepjetí s předešlou knihou vyjadřuje v názvu – Jdu 
Slováckem krásným II.
 A kam se s autorem vydáme tentokrát? Pouť Slo-
váckem začíná v Hroznové Lhotě v ateliéru výtvar-
níka Františka Pavlici, který novou knížku doprová-
zí souborem malebných litografií. A odtud již vede 
cesta za „milovanými Horňáky“, na Horňácké slavnosti  
i na košt „zelá“ do Velké nad Veličkou, dále na kuželov-
ský „větrák“ za Františkem Okénkou a MUDr. Jendou 
Pavlíkem; zpět na Dolňácko do Strážnice, do dílny řez-
báře Františka Gajdy i do zámeckého parku v době folk-
lorního festivalu, do Kunovic, kde autor prožil dětství 
a poprvé se seznamoval s hodnotami lidového kro-
je, do rodiny stárky v Míkovicích o hodech, do Topolné  
a do Opavy na „výhonkářskou svatbu“, na zabijačku  
do Nedakonic, do Starého Hrozenkova v době Kopaničář-
ských slavností i do řady dalších míst na Slovácku, kde žijí 
zajímaví lidé, nositelé lidových tradic.
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Veronikou... Je tu i pár našich kamarádů, kteří se odstěho-
vali do jiných vesnic a jiných měst, a také naše lásky, kte-
ré o ulici dál či v domě támhle přes pole, v sousední vsi, 
v nestřeženou chvíli a plaše, aby nebyly prozrazeny, dají  
o sobě vědět zábleskem plaché vzpomínky. Dnes o Štědrém 
večeru jsme opět všichni spolu a jsme si blízcí. Rozsvěcu-
jeme svíce, vdechujeme vůni páleného františka a jehličí 
vánočního stromečku.
 Od úst stoupají obláčky sraženého dechu a rozplývají se 
v lodi barokního kostela sv. Martina. Je cítit dotek chladu. 
Lidé ho zahánějí tichým podupáváním, ale jenom do té 
chvíle, než se od sakristie ozve zvuk šoupané obuvi a vzápě-
tí vyjdou před oltář velcí i malí zpěváčci.

Poďte, chlapci k nám, koledy vám dám, 
po jablíčku, po oříšku, oblečte se do kožíšků,

budeme zpívati koledovati...

 Koleda jakoby rozhrnula oponu a dala člověku vejít z mra-
zivého času do světa, na který stále svítí letní slunce. Ba ne, 
není to slunce, co protepluje chladný prostor. Jsou to srdce 
zpěváků a muzikantů, srdíčka malá i velká, stará i mladá... 
Všechna začnou tepat v jednom rytmu, v jednom pocitu. 
Každá sněhová závěj i ledová kra začnou tát pod dotykem 
srdcí naplněných láskou.
 Dříve koledníci zpívali, aby byli obdarováni. Dnes koledníci 
zpěvem obdarovávají. Není štědřejšího daru, než je koleda. 
Otevřme jí svá srdce.

Ježíšek byl chudý, bohumilý.
Svatá Anna, jeho bába.

Panenka Maria, jeho máma.
Vařila by kaši, nemá z čeho.

Poslala by pro ni, nemá koho.
Musí Josef pro ni jíti.

Nesmí se za dítě styděti.
Ježíšek mezi hovádkama leží.

Vítr fouká ode dveří.
Dítě maličký.

Křehnou nožičky.
Nemá žádný poduštičky.

Vy panenky, na plínčičky. dejte grošíček.
Vy mládenci na peřinky, dejte troníček.

A vy, baby, pozor dejte.
A to dítko kolébejte, nepřestávejte...

 Blíží se půlnoc. Z kostelní věže se ozve hlas křídlovky či les-
ních rohů: Tichá noc, svatá noc...
 Kolik jich ještě prožijeme?
 My na Slovácku jsme písní bohatí. Až jednou – a nebude to 
tak dlouho trvat – ulehneme naposledy a na věci kolem nás, 
ani na ty na dosah ruky již nedosáhneme a zrakem nedo-
hlédneme, jediné, co bude v tu chvíli s námi, bude píseň. 
Třeba právě ta, jíž jsme o Vánocích naslouchali na vánočním 
zpívání. Proto i píseň si zaslouží, abychom ji pozvali k pro-
střenému stolu a k vánočnímu stromečku. 

Nakladatelství Jiří Jilík

 Kniha Jdu Slováckem krásným II, ilustrovaná barevnými 
litografiemi Františka Pavlici, vyjde do Vánoc a distribuo-
vána bude začátkem prosince. Informace k objednávce lze 
mimo jiné získat na emailové adrese jiri.jilik@gmail.com, 
eventuálně na telefoně 571 141 027. Předpokládaná cena 
knihy do 200,- Kč.

 Jako malou ochutnávku Vám nabízíme úryvek  
z knihy pod názvem „Vánoce na Slovácku“.

 Vzpomínky na dětství naplňují každého z nás a jsou tím 
intenzivnější a tím jas-
nější, čím více se od 
dětství vzdalujeme. Čím 
jsme starší, tím častěji 
se ohlížíme, jako by-
chom chtěli zahlédnout 
a zachytit cosi z uply-
nulého času, který se 
nám zdá být zmizelým 
rájem. Vánoce v těch-
to vzpomínkách nikdy 
nechybí, vždyť patří  
k tomu nejpěknějšímu, 
co jsme prožili. S Váno-
cemi se pojí představa 
krásy, dobroty, soucitu, 
pohody, štěstí, lásky… 
Vzpomínáte? 
 Buchlov s Barborkou pokryla sněhová pokrývka. Obloha 
je ještě ztemnělá, když se od chalup odloupla světélka. Lidé  
z Nedakonic, Buchlovic, Polešovic, Tupes i Zlechova s lam-
pičkami v rukou prošlapávají cestičku ke kostelu. Roráty 
začínají brzo ráno, ještě za tmy. Lidé v kostelních lavicích 
sedí s kancionálky v rukou a zpívají. Kluci nezlobí. Temná 
zář a vůně voskovic, panáčkovo nové mešní roucho, ticho 
a zpěv. Je toho tolik, že ani nevíš, kdo stojí před tebou,  
za tebou a kdo to nyní přišel.
 Je advent. Rodí se Vánoce v tajemné, ale živé předtuše 
Spasitele.
 Ticho o Vánocích je jiné, nemá tvář osamění. Naopak, je to 
ticho pospolitosti a souznění. 
 Štědrý večer. Nastává stmívání. Z potemnělé oblohy padá 
sníh. Chumelí tak silně, že během půlhodiny jsou chodníky 
pokryty bělostnou pokrývkou. A nejen chodníky. I silnička, 
která se vine vesnicí, zmizí pod popraškem sněhu. V tuto 
chvíli již auta nejezdí, jen jeden jediný opozdilec s rozsvíce-
nými světly tiše projede, zanechávaje za sebou bílou stopu. 
Dědina je tichá, ale nikoliv prázdná. Všichni jsou v tuto chví-
li doma. Sedíme kolem stolu. Jindy na modlitbu není čas, 
ale dnes, dnes to jaksi patří k věci. Tatínek, čerstvě oholen,  
ve svátečním a s vázankou, jež ho vždy tak strašně škrtí, si 
bere slovo. A během chvilky, co hovoří, přisedají ke štěd-
rovečernímu stolu i ti, kteří už dávno nejsou s námi – sta-
řenka se stařečkem, kmotřenka Anna, strýc Josef s tetou 
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 Vážení občané, byl jsem den před volbami do obec-
ního zastupitelstva napaden a pošpiněn, jen proto, 
že jsem jako předseda MS ODS prezentoval názor 
na dění v zastupitelstvu v Němčičském čtení, a proto 
vám o to více děkuji za projevenou důvěru pro MS 
ODS Němčičky a také mou osobu. Je mi líto, že musím 
některé věci zveřejnit a nezůstaly na místech k tomu 
určených, jako je obecní zastupitelstvo, vinařský 
spolek, TJ anebo přímo rodina. V tomto případě jste  
na vlastní oči viděli, jaké praktiky se používaly při 
prosazování osobních zájmů některých zastupi-
telů, a právě proto jsem popsal některé události  
za minulé období v Němčičském čtení. Bylo mi jas-
né, že dotčeným osobám se to nebude líbit a byl 
jsem také místní radou varován, že bude špiněna 
má osoba, přesto jsem tento článek zveřejnil hlavně 
pro ty, kteří nebyli přímými svědky na zastupitelstvu.  
Do Němčičského čtení přispívám pravidelně v ter-
mínu uzávěrek a považuji je za medium, které slouží  
k prezentaci zájmových spolků, politických stran, 
které tu působí, a jednotlivých občanů. Zde můžete 
zhodnotit jednotlivé názory a podle toho se rozho-
dovat, popřípadě něco podpořit nebo se do něčeho, 
co vás zajímá zapojit. Myslím si, že za čtyřleté období, 
jak graficky, tak obsahově se posunulo čtení o kou-
sek dál, a hlavně se vždy otiskly všechny příspěvky  
a názory, pokud byly podepsány a neobsahovaly vul-
garity. Teď, ke konkrétním bodům, které byly účelově 
zkresleny anebo nepravdivě popsány. 

 Milý bratranče, byl jsem vždy pravicově smýšlející 
člověk, který je přesvědčen, že soukromé vlastnictví 
je nejčistší forma pro podnikání a běžný život. Veřej-
ně tyto názory prezentuji a zastávám. V roce 2002, až 
po tom co jsme s bratrem vybudovali naši vinařskou 
firmu, postavil si dům a zabezpečil určitý standard pro 
rodinu, tak jsem vstoupil do politiky a veřejného živo-
ta. Vedlo mě k tomu také to, že podnikání a soukro-
mý život je jednou z nejvyšších svobod, které máme 
možnost v našem životě prožívat. Každý jednotlivec 
sklízí své úspěchy i neúspěchy a nese celkovou zod-
povědnost za svá rozhodnutí. Vedlo mě k tomu také 
to, že jsem chtěl zabránit zneužívání a plýtvání veřej-
nými penězi. Ano, jsem členem MS ODS a zároveň 
jejím předsedou, jsem členem OR ODS Břeclav a má 
osoba nese to dobré i špatné, co se v této zemi událo. 
Snažím se veřejně prosazovat názory, které považuji 
za správné, ale vždy respektuji většinové rozhodnutí, 
protože na tom je založena demokracie. Myslím si,  
na rozdíl od Honzy, že politika je součástí našeho 
života, ať chceme či nechceme, protože ovlivňuje 
prostředí, ve kterém žijeme, a jde jen o to, abychom 
vždy postupovali transparentně a slušně. Chtěl bych 
na tomto místě prohlásit, že si vážím každého, kdo co 
dobrého pro obec, včetně Honzy, udělal, a nemám 
problém jim ty zásluhy přiznat. Jsem za to rád  
a fandím každé aktivitě, která zvelebí naši obec, nebo 
zkvalitní běžný život. Hlavní problém je ten, že všichni 
doma, ve sklepech či hospodách kritizujeme chování 
ministrů, poslanců a veřejných činitelů, že se přiživují 
na veřejných prostředcích, a když se s tím setkáme  
na vlastní oči u našich přátel nebo rodinných přísluš-
níků, tak mlčíme a přehlížíme to. Já jsem člověk, kte-
rý to vždy kritizoval a nejen to. Všichni o mně vědí, 
že pokud se s tím setkám, tak u mě každý narazí  
a je mi jedno, jestli je členem ODS, kamarád nebo 
rodina. Právě proto jsme se začali názorově rozcházet 
s panem Jaroslavem Stávkem. V žádném případě mu 
neupírám jeho pracovitost a nasazení pro sportovní 
areál, ale že hraje nečistou hru za účelem udržení vli-
vu, to mi vadí. Jeho praktiky: vypouštění polopravd 
a očerňování lidí, kteří mají jiný názor a jiný pohled 
na věc, mě vždy velice mrzel (nemalou roli v tom 
hraje jeho žena Lidka). Píšu o tom, protože jsem pro 

TJ brigádně pracoval, aktivně v klubech sportoval  
a pracoval v jejich orgánech. Viděl jsem, co se kolem 
děje a nemohl pouze mlčet. Jistě mě spousta lidí, 
kteří tam pracovali, nebo vyvíjeli nějakou činnost, dá 
za pravdu, že pokud do chodu TJ začali trochu vidět 
a nedej bože chtěli něco kritizovat a změnit, tak byli 
nechutnými praktikami odstaveni nebo byli donu-
ceni odejít, protože na to neměli žaludek. Situace 
přišla až tak daleko, že velrybářským způsobem pan 
Jaroslav Stávek se snažil ovládnout valnou hromadu  
a přerušil normální přirozený vývoj v TJ. Spoustu 
občanů Němčiček na to rezignovalo a vystoupilo 
z TJ. Další, po zkušenostech s těmito praktikami, si 
nechtěli dělat problémy a raději svůj názor veřejně 
neprezentovali. Vím, Honzo, že jsi měl s tímto postu-
pem tvého otce problém, ale nic jsi pro to neudělal. 
Dále se budu snažit v rámci svých možností pod-
porovat sport v Němčičkách, ale doporučuji panu 
Jaroslavu Stávkovi, aby udělal taková opatření, aby 
nebyl v budoucnu ohrožen majetek obce, který  
do sportovního areálu byl vložen. To ostatní, co bude 
s TJ je už jeho odpovědnost, a musí si tu hru dohrát 
sám, protože na němčičáky se už tolik spolehnout 
nebude moct.
 Milý Honzo, píšeš, že ty jsi pro každý strom a o mě 
se to říct nedá. Tak to by mě zajímalo, kolik stromů jsi 
vysadil za své peníze a ne z dotací. Já můžu doložit, 
že jsem vysadil ovocný sad, kde je 600 stromů, dále 
jsme vysadili a udržujeme celý pozemek kolem 
potoka od bobovky až po areál ZD. Na terasách  
ve Veselých jsme vysadili 300 borovic a spoustu dal-
ších přivezli pro potřeby obce. Spolu s manželkou 
se staráme o nemalou zahradu a snažíme se všem 
kamarádům a lidem pomoci s jejich zahrádkami, jak 
to jen jde.
 Jak správně píšeš, zpracoval jsi projekt na dobu-
dování cyklostezky a obdržel jsi dotaci, ale už lidem 
neříkáš, že jsi to zatajil před vinařským spolkem  
a dokonce i před členy výboru vinařů. Pracovals  
na projektu půl roku, jak jsi sám přiznal na zastu-
pitelstvu, ale už neříkáš, že jsi zastupitelům ten 
záměr poslal v neděli večer ve 22.00 hod a v pondělí  
na zastupitelstvu nikdo kromě mě, který si to náho-
dou v noci přečetl, o tom nic nevěděl. A trochu mě 
mrzelo, že se hlasovalo o věci, kterou kdyby podal 
kdokoliv jiný, tak se odloží na další zastupitelstvo, aby 
byl prostor se s tím detailně seznámit. Ano, nebylo mi 
příjemné říkat veřejně věci, které si ostatní myslí, ale 
nemají chuť ti je říkat do očí. Myslel jsem si, že takto 
vzdělaný člověk, podnikavý a schopný se nemusí při-
živovat na veřejných penězích a jako zastupitel, před-
seda vinařského spolku, bude pracovat na projektech 
pro tento spolek, popřípadě obec a nezneužije své 
pozice. Honzo, řekl jsem tento názor tobě do očí, řekl 
jsem ho na místech k tomu určených, jako je schů-
ze vinařů a zastupitelstvo. Nechodil jsem po dědině  
a neříkal to lidem, ne proto, že bych neměl pravdu, 
ale proto, že jsem se za tebe tak trochu styděl. 
 Vinařské muzeum zase bylo o tom, že byly přichys-
tány peníze z jihomoravského kraje 200 000,- Kč  
a ty jsi tlačil svůj projekt od své přítelkyně, ale zase 
to nebylo projednáno ve vinařském spolku, a až  
na můj popud jsme se sešli přímo v Hulatově sklepě 
a tam vinaři nakonec podpořili starostovu variantu. 
Od té doby tvá aktivita na tomto projektu se utlumila 
a zbyly pouze dotazy na starostu, jak pokračují jedná-
ní s majitelem sklepa. 
 Projekt Agora je zařízení, které má vyplnit jednu  
z největších slabin Němčiček. A to je slušná restaura-
ce, kongresový sál, další sportoviště a luxusnější uby-
tování, které k nám přivede movitější klientelu, jež tu 
utratí peníze a umožní vytvořit další pracovní místa, 
v návaznosti na provoz a služby. V žádném případě 
to není likvidační pro sportovní areál. Musím uznat, 
že z té vaší partičky jsi měl v této věci celkem realis-
tické názory, a bylo vidět, že ses snažil nepodlehnout 
rodinnému tlaku. 
 Spolupráce MS ODS a různých spolků, tak k tomu 
se snad ani nemusím vyjadřovat a myslím si, že všich-
ni lidé vědí, že MS ODS podporuje všechny činnosti 

v obci jak finančně, tak přes své členy organizač-
ně. Rada MS ODS konzultuje s představiteli spolků 
všechny potřeby a záměry, a snaží se ve spolupráci 
se starostou najít řešení. 
 V kauze Bočky se Honzovi divím, že se pod něco 
takového (jako vinařský odborník) mohl vůbec 
podepsat, protože jak píše, tak vinice podle něj by 
měli vinohradníci sadit v dolině, která má být zasta-
věna. Mrzí mě, že lidem lživě podsouváš, že jsme  
s Radimem koupili účelově pozemky v Bočkách, 
když moc dobře víš, že problém s účelovým náku-
pem je na straně tvého bratra Richarda, který 
hluboko pod odhadní cenu nakoupil pozemky, až 
se od vás zastupitelů dozvěděl o záměru změny 
územního plánu. My jsme pozemky kupovali prů-
běžně 20 let, co podnikáme, a to po celém katastru 
za ceny 10,- Kč, 12,- Kč a 20,-Kč /m2 podle dohody  
s majitelem. Pozemky jsme si kupovali nebo pro-
najímali za účelem výsadby vinic nebo sadů, ale to 
se ti do toho dopisu nehodilo. Asi ti uniklo, že jsem 
to byl já, který navrhoval, aby majitelé pozemků, 
kteří nebudou chtít pozemky prodat obci, museli 
obci doplatit cenu za zhodnocení pozemku (cena  
za náklady vybudovaných sítí jako je kanalizace, 
voda a elektřina).
 Tvé účelové tvrzení o úvěru mě taky mrzí o to 
víc, že víš, jak to doopravdy bylo a přesto lidem 
podsouváš lež. Mimochodem jsi pro to hlasoval  
a já jsem se samozřejmě zdržel. Musím se vrátit  
do roku 2006, kdy ZD požádalo o pronájem pozem-
ku v trati Veselý, na dobu 30 let. Pozemek byl řádně 
vyvěšen, a tak jsme se přihlásili do veřejné soutěže. 
V obálkové metodě jsme ZD přeplatili trojnásobně. 
Nabídli jsme roční nájem 5 293 Kč za 2,5 ha obecní-
ho pozemku, který se skládá z 1 ha produkční vinice 
a 1,5 ha mezí. Na pozemku jsme řádně vysadili vini-
ci, část mezí vyčistili a vysadili 300 borovic. Z toho 
vyplývá, že kdybychom o pozemek nežádali, tak 
pokračuje nájem po dobu 30 let a obci to finanč-
ní situaci neřeší. Protože manželka miluje rostliny  
a přírodu, tak postupem času u ní zrál nápad vybu-
dovat v Němčičkách něco jako arboretum, popřípa-
dě zelenou zahradu. Tento záměr chce realizovat 
sama a za svoje vlastní prostředky. Jistě víte, že 
arboretum je generační záležitost, většinou nevý-
dělečná, a jestli se to podaří, tak se z něho budou 
radovat především naše děti a vnoučata. Z důvodů, 
že jsme chtěli investovat přednostně do zemních 
úprav a osázení různých specialit, které budeme 
podle finančních možností rozšiřovat na celé meze, 
tak jsem požádal zastupitelstvo o splátkový kalen-
dář. Pozemek jsem kupoval podle vyhlášky za 20,-  
Kč/m2. Dále jsem se v kupní smlouvě zavázal, že 
pokud by na pozemku někdy v budoucnu mělo 
vzniknout technické zázemí pro provoz nebo budo-
vy určené k podnikání, doplatím obci za zastavě-
nou plochu podle vyhlášky o prodeji pozemků. 
Tento závazek v žádné jiné kupní smlouvě na obci 
nenajdete. Osobně jsem rád, že je všechno písem-
ně ošetřeno a můžu všechny tyto útoky a účelo-
vá tvrzení vyvrátit. Všechny smlouvy jsou veřej-
ně přístupné, doložené na katastru nemovitostí  
a na obecním úřadě, ale ty jsi, Honzo propůjčil své 
jméno špinavému osobnímu útoku a nevím, jak se 
mě nebo bráchovi budeš dívat do očí. Nevím, Hon-
zo, jestli to bylo z tvé hlavy, ale snad až čas a ekono-
mické odstřižení od rodičů ti umožní změnit pohled 
na spoustu věcí kolem tebe, včetně veřejného živo-
ta a podnikání. 
 
 Vám občané, děkuji za trpělivost a pochopení 
při čtení těchto neveselých řádek, které vrhají stín  
na naši rodinu. Chci vás ubezpečit, že jsem napsal 
na toto osobní téma poslední vyjádření a nebudu již 
reagovat, ať už si tato partička vymyslí cokoli. To ale 
neznamená, že se jako občan a předseda MS ODS 
nebudu vyjadřovat k veřejným záležitostem, i když 
to bude někomu nepříjemné. 
 Stávek Pavel

Růžové psaní
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Vinařské okénko
Kyseliny ve víně
 Ročník 2010 si budeme dlouho pamatovat. Ti kte-
ří prodávají hrozny proto, že neměli co prodávat, 
ti kteří nakupují hrozny proto, že platili až dvoj-
násobné ceny za kilo hroznů (já osobně například 
až 30,- Kč za kilo – nebylo zbytí, pokud jsem chtěl 
zpracovávat moravské hrozny), no a konečně všem 
výrobcům i konzumentům se vína z tohoto ročníku 
vryjí do paměti svou ocelovou až nervní kyselinou. 
Za dobu, co se motám ve vinici a sklepě si pama-
tuju pouze dva podobně kyselé ročníky a to ročník 
2001 a 1996. V obou uvedených letech byla ovšem 
standardní kvantita hroznů ve vinici, což se o letoš-
ním výnosově velmi podprůměrném ročníku říci 
nedá.
 Nejdříve se pojďme podívat na nejdůležitější 
kyseliny ve víně. Kyselina vinná se po vytvoření  
v hroznech dále neodbourává. K jejímu snižování 
dochází pouze díky tvorbě tzv. vinného kamene 
– hydrogenvinanu draselného v moštu nebo víně. 
Ten vzniká reakcí kyseliny vinné s draslíkem. Jeho 
rozpustnost se snižuje se zvyšujícím se obsahem 
alkoholu během fermentace a tak jeho velká část 
vypadne právě ve kvasu. V dobře vyzrálých roční-
cích tvoří kyselina vinná cca 65 % celkových kyse-
lin ve víně. Tvoří strukturní kyselinu vína a proto 
je ve víně spíš žádaná. Kyselina jablečná při tvorbě 
bobulí představuje až 20 g/l, ale během zaměká-
ní a dozrávání hroznů její obsah klesá až na 4 g/l, 
to především díky teplému slunečnému počasí.  
Ve špatných ročnících převládá nad kyselinou vin-
nou a může tvořit až 60 % kyselin. Kyselina jablečná 
je velmi ostrou kyselinou a proto je její vyšší obsah 
ve víně negativní. 
 Proč je v letošních vínech tolik kyselin? Důvodů 
je hned několik. Deštivé počasí v průběhu vege-
tace vede každoročně k vyššímu množství kyseli-
ny vinné v moštu. Zároveň také nízké teploty při 
dozrávání nedovolili odbourání kyseliny jablečné 
v hroznech na keři. Výsledkem je pak až například 
15 g/l celkových kyselin v moštu, oproti běžným  
8 až 10 g/l. Navíc výskyt prvních mrazíků v průbě-
hu zpracování také vedl k tomu, že některé sklepy 
a předsklepí, které jsou náchylné na výkyvy teplot 
se ochladily natolik, že nemohlo dojít k dalšímu 
pozvolnému odbourávání kyselin na kvasnicích 

vína. Hotová vína tedy mají letos běžně 7 až 10 g/l 
celkových kyselin, oproti běžným 5 až 6 g/l. 
 Jak s těmito víny pracovat? Za poslední dese-
tiletí už se někteří vinaři naučili u červených vín 
provádět tzv. malolaktickou fermentaci, tedy jab-
lečnomléčné kvašení. Jedná se o přeměnu ostré 
kyseliny jablečné na jemnější kyselinu mléčnou  
a oxid uhličitý, čímž se víno částečně zharmonizuje. 
Trvalo opravdu několik let, než jsem některé vinaře 
v Němčičkách přesvědčil, že jejich vína budou jem-
nější a konzumentovi přístupnější, pokud u nich 
provedou odbourání kyseliny jablečné ať už spon-
tánní nebo za pomocí různých přípravků. Dnes jsou 
rádi, že začali odbourávat, protože jejich vína dosa-
hují opravdu jiných dimenzí. 
 Pokud chceme provádět jablečnomléčné kvašení, 
je vhodné použít selektované bakterie rodů Leu-
conostoc, Lactobacillus a Pediococcus a přidat je 
nejlépe co nejdříve po dokvašení vína. Bakterie se 
dají koupit ve všech vinařských potřebách. Jableč-
nomléčné kvašení probíhá za teploty 20 °C a více, 
nejlépe pokud má víno ještě zbytkové kaly. Bakte-
rie jsou velmi náchylné na oxid siřičitý, takže pokud 
chceme odbourávat, tak víno nesmíme sířit, ani 
při stáčení. Ze začátku sice budete velmi netrpěliví 
nad oxidativním až těkavým buketem, který se při 
odbourávání po několik týdnů tvoří, ale buďte si 
jisti, že toto negativní aroma po odbourání, stočení 
a provětrání vína pozvolna zmizí.
 Je možné, že z letošní sklizně budou vína natolik 
kyselá, že bakterie nebudou schopny odbourává-
ní vůbec nastartovat. V tomto případě je nutné 
víno nejdříve odkyselit chemicky, tzn. uhličitanem 
vápenatým, který reaguje s kyselinou vinnou. Uhli-
čitan vápenatý je také možné zakoupit ve vinař-
ských potřebách. Na závěr je nutné připomenout, 
že není vhodné spoléhat na svůj jazyk a vždy je 
jistější víno poslat na rozbor, abychom věděli kolik 
a jaké kyseliny víno obsahuje. Podle výsledků roz-
boru potom usoudíme na další kroky. Stanovení 
celkových kyselin vyjde cca do 100,- Kč, stanovení 
jednotlivých kyselin asi na 150,- Kč. Všem vinařům 
přeju při přechutnávání školených a zrájících vín 
spoustu trpělivosti. I přes veškeré výše uvedené 
rady dbejte na maximální přirozenost při všech 
technologických operacích ve sklepě tak, aby  
ve víně zůstal zachován jeho skutečný charakter.

Ing. Jan Stávek, Ph.D.
předseda Sdružení vinařů Němčičky

předseda VOC Modré hory
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Jednoho podzimního podvečera jsem se šel se 
svým synem Přemyslem učit báseň z čítanky pro 
pátý ročník základní školy. Verše Jana Skácela, 
nejmoravštějšího z básníků, mne uchvátily stejně 
tak, jako uchvacují již generace milovníků poezie. 
Možná i proto jsem si tuto báseň přečetl několi-
krát po sobě. Následně jsem si uvědomil, že bás-
ník viděl do budoucnosti. 

MODRÁ DĚDINA - Jan Skácel

V té vesnici je všechno modré
a je to pravda, žádná lež:
vozíček modrý v modré trávě
a u kostela modrá věž.
Okolo domů modré ploty
a za dědinou modrý lán,
nad ním se v modré výši vznáší
docela modrý eroplán.

(ze sbírky Kam odešly laně)

Zkuste se nyní zamyslet, co vám připomínají tyto verše. Budu se těšit na další číslo Němčičského čtení,  
ve kterém vám přiblížím své chápání Skácelových veršů.

Tomáš Stávek, Němčičky

Skácelova básnická vize

Ohlédnutí za vinařským dnem

 Vzhledem k tomu, že uzávěrka minulého čísla Němčičského čtení byla již 15. srpna, vraťme se nyní spo-
lu na pár minut k poslední srpnové sobotě, kdy proběhl tradiční vinařský den. Byť pořadatelům nepřá-
lo teplé počasí, určitě nebudeme přehánět, pokud řekneme, že letos se vinařský den i přesto vydařil. Pro-
gram začal již v deset hodin dopoledne, kdy se do kulturního domu trousili první návštěvníci. Byla zde 
připravena především výstava hroznů a vinohradnické techniky. U kostela mezitím probíhala výstava domá-
cího zvířectva, a ve 13.00 hodin návštěvníky uchvátil krojovaný průvod obcí doprovázený dechovou hudbou  
a koňskými spřeženími. Průvod dorazil až ke kapličce U Větřáku, kde se odehrálo symbolické zarážení hory. 
V programu, jehož dění se poté přesunulo na nádvo-
ří kulturního domu, vystoupila mimo jiné dechová 
hudba při Základní umělecké škole Velké Pavlovice 
a taneční soubor Dolina. Po celý den byly otevřeny 
místní sklepy více než 10 vinařů. Kromě dobrého vína 
čekalo na návštěvníky v každém sklepě občerstvení  
v podobě trdelníků, chleba se sádlem, opékaného masa 
či jiných tradičních i netradičních pokrmů. Pro ty, které 
celodenní putování po sklepech příliš neunavilo, byla 
od 20.00 hodin připravena burčáková zábava na kou-
pališti.

- LZ -

Tomáš Stávek.

Krojovaný průvod. Návštěva sklepa u Josefa Havlíka.

Na snímku mužácký sbor, který svým zpěvem doprovázel zarážení hory.
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Nepečené vánoční cukroví
Vánoční svátky se blíží mílovými kroky, a tak Vám nabízíme alespoň pár tipů na vánoční cukroví, které lze 
„napéct“ i během krátké chvilky. 

STUDENTSKÁ POCHOUTKA

125 g másla, 1 lžíce medu, 60 g dětských piškotů, 60 
g ořechů, 60 g kandovaného ovoce, 1 lžíce kakaa,  
1 vanilkový cukr, čokoládová poleva. 

Máslo utřeme s medem, vanilkovým cukrem  
a kakaem do pěny. Vmícháme drobně nakrájené piš-
koty, ořechy a kandované ovoce. Takto vytvořenou 
hmotu rozetřeme na plech vyložený alobalem, potře-
me čokoládovou polevou a necháme ztuhnout. Krájí-
me na kostky. 

VIŠNĚ V ČOKOLÁDĚ

120 g stoprocentního tuku, 120 g moučkové-
ho cukru, 6 kakaových pudinků, 1 vanilkový cukr,  
4 lžíce kakaa, 1 dl mléka, 1 dl rumu, višně, oříšky. 

Vše (kromě višní a oříšků) vaříme ve vodní lázni  
do zhoustnutí. Poté sáčkem na zdobení plníme  
do papírových košíčků hmotu, višni, a nakonec hmotu. 
Ozdobíme oříškem. 

DOMÁCÍ TOFFIFEE

1 slazené kondenzované mléko, 1/2 balíčku lískových 
oříšků, 1 čokoláda na vaření, 50 g ztuženého tuku. 

Uzavřenou plechovku kondenzovaného mléka 
vaříme v tlakovém hrnci asi 45 minut na karamel 
(nejlépe uvařit den předem). Nad parou nechá-
me rozpustit čokoládu, ztužený tuk a vymícháme  
do hladké polevy. Do košíčků nebo do otvoru plas-
tové krabičky (např. od bonboniéry) nalijeme trochu 
rozpuštěné čokolády. Lžičkou nabereme chladný kara-
mel, kterým obalíme oříšky, tento základ položíme 
na čokoládovou vrstvu (alternativa: karamel dáme na 
čokoládu, položíme oříšek, a zase karamel) a zalijeme 
čokoládou. Nakonec necháme ztuhnout v chladničce. 

KOKOSOVÉ KULIČKY

150 g dětské krupičky, 100 g mletého kokosu, 200 g 
moučkového cukru, 120 g másla, 3 lžíce rumu. 

Na slabém ohni rozpustíme máslo a lehce opražíme 
krupičku. Zapracujeme ostatní suroviny a z hmoty 
tvarujeme kuličky. Namáčíme v čokoládové polevě 
(můžeme obalit i v kokosu).

PUNČOVÉ KOULE

50 g čokolády na vaření, 100 g moučkového cukru, 
250 g másla, 2 balíčky drcených piškotů, 100 g mle-
tých ořechů, 2 lžíce kakaa, 1 dl rumu, 0,5 dl ovocného 
sirupu, 1 vanilkový cukr.

Ve vodní lázni necháme změknout čokoládu, přidáme  
moučkový cukr, máslo, drcené piškoty, ořechy, kakao, 
rum, sirup a vanilkový cukr. Z vychladlé hmoty tvaru-
jeme kuličky, které obalujeme v kokosu. 

KULIČKY Z OŘÍŠKŮ

100 g mletých ořechů, 100 g moučkového cukru,  
80 g másla, 1 lžíce rumu, 1 lžíce citronové šťávy, kakao  
na obalení. 

Utřeme máslo s cukrem, přidáme ořechy, citronovou 
šťávu a rum. Vše propracujeme a dáme ztuhnout. Tvo-
říme kuličky, které obalíme v kakau. 

GRILIÁŠ

250 g krystalového cukru, 250 g tuku Hera, 250 g nase-
kaných ořechů, trocha kakaa, 1 kondenzované slazené 
mléko (Salko), 6 dortových oplatků. 

Na pánvi rozpustíme cukr, pomalu přidáváme tuk 
a slazené mléko. Mícháme, až se za vařečkou udělá 
cestička, odstavíme a vmícháme nasekané ořechy  
a kakao. Směs natřeme na oplatky, zatížíme a nechá-
me přes noc v chladu rozležet. Rozkrájíme na čtvereč-
ky. Můžeme ozdobit čokoládovou polevou.
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Fotogalerie

Pozvánky

Vinařský den 2010

29. prosince 2010 - Pyžamový večírek
hraje Propaganja + Bezestopy, možná příjde i kouzelník, vstup v pyžamu vítán 

15. ledna 2011 - Reprezentační ples MS ODS Němčičky
hraje TrioBand, vystoupí mažoretky Lady Stars Hustopeče, TS Krúžek Němčičky

29. ledna 2011 - Krojovaný ples
hraje DH Sokolka, předtančení Moravskou besedou

12. února 2011 - Vinařský ples

5. března 2011 - Lyžařské maškaření

Na všechny akce srdečně zvou pořadatelé!

Fotografie do tohoto čísla Němčičského čtení poskytli: archiv Římskokatolické farnosti Velké Pavlovice, archiv TJ Sokol Němčičky, Patrik Komárek, Petr Antoš, 
Jana Droběnová, Oldřiška Poláčková, Tomáš Stávek, Radomír Oslzlý, Lenka Zechmeisterová. Děkujeme.

Krásné a radostné prožití vánočních svátků a vše nejlepší do nového roku
Vám všem přeje redakce Němčičského čtení.


