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Slovo starosty
„Vážení milí, horní, dolní, domácí aj přespolní“

Jsem člověkem veselým, optimistickým a  v  zásadě realista. Tímto oslovením si
nedělám legraci ze  čtenářů našich listů, ale mnozí z  vás si před nedávnem mohli
všimnout mých výstoupení na  významných slavnostech naší obce – dožínky, sjezd
rodáků a  přátel obce, zarážení hory a  otevřené sklepy – a  tímto oslovením všechny
přítomné vítám v  duchu kulturně-historickém a  tradičním pojetí, a  proto mi i   nyní
přirůstá k  srdci.

Ocitáme se v  jakési přechodné fázi – meziobdobí, v  době konce období volebního
a  jak se říká, „když něco končí, něco nového, pěkného začíná“. Mým jasným
úkolem pro dnešní čtení je tedy téma bilancování a  vize. Bilancování, jako zpětná

vazba a  shrnutí toho, čeho se podařilo i   nepodařilo docíl it a  vize jako hudba budoucnosti v  dosahování
vysněných cílů. Ke  snaze bilancování a  skládání vizí mě ovšem dohání záležitosti , se kterými se před vámi
nemusím tajit. Jsou jimi záležitosti spojené s  mou kandidaturou a  odhodláním pokračovat na  tak významném
postu starosty této obce. Nadále se chci snažit utužovat kolektivy i   jednotl ivce, obec rozvíjet v  její materiální
stránce a  v  neposlední řadě být důstojným zástupcem naší krásné obce.

Všechny začátky bývají těžké, berte mne prosím s  určitou nadsázkou, chci být ke  všem upřímný a  s  každým
se bavit jako rovný s  rovným. Budu vám prostě říkat, co mě na  mé práci baví a  co ne, zkrátka a  dobře, vše
souvisí s  tím, co se daří i   nedaří. Mým těžkým začátkem byl nástup v  polovině emocionálně rozladěného
volebního období, kdy jasným cílem pro mne bylo srovnání všech nesvárů a  uvést „dědinu“ do  roviny, kdy se
můžeme setkávat na  ul ici . To vše způsobila doba velké inovace obecních prvků, které nás dostávali do  kruhů
nejvyšší politiky a  utvářela její obraz i   na  tak malé obci jako jsou Němčičky. Netvrdím, že je na  tom něco
špatně, vlastně si vážím této doby, která byla přínosem, ale nic nemá být přehnané a  neškodí se zase někdy
vrátit nohama na  zem. Ve  druhé fázi mého cíle jsem chtěl udržet přirozený vývoj materiální stránky rozvoje
naší obce a  neusnout na  vavřínech v  podobě získávání zdrojů krajských, státních či evropských dotací.
Zvolena byla cesta rozpracovaných projektů a  jej ich dotažení do  konce. Řada z  nich se podařila doladit
takovým způsobem, aby se daly podat jako hotové a  bezchybné žádosti o  dotace. Některé z  nich se podařilo
realizovat a  některé, to je ta stránka, která příl iš nebaví, že i   když je vše v  pořádku, selhává v  tomto řetězci
státní aparát, který po všech vyžaduje disciplínu a  zákonokáznost a  sám ji nemá. Příkladem pro daná slova je
přístup Státního pozemkového úřadu ve  věci „přivaděče“ cesty v  lokalitě Nová hora, kdy stát porušuje zákony
a  nečiní své povinnosti. Vyžádal jsem si proto přímo u  SPÚ jejich omluvu a  pro vás vysvětlení:

Vážený pane starosto,

vedli jsme spolu několik jednání na  pozemkovém úřadu v  Břeclavi v  loňském roce, ale i  letošním ve  věci zadání
projektové dokumentace (PD) – Polní cesty HC19, HC20, HC 28 včetně interakčního prvku v  k. ú. Němčičky
po  dokončené komplexní pozemkové úpravě.

Pozemkový úřad na  základě jednání s  Vámi začlenil vyhotovení projektové dokumentace do  plánovaných zakázek pro
letošní rok.

S  lítostí Vám však musím oznámit, že finanční prostředky přidělené pro Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj
pro letošní rok neumožňují zahájit výběrové řízení na  projektovou dokumentaci k  realizaci výše uvedených cest.

Máme v  plánu tuto akci přesunout do  příštího roku, ale nemůžeme vyloučit, že se situace nebude opakovat a  jako
v  letošním roce nedostaneme přiděleny finanční prostředky na  zakázky, které máme pod smlouvami, natož pak na  nové
projekty.

Děkuji za pochopení.
S  pozdravem.
Ing. Pavel Zajíček
odborný rada – vedoucí pobočky
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Vize, které mám, souvisejí s  postoji , které zaujímám a  ty bývají většinou politicky laděné se skupinou, kterou
reprezentuji . Nepovažuji se ovšem za  zarytého „straníka“, jsem člověkem stojícím pevně na  zemi a  stejně tak
bych mohl zastávat i   j iná uskupení. Snažím se brát tato politická uskupení s  určitým nadhledem a  brát jej ich
názory rovnocenně, dle toho, zda je cítím jako dobrá či naopak. Musím zde ovšem konstatovat, že práce
týmu, který reprezentuji , je chvályhodnou ukázkou toho, jak by měla nejenom politická uskupení naplňovat
svá poslání. Cítím z  jej ich aktivit zastávání základních principů demokracie, svobody jednotl ivců i   slova, ale
hlavně zodpovědnost k  obecním problematikám, to vše na  úrovni týmových hráčů. Ochota neustálého
setkávání se při poradách, s  úřady i   řadovými občany by měla být ale posláním každého zastupitele. Vážím
si práce každého aktivního člověka a  stejné díky takto skládám i   všem předešlým starostům, protože každý
z  nich se něčím přičini l , stejně tak jako každému se něco nepovedlo a  nemusíme mít žádné obavy, že tomu
v  budoucnu bude jinak.

V  čase předvolebním často přichází jakási soutěživost zdejších politických uskupení a  tu já pokládám
za  prospěšnou, je-l i zdravá. Proto vás žádám, dejte na  vlastní úsudek, důkladné pročtení a  správná
pochopení toho co nám „básníci říkají“. Negativní propagace myšlenek názorových skupin (pomluvy, fámy,
zesměšňování na  sociálních sítích, pamflety, a  další) je pro naši obec typickou strategií, která má velký
význam a  vl iv v  dosažení mocenského cíle. Jsem přesvědčen, že tato forma negativní kampaně, zvláště
v  dnešní pokročilé době, může být pozitivní i   negativní pro všechny tábory. Dnešní chytrý volič dokáže tyto
věci selektovat, a  tím ho pohání k  utvrzení svých rozhodnutí. I   přes všechno to předhánění se v  názorových
proudech si myslím, že naše tradiční politická uskupení si jsou vědoma toho, že výsledky obecních aktivit
jsou zásluhou celého složení zastupitelstva obce bez ohledu na  jej ich přičinění a  podporu, protože i   negativní
postoj je do  určité míry zpětnou vazbou, kontrolou k  zamyšlení se nad danou problematikou. Chci vám nyní
představit alespoň několik základních představ a  vizí do  dalšího volebního období, které prosazuji a  rád bych
usiloval o  jej ich realizaci:

• Chodníkové sítě ve  spodní části obce (dotace SFDI)
• Rekonstrukce sběrného dvora (vlastní zdroje + krajské dotace)
• Cyklostezka „Bořetice – Němčičky“ (dotace MAS Hustopečsko – IROP)
• Přivaděč cesty „Nová hora“ (státní pozemkový úřad)
• Obecní kanalizace, monitoring, opravy, rekonstrukce (krajské a  státní dotace)
• Udržovací rekonstrukce ČOV
• Rekonstrukce ZŠ a  MŠ Němčičky (IROP)
• Kulturní dům, rekonstrukce topení a  kl imatizace, údržba a  obnova
• Opravy místních komunikací
• Sportovní areál, rekonstrukce, údržba
• Výstavba RD lokality „Bočky“
• Tvorba parkovacích míst
• Ozelenění obce zvláště v  lokalitě ulice Nová hora

Tyto velké cíle jsou budoucností, až kam se můžeme neustále dostávat, můžeme si j ich namyslet
nespočetno, je ale důležité ze  všech cílů vybírat a  postupně vypracovávat v  možnostech, které máme.
Mantinely nám nastavuje obecní rozpočet, dotační a  příspěvkový systém dnešní doby. I   tam je třeba myslet
na  zadní vrátka a  nevycucávat se až do  dna. Počítat se musí i   s  běžnou údržbou obce a  s  činnostmi menšího
charakteru, které si dovedeme zabezpečit vlastními si lami. Zaměstnanců obce přibývá, je to dáno množstvím
neustále přibývajících svépomocných prací. I   tento trend chceme udržet a  ubírat se tímto směrem, protože
ne vždy jsou zakázky dotačních systémů výhodnější než realizace svépomocí vlastním rozpočtem.
Zaměstnancům za  jej ich nasazení, kreativitu a  chuť do  obecních aktivit patří velké díky, jej ich nabuzení
pozoruji jako jej ich nadřízený, kdežto řadovému občanovi může unikat.

Závěrem vás musím s  trochou nadsázky vyzvednout a  s  co největší slušností požádat, „otevírají se volební
urny“, při jďte k  volbám, je to vaše základní právo a  nepsaná povinnost, nestačí nadávat v  hospodách či
u   televize, je třeba život kolem sebe dotvářet a  měnit k  obrazu svému. Tomu se říká „politika“ a  klíčem k  ní je
právě volební urna. Souběžně s  volbami komunálními nás čekají i   volby do  Senátu ČR, i   když se mnohým
může zdát tento aparát zbytečným, nemělo by toto zdání být překážkou k  volbě. Já sám často spekuluj i
o  jeho nadbytečnosti, ale jsem, jak jsem v  začátcích zmínil realista, a  když je tato zpětná vazba a  kontrola
byrokratických opatření zřízena, respektuji to a  volím.

Děkuji vám za  dobrá vstřebání mých názorových myšlenek a  těším se s  vámi nashledanou v  dalším
volebním období.

Fi l ip Stávek, DiS, starosta obce Němčičky
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Krátce z obecního úřadu

ZASTUPITELSTVO OBCE
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Dopravní výchova

Letecký simulátor

Mazlíčkový den
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Spaní ve škole aneb Pirátská noc

Rozloučení s předškoláky
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Zemědělské století (část třináctá)
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