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Jako vždy přijdou první na řadu aktuality z kance-
láře obecního úřadu. Do provozu byla po pro-
vedení finálních úprav oficiálně uvedena zrekon-

struovaná smuteční síň. Starosta Zbyněk Slezák zatím  
informuje o pozitivní kvitaci ze strany občanů a pro-
jekt hodnotí jako užitečný: „Smuteční síň byla v žalost-
ném stavu, takže jsme jí věnovali nějakou péči, abychom 
jí opět vrátili důstojnost, jakou si místo posledního roz-
loučení zaslouží.“ Do smuteční síně přišly židle původně 
využívané v zasedací místnosti obecního úřadu, kam  
byly zakoupeny nové.
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Nové vydání obecního zpravodaje vychází v období až překvapivě rušném, a to ze všech možných úhlů pohledu. 
Děti se po prázdninách sžívají s pravidelným rytmem školní docházky, vinaří mají pilno s vrcholícím vinobraním, 
v následujících dnech rozhodnou občané o podobě zastupitelstva na další čtyři roky, a do toho všeho se ocitáme 
pod čím dál citelnějším vlivem problémů globálního měřítka, které mají ve finále největší dopad na hospoda-
ření jednotlivých domácností i podniků. Doufáme, že následující stránky aktuálního Němčičského čtení přinesou  
čtenářům alespoň drobné zvolnění této poněkud hektické doby.

Dokončená je také první etapa výstavby nové cyklos-
tezky a fitstezky, projekt byl předán 16. září. Stezka 
 zatím vede od koupaliště po ranč a sportovci na ní po-
tkají dvě odpočinková místa a zajímavé fitness prvky.  
Zahájení druhé etapy závisí na schválení změny územ-
ního plánu, čemuž se bude obec věnovat po zvolení  
nového zastupitelstva. 

Obyvatelé bytů na škole se dočkali nových parkovacích 
míst přímo v prostorách mezi školou a kostelem. Parko-
viště s přehledem pojme pět vozidel, přičemž každý byt 



Veřejné zasedání zastupitelstva obce

Na zasedání zastupitelstva, které proběhlo  
30. června, byla schválena tato agenda:

 • účetní závěrka obce Němčičky za rok 2021

 • závěrečný účet obce Němčičky za rok 2021

 • darování pozemku parc. č. 3351/51 
  a pozemku parc. č. 1949/7  
  Jihomoravskému kraji

 • smlouva o dílo na zhotovení změny č. 2
  územního plánu

 • přijetí úvěru k vybudování cyklostezky 
  ve výši 4 800 000 Kč

 • výběr dodavatele a rozhodnutí o přidělení
  zakázky malého rozsahu na dodávku a montáž 
  herních prvků fit stezky

 • rozpočtové opatření č. 5

 • obecně závazná vyhláška č. 1/2022, 
  o stanovení místního koeficientu pro výpočet 
  daně z nemovitých věcí

 • obecně závazná vyhláška č. 2/2022, 
  o stanovení koeficientu pro výpočet daně  
  z nemovitých věcí u zdanitelných staveb  
  a zdanitelných jednotek

Ve čtvrtek 11. srpna 2022 v 18:00 hodin  
se v kulturním domě konala informační schůzka  

k internetu přes optický kabel pro občany,  
kteří mají zájem o toto internetové připojení.

Internet rychlosti:
	 • 100/100 cena s DPH 300,-Kč
	 • 333/166 zaváděcí cena i s DPH 400,-Kč
	 • 666/333 zaváděcí cena i s DPH 600,-Kč

Za zaváděcí cenu bude možné objednat do konce 
března 2023. Po uzavření smlouvy bude zaváděcí cena 
platná po celou dobu platnosti smlouvy. 

Televize:
	 • je možné dokoupit i televizní vysílání 
  za 199 Kč s DPH. Firma poskytuje „sledování TV“
	 • zde je základní balíček v rozsahu cca 107 stanic.
  Je možné tento balíček rozšířit o další programy 
	 • program je možné sledovat až na 3 zařízeních
  současně 
	 • nebo je možné zvolit jiného operátora 
  pro poskytování televize 

Zprovoznění: 
	 • připojovací jednorázový poplatek je 
  2 000 Kč s DPH. V tomto poplatku je zahrnuto 
  zařízení na převod signálu + práce technika 
	 • rozvody po domě či bytě zajistí firma dle dohody
  přímo na místě (většinou půjdou využít stávající 
  rozvody) 
	 • postupné zprovoznění a připojení uživatelů bude
  probíhat od začátku září 2022 dle seznamu,  
  který je na obci. Na začátku bude čekací doba 
  cca 14 – 21 dnů, po prvotním náporu se bude 
  doba zkracovat 

Poskytovatel a provozovatel optické sítě je firma  
TAGNET s. r. o., jednatel je Tomáš Raus 

tel.: 733 735 992. 

Na obci je možné se zapsat do seznamu,  
který bude předán firmě a ta podle něj bude 

postupně zprovozňovat celou síť. 

Informace  
ke zprovoznění 

optické sítě

má přidělen jedno parkovací místo. Jedno zbývající je 
vyhrazeno pro potřeby farnosti. Nově zkulturněná plo-
cha umožní rodičům v klidu vyložit či naložit své děti  
u školy. Úpravy prostoru trvaly necelých 14 dní.

Konec prázdnin se každoročně nese ve znamení velkých 
vinařských akcí, které lákají nejen do naší obce stovky  
návštěvníků. Poslední srpnový víkend otevírají své 

Zastupitelé a jejich docházka na veřejná zasedání zastupitelstva

2018 - 1
zasedání 

od ustanovující 
schůze

2019 - 8
zasedání 

2020 - 8
zasedání 

2021 - 7
zasedání 

2022 - 4
zasedání celkem chyběl

Petr Antoš 0 1 2 1 2 6x z 28 zasedání

Miroslav Prchal 0 1 1 0 0 2x z 28 zasedání

Filip Stávek 1 3 3 5 4 16x z 28 zasedání

Pavel Stávek 0 1 1 2 1 5x z 28 zasedání

Tomáš Stávek 0 2 0 2 0 4x z 28 zasedání

Anna Vyskočilová 0 2 2 0 1 5x z 28 zasedání

Jiří Stávek 0 0 0 0 0 0x z 28 zasedání

Patrik Komárek / / 1 2 0 3x z 25 zasedání  
(mandát v roce 2019 3. ZO)

Martin Zelinka 0 2 / / / /

Zbyněk Slezák 0 0 0 0 0 0x z 28 zasedání

údaje platné k 14. 9. 2022

nižší celkové množství účastníků, ti jsou ale koncent-
rováni jen v naší obci a tím pádem hrozí víc problému.  
Letos se naštěstí jednalo víceméně o provozní věci, se 
kterými se při událostech tohoto rozměru počítá.“ 

Prvním zářijovým dnem byl zahájen nový školní rok  
a nástup do školních lavic dětem zpříjemnily drobné 
dárečky. Spousta nových zážitků čeká obzvlášť  
prvňáčky, kteří jsou letos čtyři. Učitelský sbor ale čeká 
pořádné sousto, na nástup do první třídy v příštím roce 
už se v mateřské školce připravuje patnáct předško-
láků. Ve školce a škole dál pokračují s výukou dvě ukra-
jinské děti.

Optimistická očekávání má obec ohledně spolupráce 
s novým předsedou ZD Němčičky: „Diskuse o spolu-
práci do budoucna už proběhla, jedná se především  
o potenciální využití obecních pozemků a družstvem 
doposud nevyužívaného majetku, který by mohl být  
k dispozici případným nájemcům.“ Jednání o kon-
krétní podobě spolupráce družstva a obce proběhne  
po volbách a vinobraní.

-pol-

sklepy vinaři němčičští, týden nato lze v rámci Putování 
za burčákem navštívit různá vinařství v celých Modrých  
Horách. Starosta vyhodnocuje průběh obou akcí:  
„Z mého pohledu bylo paradoxně bezproblémovější  
Putování za burčákem, kdy se v mikroregionu sice cel-
kově pohybovalo víc lidí, ale jejich rozptýlení mezi pět 
modrohorských obcí přispělo k relativnímu pořádku  
v průběhu akce. Během Letního festivalu vína je sice 
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Hody 2022
Foto: Richard Skoumal



Nová grafika byla zpracována na základě fotografií původních maleb.

Takto vypadala výzdoba 
prostor nádvoří kulturního 
domu ještě v roce 1990.

Zásluhy o zkrášlení těchto prostor si připisuje obec 
společně se spolkem Vinaři Němčičky, přičemž  
finančně se na projektu podílí obě organizace rov-

ným dílem. Samotnou myšlenku věnovat se výzdobě  
nádvoří vyprovokoval starosta Zbyněk Slezák, cílem vi-
nařů potom bylo oživit původní malby nacházející se 
dříve na fasádě protilehlé hospody. O grafické zpraco-
vání se postaral Radomír Oslzlý, který na základě dobo-
vých fotografií podobu výjevů zrekonstruoval. 

Původní malby na zdi hospody pocházely z konce  
padesátých let, kdy se prostorám kulturního domu 
věnovala značná pozornost. Samotné nádvoří bylo  
zbudováno úpravami a rozšířením místa po zrušené bej-
kovně. V roce 1958 byla dokončena stavba bočního kří-
dla s hospodou. Právě tehdy byla nová stavba zušlech-
těna malbami krojovaných děvčat a chlapců. Autorem 
těchto výjevů byl malíř Jaroslav Bedřich z Borkovan. Pro 
zajímavost, v nově zkulturněných prostorách nádvoří se 

hody konaly v roce 1959 vůbec poprvé – do té doby pro-
bíhala zábava vždy na place před kulturním domem. 

Vzhledem k tomu, že nová výzdoba přibývala na zdech 
nádvoří postupně, byly prvotní reakce obyvatel spíše 
smíšené. „Z ohlasů na vyobrazení samotných znaků obce 
bylo poznat, že obyvatelům chybí podobizna krojova-
ného páru. Teď když už jde vidět výzdoba jako celek, je 
odezva vcelku dobrá,“ komentuje starosta. „Zazname-
nali jsme, že někteří by se rádi vrátili k variantě malby 
přímo na zdi. Bohužel, jelikož budova průjezdu ani sou-
sedící zeď není v dobrém stavu co se týče vlhkosti, tato 
technika by dlouhodobě nevydržela. Stěny se loupou  
a obrazy by se musely každé dva roky přemalovávat, 
proto jsme zvolili tento styl provedení, který vydrží  
alespoň několik let. Nicméně to není dogma a v bu-
doucnu se výzdoba nádvoří může vyvíjet jiným směrem.“

-pol-

Návštěvníci sóla se mohou kochat pohledem na finální podobu nové výzdoby tohoto místa. Obecního znaku  
a pečeti, zdobících po obou stranách průčelí průjezdu na nádvoří, jsme si mohli všimnout již během hodů.  
Čtyři výjevy s folklorní tematikou přibyly ve druhé polovině srpna.
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jednoduché a pohodlné. Ale vstát, říct veřejně svůj 
názor, ale také udělat něco pro to, aby se věci začaly 
měnit k lepšímu.

Němčičky se staly místem, kde jsem, jako mnozí 
jiní, našel svůj domov, kde se mi líbí a baví mě tu 
žít, kde prožívám aktivní život, kde bych chtěl ze-
stárnout a kde možná i umřu. Chtěl bych, aby se tu 
pořád dobře žilo nejen mě, ale i všem ostatním ve  
vzájemném porozumění, toleranci a spolupráci.

2) Aspirujete na pozici starosty? Pokud ano, jak byste 
 vykonával svůj úřad? Pokud ne, jak byste si přál,  
 aby byl vykonáván? 

Každý, kdo je lídrem kandidátky, musí být připra-
ven být starostou obce. Není to jen o tom nechat se  
napsat na první místo kandidátky, ale být schopen pře-
vzít odpovědnost, pokud mu ji lidé svými hlasy svěří. 

Pamatujete na radu krále Miroslava? „Ševče, pa-
matuj si: Nad nikoho se nepovyšuj a před nikým se  
neponižuj.“ To by mělo platit i pro úřad starosty. 
Úřad musí být i nadále otevřený, jako dosud. Každý  
z občanů musí mít možnost přijít a požádat o pomoc, 
sdělit své problémy, návrhy nebo podněty. Každý, 
kdo je v právu a jedná čestně, musí mít zastání. Sta-
rosta musí umět vybalancovat přítomnost na úřadě  
a mezi lidmi v ulicích či katastru obce. Také musí mít 
dobrého místostarostu připraveného okamžitě a bez 
přípravy naskočit do rozjetého vlaku a zastoupit sta-
rostu v případě potřeby.

3) Jaká témata jsou podle Vás pro obec ta nejpalčivější? 
Palčivých témat, které jistě budou rezonovat všemi 
programy, je celá řada. Parkování a parkovací místa 
v obci, dodržování nočního klidu, bezpečný po-
hyb chodců, hlavně maminek s kočárky, údržba pol-
ních a lesních cest, sladění turismu a veřejných akcí  
s oprávněným nárokem na soukromí a klid dalších ob-
čanů. To všechno je důležité a nesmí být ignorováno 
nebo zapomenuto. 

My jsme si k tomu v naší straně přidali jedno velké 
téma. Téma, které přesáhne i do dalších volebních 
období. Tím je komunitní energetika. Připravuje se 
změna legislativy, a hlavně obrovské evropské finan-
cování vedoucí k zajištění co největší energetické so-
běstačnosti obcí. Kdo nebude připraven, pravdě-
podobně již nikdy nebude mít tak velkou možnost  
vybudování dalších zdrojů energie pro provoz obce. 
A že toho v Němčičkách není málo – na ulicích sví-
tíme, na obci, ve škole i kulturáku topíme, v čistírně 
prakticky pořád běží čerpadla. A my chceme jít ještě 
dál, nejen v obecním majetku, ale i v konkrétní po-
moci lidem a rodinám, jak dosáhnout na levné zdroje 
energie, energii sdílet nebo dodávat do distribuční 
soustavy.

4) Jakým problémem se budete po případném zvolení 
 do zastupitelstva zabývat jako první?  

Doufám, že tím prvním, čím se bude zabývat nové 
zastupitelstvo, nebude žádný problém, a obecně by 
bylo fajn, kdybychom se mohli zabývat jen příjem-
nými věcmi. V první řadě bude třeba zvolit starostu 
a místostarostu - a pak už to pojede: Leží nám na 
stole připravovaná změna územního plánu, budeme 
jednat o nové smlouvě na svoz odpadů, připravo-
vat a schvalovat rozpočet obce na rok 2023. Do toho  
se nyní otevírají pro obec velmi zajímavé dotační  
výzvy – rekonstrukce, údržba a zvýšení kapacity čis-
tírny odpadních vod (to nutně potřebujeme, po-
kud chceme v budoucnu uvažovat o nové výstavbě)  
a právě komunitní energetika. Tady nemáme nač če-
kat a musíme konat… kdo dřív přijde… znáte to.  
A my chceme být připraveni.

5) V čem vidíte silné stránky a potenciál obce?
Rádo by se psalo, že v jedinečném vinařství a ze-
mědělství obecně, v kultuře, v tradici, v podnikání,  
v turismu, ve sportovním vyžití. Já to vidím možná 
trochu jinak. Nejsilnější stránky a největší potenciál 
obce vidím v lidech samotných. V rodinách, které 
zde vychovávají své děti, které jednou naše Něm-
čičky „zdědí“. V šikovných lidech, kteří věnovali své 
životní úsilí tomu, proč mnozí Němčičky obdivují jako 
krásnou obec s tradicí, vynikajícím vínem, vtipnými  
nápady, bohatou kulturou, sportovními možnostmi 
nebo vynikající řemeslnou prací. 

My všichni tvoříme Němčičky, my všichni jsme největ-
ším potenciálem pro Němčičky. Na každém z nás zá-
leží, jaké Němčičky budeme mít a jaké je předáme 
dalším generacím.

Sdružení nezávislých  
kandidátů Němčičky 

Zbyněk Slezák

1) Co Vás vedlo k tomu aktivně se účastnit politického
 dění v obci? 

Mít možnost ovlivnit chod v obci a aktivně se podí-
let na tomto dění. Poslední 4 roky jsem měl příleži-
tost obec vést jako starosta obce. Ale i dříve, už jako  
řadový zastupitel, jsem usiloval o to, aby byli občané 
v obci spokojeni.

2) Aspirujete na pozici starosty? Pokud ano, jak byste 
 vykonával svůj úřad? Pokud ne, jak byste si přál,  
 aby byl vykonáván? 

Ano, aspiruji, a doufám, že budu moci pokračovat ve 
vedení úřadu, tak jak tomu bylo doposud. Domnívám 
se, že je to ke spokojenosti většiny obyvatel, i když je 
zřejmé, že se nedá zavděčit všem.

3) Jaká témata jsou podle Vás pro obec ta nejpalčivější? 
Momentálně je to dokončení rekonstrukce chodníků, 
oprava obecních komunikací a do budoucna rekon-
strukce celé stokové sítě i s čistírnou odpadních vod.

4) Jakým problémem se budete po případném zvolení 
 do zastupitelstva zabývat jako první? 

V první řadě je třeba vyřešit způsob úspory elek-
trické energie na čistírně odpadních vod a obecním 

úřadě. Současně je již v jednání umístění fotovoltaické  
elektrárny na tyto budovy, vše by bylo samozřejmě za 
podpory dotací.

5) V čem vidíte silné stránky a potenciál obce?
Obrovský potenciál vidím v tom, že obec není za-
dlužená, může se tak pomalu a s rozvahou investo-
vat do rozvoje obce. Nedílnou součástí je i spolupráce 
spolků, které přispívají k rozvoji obce.

KDU-ČSL 
Mgr. Bc. Miroslav Prchal, DiS.

1) Co Vás vedlo k tomu aktivně se účastnit politického
 dění v obci? 

Byly doby, kdy se obci nedařilo, uzavíraly se prapo-
divné smlouvy, zakázky vyhrávaly firmy, které vznikly 
dva týdny před výběrovým řízením, měsíce se dlu-
žilo dodavatelům a faktury se neplatily v termínech.  
Ta doba už je za námi. Já nejsem člověk, který by měl 
ve zvyku brblat a nadávat pod fousy - to je strašně 

S blížícími se komunálními volbami se naše schránky 
začínají plnit materiály kandidujících stran, na banne-
rech vídáme obličeje jednotlivých kandidátů a jsme 
denně masírováni předvolebními slogany plnými na-
dějí a slibů. Pro ty z vás, kteří se tomuto informačnímu 
návalu raději vyhýbáte, přinášíme krátké rozhovory  
s lídry kandidátek naší obce. Každý z nich odpovídal 
na pět základních otázek, které mohou být stěžejní  
v poznání smýšlení jednotlivých kandidátů. 

Rozhovor s vedoucími 
kandidátek voleb do 
zastupitelstva 
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Naše Němčičky 
Ing. David Ludín, Ph.D.

Na níže položené otázky odpovídalo celé naše sdru-
žení jako kolektiv lidí s podobnými názory. Má osoba je 
pod jednotlivými otázkami podepsána spíše jako mluvčí  
našeho společného náhledu na daná témata.

1) Co Vás vedlo k tomu aktivně se účastnit politického
 dění v obci? 

Hlavním těžištěm rozhodnutí se aktivně zúčastnit  
komunálních voleb v obci bylo to, že jsme dali dohro-
mady stejně smýšlející občany, kterým není lhostejné 
co se v obci, kde žijí, děje.

Dalším důležitým faktorem je i to, že někteří naši čle-
nové již mají děti a určitě by chtěli, aby podmínky pro 
výchovu dětí a budování rodiny byly co nejpříznivější.
Myslíme si, že díky tomu budou mít chuť tu zůstat  
a zakládat další rodiny. Nejen u nás, ale i v okolních 
obcích je častý problém stárnutí obyvatelstva a stěho-
vání mladých rodin do větších měst.

2) Aspirujete na pozici starosty? Pokud ano, jak byste 
 vykonával svůj úřad? Pokud ne, jak byste si přál,  
 aby byl vykonáván? 

Na pozici starosty z našich řad nemá nikdo ambice. 
Jsme teprve na začátku cest v komunální politice  
a nechceme se bezhlavě vrhat na nejdůležitější pozici 
v obci.

Pokud se nám dostane dostatečné podpory od na-
šich spoluobčanů, budeme se snažit kandidovat na 
pozici místostarosty. Tady si myslíme, že bychom byli 
více přínosní pro obec a mohli získat potřebné zkuše-
nosti do dalších let, potažmo volebních období. Záro-
veň se budeme aktivně účastnit důležitých rozhodnu-
tích obce.

Od budoucího starosty bychom chtěli větší transpa-
rentnost jeho rozhodnutí, snahu získávání maximál-
ního množství dotačních projektů na rozvoj naší obce.

3) Jaká témata jsou podle Vás pro obec ta nejpalčivější? 
Těchto témat je mnoho a v průběhu času si budeme 
určitě všímat dalších. Je zde velká výzva ohledně  
aktuálního stavu čistírny odpadních vod, na kte-
rou je navázán i potenciální rozvoj výstavby nových  
rodinných domů pro rodiny s dětmi nebo oprava a re-
vitalizace obecní infrastruktury či zlepšení podmínek 
pro trávení volného času dětí a rodin s dětmi.

4) Jakým problémem se budete po případném zvolení 
 do zastupitelstva zabývat jako první? 

Nejprve nás čeká se rozkoukat v samotném chodu 
zastupitelstva a v řešení nedokončených projektů  
a realizace nových, které mají opravdový potenciál 
pro rozvoj naší obce. 

5) V čem vidíte silné stránky a potenciál obce?
Silných stránek má naše obec nespočet. Nejdůle-
žitější je fakt, že zde máme spoustu šikovných lidí. 
Dále máme velkou výhodu v umístění naší obce, a to 
nám dává spoustu možností k využití potenciálu obce  
(mikroregion Modré hory, oblast Jižní Moravy, místní 
víno a ovoce).

ODS 
Filip Stávek, DiS.

1) Co Vás vedlo k tomu aktivně se účastnit politického
 dění v obci? 

Politické dění jsem poprvé začal vnímat jako náctiletý, 
v dobách studijních. Obor politologie se mi tam za-
čal otevírat a já si z té doby odnáším jakési definující  
fráze o tom, co tato věda vůbec přináší. Takovou  
nejjednodušší je, že politika je vše, co se točí kolem 
vás - to, kam chodíte, s kým se stýkáte, kde sportu-
jete nebo třeba bydlíte, a tyto věci se snažíte kolem  
sebe utvářet. Již v této době získalo můj obdiv to, že  
v tak malé obci vzniká politické uskupení. Neváhal 
jsem s podporou a svým vstupem pod vlajku ODS 
jsem se začal účastnit politického dění ve zdejší obci. 
Neberu ovšem značku ODS jako nějakou nálepku. 
Na malé obci, kde si vidíme do talíře, je každá ná-
lepka zbytečná. Vidím za ní zdejší tváře, které jsou mi 
známé, a vím, že se podílejí ve všech zásadních ob-
lastech společenského, sociálního, kulturního i spor-
tovního života. Právě to, že nosí politické uskupení  
jakoukoli nálepku spjatou s vyššími kruhy krajské i ce-
lostátní politiky vnímám velmi pozitivně jako prodlou-
ženou ruku k dosažení svých zájmů.
 

2) Aspirujete na pozici starosty? Pokud ano, jak byste 
 vykonával svůj úřad? Pokud ne, jak byste si přál,  
 aby byl vykonáván? 

Tato otázka se mi v této chvíli zdá předčasná a možná 
tak trochu zbytečná. Každý, kdo kandiduje v před-
ních pozicích jakéhokoli uskupení si jí musí být vědom  
a musí být připraven se k ní postavit čelem. Přede-
vším je to vůle lidu ve volbách, kteří rozhodnou a roz-
dají karty. Pak už záleží na vůli a možnostech každého  
zastupitele, jestli se pro tuto funkci uvolní či neuvolní. 
Velmi kladně hodnotím komunikaci našeho sdružení, 
kde jsme se v této věci vyjadřovali a dospěli k názoru, 
že naši první čtyři kandidáti, kteří uspěli ve volbách 
minulých, by za daných okolností byli schopni zastá-
vat úřad starosty. Já jsem tedy jen jedním z nich. Po-
kud jde tedy o mě samotného, tak s touto funkcí zku-
šenosti mám a stejným způsobem bych ji opět za-
stával. Kdokoli jiný, a to bych si přál, aby se držel  
stejných pravidel, na kterých tento post stojí. Mezi ně 
by se dala zařadit slova jako je korektnost, důstojnost, 
schopnost vyjadřovaní, poctivost, nadstraničnost,  
nezatajovat okolnosti, bezúplatnost a v neposlední 
řadě spravedlivost.

3) Jaká témata jsou podle Vás pro obec ta nejpalčivější? 
Obecních témat je celá řada a bezesporu se dají hle-
dat nová. K těm dokola omílaným patří třeba kanali-
zace, chodníkové sítě, bydlení pro mladé lidi, sporto-
viště, agroturistika a mnohé další. Myslím si, že důle-
žité jsou u nás v obci věci vztahové. Velké organizace, 

podnikatelé i zájmová sdružení versus obec. Stačí si  
povšimnout při setkávání se s nimi, že to tam doslova 
skřípe. Je to ovšem práce nelehká, nejnáročnější, je 
to prostě práce s lidmi. Stejně tak neméně důležitá 
je sociální služba, jen těžce udržitelná zvláště v malé 
obci. Cítím velkou vůli a podporu, aby takové zařízení 
u nás bezproblémově fungovalo v součinnosti neje-
nom s obcí, ale také s občany, sdruženími i firmami. 
Zdá se mi, že tomu tak dodnes není.  

4) Jakým problémem se budete po případném zvolení 
 do zastupitelstva zabývat jako první? 

Nejenom já, ale celé zastupitelstvo i nově zvolený sta-
rosta by možná jako první na řadě měli sáhnout po 
územním plánování. Je to důležitá dokumentace, 
která posouvá kupředu obec a nejenom ji, ale i zdejší 
organizace, podnikatele, živnostníky i řadové občany. 
Současné vedení obce v této oblasti poněkud váhalo, 
a tak si myslím, že je opravdu takříkajíc za pět minut 
dvanáct.

5) V čem vidíte silné stránky a potenciál obce?
Naše obec, Němčičky, jsou na tom dobře. Dobře co 
se týče hodnot, které tu máme – funguje škola, spor-
tovní činnosti, Domovinka pro seniory, kulturní život 
je doprovázen fungujícími spolky, rozvoj infrastruk-
tury nějakým způsobem pokračuje, sociální bydlení,  
nájemné byty a další. To všechno hovoří za to, že  
v čele obecních zastupitelstev stojí schopní lidé. Pro 
nadcházející volby si ovšem myslím, že potenciál se 
točí kolem ještě mnohem silnějších osobností než do-
posud. Možná je to dáno díky nově vzniklému usku-
pení, kde vidím spoustu nových osobností. Každý 
svým způsobem něco naší obci může přinést. 
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Mikroregion Modré hory je velkým lákadlem pro 
všechny turisty. Ještě aby ne - má rozhodně 
co nabídnout. Nádherná příroda, víno, skvělá  

zábava i gastronomie a pohostinní lidé. Letos se však 
starostové i marketéři rozhodli svou pozornost přesu-
nout na ty, kteří Modré hory tvoří - a to především ro-
diny s dětmi.

Před pár dny z tiskárny vypadlo několik set originálních 
omalovánek ztvárněných Sárou Šíblovou. „Omalovánky 
tvoří úvodní strana, kde je němčičský krojový pár - ta je 
bez barevné předlohy, aby děti mohly povolit uzdu své 
fantazii a samy zvolit barvy, které na hodech vídají,“ po-
pisuje autorka. „V omalovánkách jsou znázorněny hlavní 
dominanty každé obce Modrých hor. U všech obcí je  

vyobrazen její kostel, nějaký tradiční sklep a poté 
místa, která jsou pro danou obec význačná,” pokračuje.  
Poslední straně omalovánek dominuje tolik pro tuto ob-
last specifický hrozen - opět bez barevné předlohy.

V tomto čísle Němčičského čtení Vám přinášíme drob-
nou ochutnávku. Omalovánky byly rozvezeny do všech 
škol mikroregionu a budou k zakoupení na turistickém 
informačním centru ve Velkých Pavlovicích. 

Modré hory však chystají mnohem víc. Brzy začne vznikat 
také pexeso, maskot mikroregionu a v plánu jsou i akce 
vhodné právě pro rodiny s dětmi. 

-slam-

Dobrovolný svazek obcí Modré hory si dal pro letošní rok jeden velký cíl – zaměřit se na děti v mikroregionu. 
Jako první vlaštovku vyslal nové omalovánky, jejichž tvorby se zhostila šikovná Němčičanka a studentka výtvar-
ného oboru Sára Šíblová. To však není to jediné, co se pro modrohorské děti chystá.

V Modrých horách  
je od letoška zacíleno na děti
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Reprezentovat němčičské tradice se do Strážnice vypravili Ondřej Antoš, Michaela Barvíková, 
Kateřina Holacká, Jakub Novák, Tereza Slámová, David Slezák, Jiří Šalášek a Filip Vala.

a Němčiček, ženský sbor Darebný ženy z Velkých  
Pavlovic, DH Túfaranka ze Šakvic, CM Vinica z Vel-
kých Pavlovic, DFS Žižkovjnánek a CM Žižkovjánek  
z Moravského Žižkova, Tetičky z Kobylí a další.

Bohužel nutno dodat, že ačkoliv se jednalo o událost  
tak prestižní a pravděpodobně v nejbližší době neopa-
kovatelnou, zájem a účast ze strany současných i bý-
valých krúžkařů i chasy byl spíš vlažný. Částečně se to  
určitě dá vysvětlit termínem konání festivalu, kdy už jsou 
i naše vlastní hody na spadnutí a přípravy na ně brání  
v jiných aktivitách. Nicméně o to větší dík patří všem, 
kteří se nenechali zaskočit a vydali se svoji obec  
a své tradice do Strážnice předvést. Kromě chasy bych 

chtěla jmenovitě poděkovat Zuzce Martínkové, Lukášovi 
Stávkovi a Filipovi Stávkovi za jejich nasazení při organi-
zaci i účinkování, Šárce a Jirkovi Stávkovým a Honzovi 
Suskému za doplnění naší krojované výpravy, Honzovi 
Stávkovi za poskytnutí tekutého občerstvení a všem ma-
minkám - chystačkám a oblíkačkám - za ochotu připravit 
kroje i v tomto vypjatém předhodovním termínu. 

Doufám, že všichni, kdo se s námi na 77. ročník Meziná-
rodního folklorního festivalu ve Strážnici vypravili, si z něj 
odvezli spoustu nových zážitků a snad i chuť své folklorní 
znalosti a dovednosti dál prohlubovat. 

Kateřina Poláčková, FS Krúžek Němčičky

I v našem souboru byl strážnický festival dlouhá léta 
diskutovaným tématem a byť jsme (donedávna) ne-
měli možnost zúčastnit se ho jako účinkující, naše 

snažení v Krúžku k němu podvědomě směřovalo a vydá-
vali jsme se na něj jakožto nadšení návštěvníci, ať už na 
vlastní pěst či společně. Zážitky z těchto souborových vý-
prav nám zůstanou na celý život.

Nabídky vystoupit ve Strážnici jsme se přece jen dočkali, 
byť až v době, kdy už soubor nebyl v plné síle co do 
počtu zapálených členů. Cesta k této jedinečné příleži-
tosti vedla skrz úspěšné vystoupení na festivalu Kraj beze 
stínu v Krumvíři v roce 2019. V rámci něj předvedli bývalí  
i současní členové Krúžku v parádních krojích jevištní verzi 
němčičských hodů. Z té doby patrně pochází myšlenka 
reprezentovat region Hanáckého Slovácka jako celek  
i na strážnických slavnostech. Organizátoři krumvířského 
festivalu potom vyzvali místní soubory a spolupráce na 
programu představujícím naše tradice a zvyky by bývala 

mohla okamžitě začít, nebýt dvouleté kovidové přetržky. 
Jakmile ale situace polevila a návratu kulturních akcí nic 
nebránilo, plán na společné vystoupení hanáckoslovác-
kých souborů byl obnoven.

I za FS Krúžek jsme přislíbili účast na  několikahodino-
vém programu nesoucím název Naša dědina, v rámci 
nějž ožily ve Strážnici hlavní zvyky hanáckoslováckého 
roku od zimních ostatků přes Velikonoce až po hody. 
Konkrétně naším úkolem bylo zopakovat ukázku něm-
čičských hodů a všech jejich náležitostí jako zvaní, prů-
vodu, nástupů přespolních chas, sól a především naší 
jedinečné zavádky. V krásných prostorách strážnického 
skanzenu, ve kterém se návštěvníci obklopení ukáz-
kami lidové architektury snadno přenesou do vesnice ji-
hovýchodní Moravy devatenáctého století. Kromě na-
šeho souboru se na programu podíleli Hanáckoslovácký 
krůžek a chasa z Velkých Pavlovic, chasy z Archlebova  
a Staré Břeclavi, mužácký sbor z Velkých Pavlovic  

Poslední červnovou sobotu mají v kalendáři červeně vyznačenou všichni folklorní nadšenci, pro které vztah  
ke kroji a folklóru nekončí s východem slunce v pondělí ráno po přespolní hodové zábavě. Právě v tomto ter-
mínu se každoročně odehrává hlavní dění Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice. Ačkoliv je nutno při-
znat, že ze strážnického zámeckého parku, kde se převážná část slavnosti odehrává, se bujaré veselí při cimbá-
lových muzikách ozývá také často až do skorých ranních hodin, nabízí festival mnohem víc a pro folklorní sou-
bory z celé republiky představuje metu nejvyšší. 

Foto: kalop.eu
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Putování odstartovalo klouzavě mezi devátou 
a desátou hodinou dopolední z nádvoří Ekocen-
tra Trkmanka ve Velkých Pavlovicích. Účastníci pu-

tování se však na startu dlouho nezdržovali a rychle se 
vydali na cestu – na každém stanovišti dostali razítko 
s ochutnávkou burčáku, a mohli tak vyhrát některou  
z cen. Výherci byli losováni odpoledne na stejném místě, 

kde celá akce započala. Na Putování za burčákem na-
vázal odpolední doprovodný program v cíli a také pak  
i dlouho do noci na razítkovacích místech v jednotlivých 
vinařstvích.

Návštěvníci tak v tento den mohli ochutnat skvělý bur-
čák v každé z pěti modrohorských obcí, ve Velkých  
Pavlovicích, Vrbici, Kobylí, Bořeticích a Němčičkách, 
ale také si v cíli vybrat na ochutnání z bezmála 280 vín 
z certifikované soutěže 30 vín Modrých Hor za dopro-
vodu cimbálové muziky Lašár z Velkých Pavlovic, vynika-
jící regionální jídlo a nápoje přichystalo velkopavlovické  
Ekocentrum Trkmanka, skvělým marhulovým vínem ve 
všech možných polohách zazářilo Vinařství Lacina, a do-
konce i svými meruňkovými chuťovkami a specialitami 
ohromili návštěvníky i dva místní šikovní bratři Z Gálo-
vých sadů.

Děkujeme všem domácím i přespolním návštěvníkům za 
letošní opět rekordní účast.

Těšíme se na příští ročník
za Svazek obcí Modré Hory
David Ludín & Lukáš Stávek

V sobotu 3. září 2022 se konala již po patnácté tradiční modrohorská akce, Krajem vína 2022: Putování za bur-
čákem po Modrých Horách. Všemi obcemi Modrých Hor tak projížděly četné skupinky nadšených cyklistů i pě-
ších, kteří lačnili po ochutnávce burčáku hned na sedmnácti místech. K opět hojné rekordní účasti, která pře-
sáhla hranici 1200 registrovaných účastníků, dopomohlo také nádherné slunečné letní počasí, jež bylo pro akci 
jako dělané.

Rekordní modrohorské 
putování za burčákem

„Obě akce dopadly nad očekávání dobře, lidé si chtěli 
užít konec léta, proto jich asi přijelo tolik - jen na zarážení 
hory bylo asi 350 lidí a na otevřené sklepy jsme taky měli 
rekordních 850 návštěvníků. Každý rok nám tedy přibývá 
přibližně 150 lidí,” raduje se z hojné účasti předseda  
Vinařů Němčičky, David Ludín. Ve švech praskal také 
areál místního koupaliště, kde je plavecká sezóna ukon-
čena Burčákovou zábavou, která v podvečer poslední 
srpnové soboty volně navazuje na otevřené sklepy. Mezi 
návštěvníky se nachází i takoví srdcaři, co akce navštěvují 
každoročně. Vinaři dokonce zvažují, zda prodej lístků ne-
limitovat určitým číslem tak, aby byl počet návštěvníků 
komfortní pro ně i pro vinaře a jejich sklepy.

Vyšší návštěvnost předseda spolku přičítá také změně 
„brandu” a designu všech akcí, které vinaři během roku 
pořádají. „Zaměřili jsme se trochu víc marketingově,  
využíváme sociálních sítí, jež jsou v současném světě  

tou správnou cestou,” popisuje propagaci sezónních 
festivalů v Němčičkách Ludín. Do budoucna zvažují také 
výrobu upomínkových předmětů.

Vinaři v těchto dnech začínají sklízet první úrodu vino-
braní 2022 a pomalu se připravují na další, Podzimní, fes-
tival vína, který se letos uskuteční 19. listopadu v místním 
kulturním domě. „Návštěvníci se mohou těšit na mladá 
vína ve fermentačním procesu, husu s dvěma druhy zelí  
i knedlíků a bohatý folklorní program,” láká na akci  
předseda místních vinařů. Tak neváhejte a přijď te!

-slam-

Konec léta v Němčičkách už přes dvacet let signalizují 
dvě největší akce němčičských vinařů – vinařský den  
a otevřené sklepy. Ty se od loňského roku halí do za-
střešujícího názvu „Letní festival vína“. Jeho návštěv-
nost každým rokem rapidně stoupá a potvrzuje, že  
vinařská turistika v naší obci je opravdu atraktivní. 

Vinaři za sebou mají další úspěšný 

Letní festival vína

Foto: Richard Skoumal
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