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Rok 2022 se chýlí ke konci a my se opět jako lusknutím prstu ocitáme v období rozjímání a bilancování.  
Doufáme, že naši čtenáři ve svých úvahách a rekapitulacích uplynulého roku napočítají mnohonásobně více  
okamžiků radostných než neradostných a nový rok přivítají i v dnešní nelehké době s optimismem. V následují-
cím čísle zpravodaje Vás čeká shrnutí zásadního dění v naší obci za poslední čtvrtletí.

Vážení občané,

zdravím Vás ze stránek obecního zpravodaje v tomto 
krásném předvánočním čase. Mým přáním je Vám na 
tomto místě nejen popřát, ale především také podě-
kovat za Vaši účast v komunálních volbách a zároveň 
za vyjádření zájmu o budoucnost naší obce. Němčičky 
měly v letošních komunálních volbách 64,4% účast, 
což významně převyšuje průměrnou účast celostátní. 
Zároveň chci poděkovat všem zastupitelům, součas-
ným i minulým, za jejich práci pro obec během uplynu-
lého čtyřletého období. Na závěr přeji všem občanům 
bohatého Ježíška a hodně zdraví do nového roku.

Zbyněk Slezák
starosta obce 

POVOLEBNÍ  
USPOŘÁDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

V zářijových volbách se o vedení obce utkaly nejen 
volební stálice, kartami zamíchala především účast 
nového sdružení Naše Němčičky a výsledkem je, že  
v řadách místních zastupitelů přibylo několik nových 
tváří. Znovuzvolený starosta si spolupráci s nováčky  
v zastupitelských křeslech pochvaluje: „Začínáme se jako 
zastupitelstvo sžívat, noví členové jezdí po školeních  
a seznamují se s činností orgánu. Zatím proběhla pouze 
jedna porada, do konce roku nás ale čeká schvalování 
rozpočtu na rok následující.“ Mladá krev v čele obce je 
podle Slezáka velkým příslibem do budoucna, zároveň 
ale nezapomíná, že představy a vize o rozvoji obce se 
v dnešní době musí především podřizovat možnostem 
rozpočtu.

NOVÉ VEDENÍ DOMOVINKY

Nečekanou krizi na Domovince musela v uplynulých  
měsících řešit správní rada i zastupitelstvo. Kupící se  

stížnosti především ohledně vedení organizace vedly až 
k odvolání ředitelky Silvie Slezákové. Tomu předcházela 
složitá jednání, jelikož stanovy podmiňují činnost Do-
movinky smlouvou s vysokoškolsky vzdělaným sociálním 
pracovníkem. Správní rada musela tedy vybrat vhod-
ného kandidáta na dvě manažerské pozice. Řešením se 
stalo oslovení paní Miličkové, která na pozici sociální 
pracovnice na Domovince už dříve působila a na dobu  
nezbytně nutnou svolila tuto roli zastřešit. Starosta vznik-
lou situaci dále upřesňuje: „Bohužel po dosazení nové 
paní ředitelky jsme zjistili různá pochybení bývalého 
vedení. Jde především o problémy administrativního 
rázu, o financování a dobré jméno domovinky. Zjištěné 
informace jsou tak závažné, že jedním z možných ná-
sledků může být až trestní stíhání.“ V současné době je 
Domovinka ve fázi obnovy, probíhá výměna stávajícího  
personálu a doplnění kolektivu ošetřovatelek. 

V případě neúspěchu převzetí vedení pracovala správní 
rada i s eventualitou ukončení činnosti organizace, k to-
muto krajnímu řešení ovšem nedošlo a do budoucna by 
snad ani dojít nemělo. Informace o uzavření Domovinky 

PODĚKOVÁNÍ STAROSTY
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Kontakty:        Ing. Michal Zich 

                            Tel: +420 774 113 357

                            Email: info.mashustopecsko@gmail.com

http://www.mashustopecsko.cz/zelena-usporam-light

MAS Hustopečsko s podporou obce 

poskytuje bezplatnou pomoc při přípravě žádosti do programu

Zateplení podlah

max. 60 000 Kč

Výměna oken

max. 12 000 Kč/okno

Zateplení střechy 

max. 120 000 Kč

Zateplení fasády 

max. 6 000 Kč/běžný metr

Zateplení stropu 

max. 50 000 Kč

Výměna vchodových dveří

max. 18 000 Kč/dveře

Kdo může žádat ? Kdy si mám žádost podat ?
Vlastník nebo spoluvlastník rodinného domu, nebo

trvale obývané rekreační stavby za podmínky, že:

 

Jsou všichni členové domácnosti příjemci

starobního důchodu nebo invalidního důchodu 3.

stupně.

Pobírala domácnost v období od 12.9. 2022 příspěvek

na bydlení.

        Příjem žádostí se otevře 9. ledna 2023, je nutné

podat v součinnosti s MAS.

 
Výše dotace ?

     Dotace je až do výše 150 000 Kč vyplácena

zálohově.

     Dotace je vyplácena také zpětně na                  

realizace uskutečněné již od 12. září 2022.

Nebojte se na nás obrátit pro bezplatné poradenství!
      Ing. Veronika Mikulicová

      Tel: +420 774 364 013

      Email: veronika.mikulicova@email.cz

nesmí zasahovat a investovat, je tedy na jednotlivých 
soukromých majitelích, aby se mezi sebou domlu-
vili, pozemky si vzájemně přeprodali a sloučili tak, aby 
vzniklo menší množství parcel vyhovující velikosti. Něko-
likrát také zazněla výzva, aby vznikl spolek nebo několik 
spolků sousedících vlastníků, v rámci nějž by se sjedno-
cování pozemků uskutečňovalo. Bohužel tady panují tak 
velké názorové rozdíly, že žádná taková snaha nebyla 
dotažena do konce,“ komentuje situaci Pod Bočky sta-
rosta. Doplňuje také, že pro dopravu k těmto diskuto-
vaným pozemkům poslouží stávající silnice. Pokud by  
v budoucnu byla výstavba v první části tratě realizována 
a jednalo by se o zahájení ve druhé části, kde se na-
chází dalších 30 stavebních míst, muselo by se přistoupit  
ke krácení pozemků za účelem umístění silnice, chod-
níků a další potřebné infrastruktury. K tomu by posloužily  
také dva pozemky vlastněné obcí.

PŘÍPRAVY NA ZIMNÍ ÚDRŽBU

Ačkoliv dlouhodobé předpovědi naznačují, že i letošní 
zima bude teplotně nadprůměrná, zaměstnanci obce 
jsou na případnou nenadálou sněhovou nadílku či  
námrazy připraveni. V obci oběhla prořezávka porostu 
zasahujícího do prostoru chodníků, který by mohl brá-
nit zimní údržbě. Z tohoto nešvaru se pomalu stává  
každoroční tradice, a proto si v případech, kdy majitelé 
bující přírůstky na svých předzahrádkách neukázňují, 
vzala na paškál tuto činnost obec. Podle starosty se nedá 
ukázat na několik málo konkrétních prohřešků, problém 
se týká stromů po celé délce a po obou stranách silnice 
procházející obcí. Hraniční výška pro průjezd traktoru 
údržby je 2,2 metru.

Obec musela před letošní zimou také nečekaně zainves-
tovat. Jednak vyvstala potřeba opravit porouchaný pali-
vový systém multikáry, která proběhla zároveň s běžnou 
opravou podvozku, druhak vypovědělo jedno z čerpa-
del na místní čističce neočekávaně službu a muselo být  
zakoupeno nové, přičemž druhé z čerpadel je v opravě. 
Příčinou je zde znovu omílané vhazování vlhčených 
ubrousků do WC.  

byla vyslovena v úzkém interním kolektivu zasvěcených, 
bohužel v překroucené verzi prosákla na veřejnost a způ-
sobila částečné nedorozumění, které starosta osvětluje: 
„Uzavření Domovinky rozhodně není na pořádku dne  
a pokud to nebude nezbytně nutné, služba bude  
fungovat dál. Momentálně je našim cílem napravit orga-
nizaci značně poskvrněnou reputaci. Naší správní radě 
končí mandát za dva roky a po zvolení nové správní 
rady se rozhodne nové vedení, kam se bude Domovinka 
posouvat. Myslím, že by to byla velká škoda, kdyby se 
toto zavedené zařízení rušilo. Tato služba je potřebná  
a vyhledávaná. Bohužel nemládneme a možná se tam 
také někdy budeme snažit dostat jako klienti.“ Členy 
správní rady, která má fungování Domovinky na sta-
rosti, jsou právě Zbyněk Slezák, Eliška Kopřivová  
a Radek Oslzlý. Rada řešila nastalou situaci několik 
měsíců, přičemž se dle potřeby scházela až několikrát 
týdně. Situace se stížnostmi na provoz zařízení se řešila  
i na poradě zastupitelstva.

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU

O chystané změně územního plánu jsme již informovali 
v minulých číslech. Schvalovací proces je momentálně  
ve fázi připomínkového řízení. Aktualizace územního 
plánu je motivována především platným nařízením vlády, 
hlavní změny jsou přitom tyto:

	 •	Rozšíření areálu Farmy Ovčí terasy na vlastním  
  pozemku (výstavba chatiček a parkovacích míst)
	 •	Změna využití pozemku (autokemp u ranče)
	 •	Změna umístění cyklostezky na Bořetice 
  Druhá etapa vedla podle původního plánu kolem  
  potoka ze zadní strany pod sadem od ranče až na  
  Bořetice k vinařství Ludwig, jelikož ale dotčené  
  pozemky nejsou nadále majetkem obce, povede  
  druhá etapa podél meruňkového sadu a bude se  
  odklánět k plechové hale u letiště, kde se napojí  
  na stávající cestu.

POTENCIÁLNÍ STAVEBNÍ MÍSTA V OBCI

V souvislosti s nahlížením do územního plánu se sta-
rosta zaměřil na možnosti bydlení. V obci jako takové se  
momentálně nachází 10-15 potenciálních stavebních 
míst, která jsou v soukromých rukou. Zájemci o ná-
kup takových parcel mohou současné vlastníky snadno  
dohledat ve veřejné katastrální mapě.

Pravděpodobně nejdiskutovanější lokalita s potenciá-
lem pro rezidenční zástavbu je trať Pod Bočky. Tam se 
dle platného územního plánu na zastavitelné ploše pro 
bydlení nachází 10 až 20 stavebních pozemků. Ty opět 
v drtivé většině patří soukromým majitelům, navíc jsou 
rozměrově často nevyhovující, což pro zapojení obce do 
zahájení výstavby v lokalitě představuje nepřekročitel-
nou překážku: „Obec samotná do soukromého majetku 

V lednu 2023 bude otevřena výzva Nová zelená úspora Light, která má pomoci snížit náklady 
na vytápění Vašich domácností. MAS Hustopečsko ve spolupráci s naší obcí nabízí občanům 
bezplatnou pomoc při získávání finanční podpory z tohoto programu. Případní zájemci se mohou 
hlásit na obecním úřadě (tel.: 608 095 256, info@nemcicky).

Žádáme občany, aby omezili splachování 
vlhčených toaletních ubrousků, které 

ochranný koš na čističce odpadních vod 
nedokáže zachytit a dochází tak  

k poškození čerpadla.

Žádáme rodiče, kteří se chtějí účastnit 
slavnostního vítání svého dítěte  

na Obecním úřadě v Němčičkách, 
aby se nahlásili v kanceláři úřadu.
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Na dolním rybníce bude muset dojít  
k revitalizaci nestabilních břehů

Nešetřete na popelnici 
Něco málo z praxe naší společnosti Hantály a.s.

Není to poprvé, co nám na firmu volá naštvaný 
zákazník, že naše posádka mu rozbila plastovou 
popelnici. Ano, s tímto se setkáváme a opravdu 

se to může stát a také stává. Musíme Vás ubezpečit,  
že se to nestává úmyslně a je to náhodný nahodilý stav. 
V 99% případů poškození popelnice signalizuje život-
nost nádoby a ta je v tomto případě u konce. Je nepsa-
ným, ale praxí odzkoušeným pravidlem, že čím levnější  
popelnice, tím menší životnost popelnice je. Na levnější 
popelnice je používán méně kvalitní plast, který časem 
ztrácí svoji pružnost, pevnost a tím i odolnost při výsypu 
svozovým vozem. Na trhu je několik výrobců popelnic 
a ne každý dodává opravdu kvalitní výrobky s dlouhou 
životností. Na popelnici se opravdu nevyplatí šetřit.  
Je nutné si uvědomit fakt, že se jedná o plast, který 
stejně jako příkladem plastový zahradní nábytek stárne, 

křehne a je zapotřebí ho prostě po nějaké době vyměnit. 
Na stavu popelnice se podepisuje i místo, kde je nádoba 
skladována, zda pod střechou nebo na místě, kde je  
vystavena vlivům přírody.  

K závěru, pokud můžeme k Vám zákazníkům mít malé 
doporučení, tak na popelnici opravdu nešetřete. Pokud 
budete hledat novou popelnici a chcete mít jistotu, že 
opravdu vydrží, neváhejte oslovit naši společnost Hantály 
a.s. Nádobu Vám dovezeme nebo si pro ni můžete dojet 
do Velkých Pavlovic na sídlo naší společnosti a hlavně  
s garancí opravdu kvalitního a odzkoušeného výrobku.  

Vaše svozová společnost 
HANTÁLY a.s.

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM LIGHT

Zapojení do programu pro seniory, o němž se občané 
dočtou v následujícím letáku, starosta Zbyněk Slezák 
vřele doporučuje: “Apeluji na všechny starší občany, aby 
se, pokud to bude alespoň trochu možné, do programu 
zapojili. Bohužel, jak již někdo řekl, dobře už bylo, ceny 
energií neustále stoupají a bez energie nejde v dnešní 
době nic. Už teď mám informaci, a mnozí z vás také,  
o dalším zdražování energií od nového roku. Dá se říci, 
že všechny společnosti vyženou ceny až na úroveň stá-
tem určeného stropu 6 050 Kč za 1 MWh, navýšenou 
až o 2 500 Kč za distribuci. To je v přepočtu cca 8 Kč  
za 1 kWh. I díky tomu je také bohužel potřeba počítat 
s postupným zdražením stočného a dalších souvisejí-
cích poplatků.“ Program se týká především rekonstrukcí  
s cílem zateplení, izolace, výměny oken a dveří a nových 
střech.

PODZIMNÍ VÝLOV RYBNÍKA

V sobotu 26.11. se místní spolek rybářů pustil do vypuš-
tění a slovení dolního rybníka u bobové dráhy. Nezá-

vazný záměr se změnil v bezodkladnou potřebu, když se  
začaly trhat nestabilní břehy a hrozilo, že rybník vyteče 
do potoka. Proto se skupinka místních rybářů pustila do 
práce, aby se stav rybníka a břehů dostal alespoň čás-
tečně zpět na odpovídající úroveň. Rybník se vypouštěl 
postupně několik dní dopředu, aby měly ryby čas se 
stáhnout do nejhlubšího místa (ke stavidlu). 

Pro úplnou nápravu bude ovšem potřeba rozsáhlejší 
akce, která by měla jít cestou dotací. Ta ale zatím stojí  
a padá vzhledem k nevyjasněným majetkovým poměrům 
bobové dráhy, která svou konstrukcí do rybníka zasa-
huje. Na rybáře čekalo ve vodě překvapení v podobě 
nepředpokládaného množství ryb a také  jejich velikost. 
Sestava několika nadšenců měla nakonec co dělat, aby 
do horního rybníka přestěhovala na 200 kaprů (největší 
z nich měl okolo 70 cm), 130 amurů, cca 15 candátů  
a desítky dalších ryb. 

SPOLKOVÁ ČINNOST

Smutnou úvahu rozvinul Zbyněk Slezák i o působení  
– či spíše o absenci činnosti – spolků v naší obci. Malý 
počet konaných veřejných akcí a omezený společenský 
život nelze vysvětlit snad ani zimním spánkem jednotli-
vých sdružení. Smutnou pravdou je, že aktivních členů  
v jednotlivých zájmových uskupení po kovidovém útlumu 
oproti očekávání snad jako by dokonce ještě ubývalo,  
a zároveň mladí zájemci o spolkovou činnost se ne-
hrnou. O to více je třeba snahy a aktivitu nadšenců  
podporovat. Obec plánuje po dohodě s místním sborem 
mužáků nechat ušít marinky, které naše zpěváky zahřejí 
při reprezentaci na četných podzimních a zimních vystou-
peních. „Zároveň se budeme snažit spolky motivovat, 
aby rozšířily svoje řady. To se ani mužákům zatím nedaří, 
přitom má sbor v Němčičkách krásnou mnohaletou tra-
dici, která by se měla udržet,“ podotýká Zbyněk Slezák.

-pol-

Foto: Ing. Pavel Gála

Foto: Jiří Stávek 

inzerce
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Cyklus výroby začíná vinobraním, kdy s agronomem  
koordinujeme sklizeň. Hrozny, které sami nevyužijeme, 
nabídneme jiným vinařstvím tak, aby se nám to eko-
nomicky vyplatilo. Letos jsme sklidili nějakých 400 tun 
hroznů, z toho 220 tun jsme prodali a zbytek jsme zpra-
covali na víno.“ 

Naskočit do rozjetého vlaku jako je ZD Němčičky v bouř-
livém období mezi žněmi a vinobraním přitom rozhodně 
nemohl být snadný úkol, obzvlášť v nejisté době jako  
je tato: „Všichni pěstitelé určitě zaznamenali vysoký tlak 
na cenu v rámci doběhu kovidového období a ekono-
mické krize. Maloobchod trpí tím, že se snižuje kupní 
síla obyvatelstva, a v důsledku toho měla i velká vinařství 
typu Vinium, Vinselekt Michlovský, Templářský sklepy 
nebo Ludwig značný pokles tržeb. Například Vinium, 
kam se v minulosti dodával značný objem hroznů, měl 
letos stop stav na modré odrůdy, tím pádem jsme je mu-
seli udat jinde.“ Paradoxně za štěstí v neštěstí označuje 
pan Ludín letošní silné krupobití: „V trati Růžený byla 
velká redukce, takže kde normálně sklízíme 70 tun Fran-
kovky, letos jsme měli 30. Na druhou stranu ta odrůda 
potom dosáhla kvality výběru z hroznů, což je potenciál, 
který rozhodně chceme využít. Družstvo má letos výročí 
30 let od roku 92, a proto jsme se rozhodli, že si právě 
s letošní Frankovkou trochu víc pohrajeme, aby vzniklo 
něco speciálního.“ 

Co se týče slabých stránek dosavadního fungování 
podniku, jednou z bolístek je pro hladký chod vinař-
ství momentálně kapacita skladů vína, od které se od-
víjí proces lahvování. Družstvo ročně zpracuje kolem  
130 000 litrů vína, přičemž 98 % z něj se lahvuje. Právě 
kvůli malému skladu probíhá lahvování 6 až 10krát do 
roka. Některá vína proto dlouho leží v tancích a zabírají 
prostor ve sklepě. Navíc se nalahvované víno skladuje 
na třech různých místech, což je nevyhovující z hlediska  
logistiky i energetické náročnosti. „Jednu z nevyužíva-
ných budov plánujeme předělat na velkokapacitní kli-
matizovaný sklad. Dostatečný skladovací prostor nám 
umožní lahvovat třeba jen dvakrát ročně, uvolní místo 
ve sklepě, kde zůstane jen sudové víno, a v rámci úspory 
energie a nějaké logiky skladovatelnosti se nám sníží  
náklady,“ odhaluje David Ludín.

Mladý předseda se ale nebojí ani dalších velkých plánů, 
od revitalizace chátrajících budov pro účely vinařství přes 
samoobslužné bistro až po poskytnutí kulturního zázemí 
v rámci turistické sezóny. „Máme tady úžasný areál s vel-
kým potenciálem, který je potřeba využít. V rámci roz-
voje nedávno proběhla rekonstrukce ubytovny, takže 
ubytované čeká pobyt v příjemném moderním prostředí. 
Disponujeme zázemím pro firemní klientelu, a to včetně 
doprovodného programu, ať už je to degustace, po-
případě catering.“ Novou vizí je ale nejenom zkvalitnit 
služby pro vlastní zákazníky, ale také otevřít areál veřej-
nosti tak, aby i návštěvníci, kteří nemají degustaci pře-
dem zarezervovanou, mohli vína z družstevního sklepa 
ochutnat. Praktickým příkladem je kiosek s posezením, 
který se momentálně využívá především během otevře-
ných sklepů či při degustacích. Z něj má být vybudováno 

samoobslužné bistro, které poslouží místním i turistům 
během sezóny. Do nabídky chce družstvo zahrnout ne-
jen vlastní víno, ale i další produkty dodávané místními 
výrobci. Vznikne tak podnikatelský komunitní projekt, 
který bude dalším kanálem pro odbyt lokální produkce.

Diskutovaným tématem je možnost pronájmu vybraných 
budov v areálu drobným podnikatelům jako skladovací 
prostory. To ovšem naráží na překážky především z dů-
vodu neodpovídajícího standardu skladování, jelikož  
budovy byly primárně stavěné pro účely živočišné vý-
roby. Aby se daly využít jinak, muselo by dojít k rekon-
strukci. Dalším úskalím jsou majetkové vztahy v území, 
kdy pozemky areálu jsou v rukou soukromých vlastníků. 
Tady je vizí do budoucna postupné zcelení území do 
jedné průmyslové zóny, která by místním podnikatelům 
poskytla možnost realizovat své projekty.

Velkolepé projekty si ovšem žádají značné investice,  
a jak sám předseda ZD podotýká, s rozpočtem je v sou-
časných podmínkách potřeba zacházet obezřetně. Záro-
veň ale doufá, že pro účely rozvoje podniku bude moci 
uplatnit své zkušenosti s čerpáním z dotačních titulů: 
„Tady nebylo úplně zvykem řešit financování pomocí  
dotací, přitom tento nástroj využívají všichni, od drob-
ných zemědělců až po spolky. Momentálně je vypsaná 
celá řada dotačních titulů, přičemž zemědělci čerpají 
vesměs z Programu rozvoje venkova. Ten nabízí financo-
vání nákupů vinařské techniky, technologií a vinařských 
staveb.“ Družstvo by investiční prostředky využilo na-
příklad na zbudování degustační místnosti odpovídající 
úrovně, či výstavbu nové multifunkční haly se zpracova-
telskou linkou. 

Nové výzvě je tedy David Ludín připraven věnovat značné 
úsilí: „Myslím si, že areál družstva má co nabídnout, stačí 
zvolit správný přístup a jednat citlivě a s ohledem na 
všechny, kteří se na jeho vzniku a chodu podíleli a po-
dílí. Ten podnik má dobře našlápnuto, produkuje určitý 
zisk, se kterým je potřeba opatrně nakládat. Teď je doba 
nejistá, takže prioritou je určitě vytvořit si nějaký polštář. 
Zároveň by ale dlouhodobým cílem a směřováním měl 
být postupný rozvoj tohoto ohromného potenciálu.“ 

-pol-

Když se David Ludín letos v srpnu zavázal k pěti-
letému působení v čele představenstva Země-
dělského družstva Němčičky, byl si vědom, do 

čeho jde: „Vztah ke družstvu jsem si vybudoval už na 
škole, kde jsme měli povinnou roční praxi. Tu jsem absol-
voval právě tady a tehdy jsem poprvé nahlédl do toho, 
jak družstvo funguje. Potom samozřejmě v mojí praxi  
v podnikání, kde jsem prodával vína z Modrých Hor  
a samozřejmě i z němčičského družstva. Ta vína se 
vždycky prodávala velice dobře a z hodnocení zákazníků 
družstvo často vycházelo i mezi ostatními dodavatelskými  
vinařstvími nejlépe.“ Podnik má jasně vymezenou hierar-
chii, a právě jeho předseda spolu s místopředsedkyní, 
kterou je paní Miroslava Burešová, koordinuje spolupráci 
jednotlivých oddělení. Při plném stavu zaměstnává druž-
stvo až 30 zaměstnanců. Vedle révy, která se pěstuje  
na 92 hektarech vlastních či pronajatých pozemků, se 
družstvo zabývá i další rostlinnou výrobou. Na zhruba 

60 dalších hektarech se pěstuje převážně pšenice, jetel 
inkarnát či kostřava. Živočišná výroba v areálu byla ukon-
čena v roce 1997.

Vinařské divizi podniku se daří výborně, jak ostatně nový 
předseda ZD potvrzuje: “Každý rok vycházíme ze skladu 
suchou nohou. To znamená, že dokážeme vyprodat ce-
lou produkci vína, což každé vinařství nepochybně říct 
nedokáže. Prodáváme cca 120 tisíc lahví za rok. 70 % 
z našich odběratelů jsou velkoobchody, které dodávají 
do gastronomie, 30 % jsou potom koncoví zákazníci  
a vinotéky.

Vedení zemědělského družstva se od letošního pod-
zimu zhostil Ing. David Ludín, Ph.D. Ten se dlouho-
době pohybuje ve světě vína a při vedení organizace 
může čerpat i ze svých bohatých zkušeností s fungo-
váním vinařských spolků VOC Modré Hory a Vinaři 
Němčičky. Své jmenování bere jako závazek minulým 
generacím, které se na vybudování družstva podílely. 
Zároveň doufá, že se mu podaří svými schopnostmi 
přispět k rozvoji podniku správným směrem. Současné 
fungování družstva i své vize pro nadcházející období 
představil v následujícím článku.

Foto: web ZD Němčičky
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Hned na začátku školního roku čekala děti z míst-
ních vzdělávacích institucí první milá podzimní 
akce – pochod světlušek. „Tuto akci pořádáme 

hlavně proto, aby se sešli i rodiče dětí, a ti, co se zatím 
neznají, aby se poznali, poseděli a užili si společně strá-
veného času mimo školu,“ sděluje cíl každoroční akce 
učitelka Lucie Antošová. 

Říjen už patřil pohybu. Děti druhé a třetí třídy absol-
vovaly plaveckou výuku v Hustopečích. V témže měsíci 
se děti z mateřské školky vydaly na exkurzi do místního  
Vinařství Pavel a Radim Stávkovi. Když dorazily do cíle, 
čekala je ochutnávka různých odrůd hroznů a pochut-
naly si na výborném vinném moštu. Po příjezdu traktoru  
s plnou fůrou mohly sledovat, jak se hrozny na lisu pome-
lou a šťáva z nich odtéká hadicí do kádí. 

Že se Halloween může slavit jen v Americe? Tomu už 
dávno odzvonilo! Ten už se totiž slavil také v místní dru-
žině, kde se konala halloweenská party. Paní vychova-
telka Zuzka si pro ně připravila spoustu zábavných her  
a soutěží. Děti si na tento den přichystaly kostýmy a také 
nějaké laskominy, se kterými jim pomohly maminky.

Konec listopadu a první adventní neděle už v Němčič-
kách nezvěstuje nic jiného než pořádání předvánočního 
jarmarku. „Je to naše nejvýznamnější akce roku, děti ze 
základní i mateřské školy prezentují na pódiu svá dlouho 
připravovaná vystoupení, převážně s vánoční temati-
kou. Na akci nám obvykle vystupují také němčičští mu-
žáci, ani jejich zpěv letos nechyběl,“ přestavuje adventní 
jarmark učitelka Antošová. Účast byla letos opravdu 
hojná. „Smyslem jarmarku je, že si děti mohou prodat 

Škola ani školka nezahálí. Od začátku školního roku už stihli zaměstnanci pro děti připravit několik aktivit  
a první adventní neděli pohladili duši všem, co se rozhodli navštívit jednu z nejmilejších akcí v kulturním  
kalendáři obce Němčičky – tradiční předvánoční jarmark.

Dohání všechny akce,  
které nešly uspořádat online

Neodbytným čertům na zápraží domů v Němčič-
kách už dávno odzvonilo. U nás si děti chodí 
pro rozhřešení přímo do pekla!  

 
Základy němčičskému peklu, tak jak jej známe teď,  
byly položeny přibližně před 12 lety, kdy čerti své pů-
sobiště nalezli mezi smrky u rybníka. Toto místo však  
nebylo příliš bezpečné, proto se, jakmile to bylo  
možné, přesunuli do sklepení na arboretu.  
 
S tím se rozmohl velký boom. Nakouknout za oponu 
pekla totiž nenalákalo jen děti, ale také rodiče. A právě 
to je cíl všech pohádkových postav působících na  
Arboretu. “Naším cílem je, aby si tento den v roce 
užily nejen děti, ale také dospělí. Zkrátka aby si ten 
zážitek odnášeli všichni příchozí,” říká Klára Stávková,  
koordinátorka mikulášské i pekelné družiny.   
 
A právě to se všem zúčastněným nadmíru daří. Pekelné 
řádění neláká ani zdaleka pouze místní děti. Cestu  
na místo, kde se pohádka stává realitou, váží někteří 
až z Brna či jiných okolních vesnic. Novinkou letos bylo 
také občerstvení jak pro malé, tak pro velké, které  
sklidilo pozitivní ohlasy.  
 
-slam- 

Hříšné duše 
byly opět 
napraveny

Na Arboretu se otevřely 
brány do nebes i do pekla

Autor: Natálie Stávková

výrobky, co vytvořily s učitelkami v družině a ve školce.  
A samozřejmě jsme také rádi, když se nám tu potkají 
rodiče a prarodiče našich dětiček a posedí společně  
u vánočního stromečku,“ usmívá se Antošová. „Rodiče 
nám přispěli cukrovím, každý něco upekl, něco přinesl, 
někteří připravili svařák… je to událost, kde skvěle  
funguje spolupráce s rodiči,“ pochvaluje si učitelka.

5. prosince děti ve škole i školce navštívil Mikuláš se 
svou družinou, která dorazila z místního nebe i pekla 
sídlícího na arboretu. 

A co se bude dít ve vzdělávacím zařízení v předvánoč-
ním týdnu? Možná přijde i kouzelník!

-slam-

Foto: archiv ZŠ a MŠ
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L etošní svatomartinský košt, neboli Podzimní festi-
val vína, jak jej nyní známe, nabídl přes 150 vzorků 
mladých vín místních vinařů. “Akce je koncipována 

tak, že si každý může nalít jakékoliv víno z chladícícho 
boxu sám dle libosti. Chceme, aby vznikla příjemná 
a přátelská atmosféra, která má připomínat samotný 
zrod celé akce. Tedy že se sejde pár vinařů, kteří si vzá-
jemně ohodnotí svá vína v úplném počátku a navrhnou 
případné změny,” představuje záměr předseda vinařů 
Němčičky David Ludín.  
 
Samozřejmě nesměla chybět ani svatomartinská husa, 
přestože cesta k ní byla tentokrát poněkud klikatá.  
“Pečenou husu jsme už několik let odebírali z hotelu 
Modré hory, letos však bylo hus jako šafránu, a proto 
jsme od této spolupráce museli opustit. Husy jsme  
tedy nakoupili, vypůjčili velké plechy z místního země-
dělského družstva a upekli v bořecké pekárně u Valů.  
Husičky byly výtečné, šly výborně od kosti,” pochva-
luje si Ludín. Zároveň vyjadřuje vděk všem, kteří se  

o záchranu přítomnosti pečených hus na této akci přiči-
nili. Ten patří také kuchyni v místní mateřské škole, kde 
bylo připraveno chutné zelí.  
 
O skvělý hudební i kulturní doprovod se postarali chlapci 
z cimbálové muziky Kapric, jejichž tóny nenechali žád-
ného příchozího chladným. A chladným by vás neměla 
nechat ani pozvánka na další plánovanou vinařskou akci, 
Zimní festival vína, připravovaný na 28. ledna 2023, 
kdy se téměř na celý den otevřou sklepy našich vinařů.  
U té příležitosti bude v areálu zemědělského družstva  
k vidění pravá moravská zabijačka.  
 
“Nebude chybět ani večerní (ne)vinná after party v kul-
turním domě, která celou akci zakončí,” těší se předseda 
spolku vinařů. “Můžete se těšit na nejlepšího DJ z jižní 
Moravy a na bohatě zásobený nejen vinný bar,” láká dále 
Ludín. Tak neváhejte a zavčasu kupte lístky v předprodeji 
za zvýhodněnou cenu! 
 
-slam- 

Podzimní ochutnávka mladých vín je událostí, která lichotí místním i přespolním milovníkům ještě raného  
hroznového moku. Ani letošní ročník nezklamal a nalákal do kulturního sálu přes tři sta návštěvníků, což už  
je poměrně standardní počet u akce tohoto rázu.  

Vinaři ochutnali v rámci 

podzimního festivalu 
mladá vína i svatomartinskou husu

Autor: Tereza Slámová, Foto: Natálie Stávková
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Otom, že je v Modrých horách zkrátka nejlépe  
a pije se tu jen to nejlepší červené víno se  
v pátek 25. listopadu přijel přesvědčit sám hejt-

man jihomoravského kraje, Jan Grolich.

Přijal pozvání vinařů z VOC Modré hory, kteří mu před-
vedli svá okouzlující červená vína a jedinečnou krajinu  
tohoto oslňujícího mikroregionu. Jeho putování zapo-
čalo v dopoledních hodinách na Vrbici, kde zavítal do 
kostela sv. Jiljí v doprovodu pana starosty Tomáše Bílka. 
Jak už to tak bývá, z kostela se šlo rovnou do sklepa, 
kde započala celodenní degustace modrohorských vín 
originální certifikace.

Kdo navštíví Vrbici, nemůže rozhodně vynechat vyhláše-
nou Stráž a větrný mlýn, symboly této malebné obce. 
Proto další kroky pana hejtmana směřovaly právě sem. 
Polední zvony začaly  ohlašovat dobu oběda, který pro-
běhl na Kraví hoře v Bořeticích. 

Přiznání, že pan Grolich ještě nenavštívil kobylskou  
rozhlednu, bylo marketingové složce i vinařům jedno-
značným znamením. Modrohorská štace pokračovala za 
jasným cílem: na rozhlednu Kobylí vrch. Zážitek z této 
nevídané a atypické bezbariérové rozhledny umoc-
nilo také slunné a teplé počasí, které pana hejtmana  
a celou jeho výpravu doprovázelo po celý den. V ma-
ratonu rozhleden se pokračovalo. Další v pořadí byla  

ta velkopavlovická - Slunečná. Z té šlo dohlédnout až ke 
kapličce sv. Antonína Paduánského v Němčičkách, kde 
také celá návštěva Modrých hor končila, a to dokonce  
v tom nejlepším momentě - při západu slunce. To pů-
sobilo ve spojení s lahodnou kávou a dalšími typickými 
červenými víny téměř pohádkově.

A jak od páteční návštěvy bude na Modré hory vzpo-
mínat sám hejtman? “Pro mě to po dnešku bude určitě 
Frankovka, pak dlouho nic, pak zase Frankovka a nako-
nec rozhledny,” směje se Jan Grolich.

Autor: Tereza Slámová 

podlehl hejtman jihomoravského kraje

Š lechetnému gestu odkázat veškerý majetek na  
každoroční odměňování pro osobnost, která 
“nejvíce vykonala pro sblížení národů a zrušení či 

zmenšení armád anebo zasloužila se o mírové kongresy” 
atd. předcházel nepovedený nekrolog, který zaměnil 
smrt bratra Ludvíka za jeho vlastní. Jakmile si Alfréd  
Nobel přečetl v novinách, že měl zemřít pod titulkem 
“pro obchodníka se smrtí si přišla smrt”, uvědomil si, že 
nezáleží na majetku, který nashromáždil za stovky pa-
tentů, ale na tom, jak na něj budou lidé vzpomínat. (Jeho 
pokusy získat stabilní trhavinu, ale vycházely z toho, že 
v roce 1864 zemřel při explozi nitroglycerínu jeho bratr 
Emil.) 

Lítost nad válečným využitím jeho vynálezu ho přivedla 
k založení fondu (dnešní hodnota dědictví by byla asi  
50 miliard korun), který vyplácí z úroků šlechetné po-
stavy každého roku. Jeho předností nebylo inženýrské 
vzdělání, které v pokusech převedl do praxe, ale úžasná 
schopnost sebereflexe, se kterou pochopil hodnotu 
člověka.

První poučení z reálného příběhu evropských dějin je, 
že každý (zemřelý) člověk nemá stejnou hodnotu: nýbrž 
že pocta může náležet jen tomu, kdo prospívá druhým.  
Alfréd Nobel se rozhodl, že chce se chce podílet na utvá-
ření lepší budoucnosti.

Druhé poučení vidím v tom, abychom se chybně ne-
zaměřovali na sílu a vítězství, ale na to, že je třeba  
“napravit cestu” lidstva. Bohužel se do tohoto náhledu 
zabředla i Církev, která měla původně pacifistické cíle 
svého zakladatele, a poté, co císař Konstantin začal chrá-
nit křesťany před pronásledováním, zareagovali: “tak  
věřící mají důvod chránit císaře” a přestali odmítat 
službu v armádě. Ale úplně stejně se na tomto formování  
podílí třeba dějepis při memorování punských válek, 
vyzdvihování Napoleona atd. Právě teď, když sedím  
u počítače a píšu tato slova, vyskočila na mě na internetu 
zpráva, jak předškolní děti měly návštěvu kouče na téma 
“Cesta bojovníka” :-( Co kdyby děti někdo učil “cestě 
vynálezce”, “poslání stavitele”, “umění kuchaře”?! 

Ing. Nobel pochopil, že místo reakce na tragickou smrt 
svého nejmladšího bratra mít bezpečnou výbušninu 
bylo lepší podporovat pokoj a mír. Snad se podobně  
poučíme i my sami, když dokážeme přes všechen strach 
odmítnout jak hněvivé kritizování, tak i nové horečné 
zbrojení, když jde o slepou cestu. Kolikrát v dějinách lidé 
investovali ohromné prostředky do zabezpečení zbraní, 
ale stejně přišly další tragické války. Na Moravě přečkala 
husitské války jen 1/3 kulturních památek. Při 100 svě-
tových konfliktech v historii zahynulo 450 milionů lidí, 
a z toho bylo 85 % civilních obětí. Přitom řada starších 
lidí vzpomíná na dobu českých zbrojovek jako na zlatý 
věk českého strojírenství a ekonomiky. Již před válkou 
na Ukrajině přesáhly roční světové náklady na zbrojení 
2 biliony dolarů. Kolik by za tyto prostředky vzniklo ne-
mocnic, škol, divadel, parků? Kéž by raději země inves-
tovaly do školství, zdravotnictví, přírody, kultury, aby 
se překonal hněv, závist, pomstychtivost a podezřívání.  
To bychom pokojnou atmosféru zažívali nejen o Váno-
cích, ale vznikla by docela klidná civilizace.

Dovolím si znovu připomenout “vánoční zázrak”  
z 25. prosince 1914, kdy samotní vojáci přerušili I. svě-
tovou válku, začali v zákopech u Ypres zpívat koledy,  
a Němci s Brity si mezi sebou vyměňovali dárky (bohužel 
byl poprvé na stejném místě také použit yperit jako che-
mická zbraň). Ukázali, že smíření je možné na kdykoliv. 

Jenže, co můžeme pro šíření pokoje udělat my dnes? 
Když se Albert Einstein v roce 1932 obrátil na Sigmunda 
Freuda s otázkou “Existuje způsob, jak osvobodit lid-
stvo od válek?”, odepsal mu psycholog: “Vše, co rozvíjí  
společnost, zároveň pracuje proti válce”.

kněz Marek Slatinský

PODĚKOVÁNÍ 
Vřelý dík patří šlechetným dárcům, kteří se podí-
leli na zajištění financování repase vstupních dveří 
mezi předsíní a kostelem Navštívení Panny Marie. 
Jelikož se jedná o původní vstup do kostela z doby, 
kdy v Němčičkách ještě nestála věž, bylo nutné 
svěřit práci - na vzácné památce z minulých dob  
- odborníkovi s osvědčením Ministerstva kultury,  
jakým je P. Ondrůš z Lysic. Celkové náklady dosáhly 
102.000 kč (demontáž, přeprava, práce v dílně,  
povrchová úprava, oprava zárubně, a repase zámku).

POZVÁNÍ
K oslavě Narození Ježíše Krista přijměte pozvání  
24. prosince v 17:00 k první vánoční bohoslužbě,  
a 25. prosince v 9:30 k božíhodové mši v našem  
kostele. (Představení živého betléma předvedou  
děti 26. prosince v 16:00 na farní zahradě  
v Pavlovicích).

“Omlouvám se”  
– Alfréd Nobel

10. prosince - v den, kdy odešel  
na onen svět vynálezce dynamitu 

 - se v Norsku uděluje ocenění  
na jeho památku.
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Pavlína Hyclová se kolem nástroje, pořízeného do 
kostela v roce 1902, ochomýtala od dětství: “Už 
jako malá jsem stávala na kúru vedle varhaníka 

pana Komárka. Dokonce mně tam pan Václav Prokeš 
udělal sedátko-trojnožku, abych si mohla sednůt hned 
vedle.” Varhaník velmi záhy našel pro malou pomocnici 
využití. Orientovat se v chodu bohoslužby a dávat pozor, 
ve kterém okamžiku spustit úvodní tón té které melodie, 
není totiž na varhanické stoličce s výhledem zakrytým 
klaviaturou vůbec lehký úkol.

Od otáčení stránek notového záznamu ale brzy přišla 
řada na důležitější roli - podle pokynů varhaníka zapínat 
a vypínat různé rejstříky potahováním rukojetí jednotli-
vých rejstříků. Na tomto místě se pravděpodobně hodí 
krátké vysvětlení. Rejstříky neboli registry jsou jednot-
livé řady píšťal uspořádané v půltónové stupnici, které 
se shodují barvou a hlasitostí zvuku. Ty naše malé něm-
čičské mají rejstříků deset, největší varhany české jsou  
v Olomouci a rejstříků mají 95, světově ale drží prvenství 
monumentální nástroj v americkém Atlantic City, kde by 
taková jedna malá asistentka měla s ovládáním 1255 růz-
ných rejstříků co dělat.

Par Komárek byl zdatným varhaníkem, nemoc mu ale 
postupně znemožnila bohoslužby doprovázet. „Tehdy 
jsem se rozhodla, že bych se měla sama zkusit učit, pro-
tože hudba a zpěv je nedílnou součástí mše svaté. A 
tak to začalo. Na klavír jsem nikdy nehrála. Kamarádka  
z Pavlovic mě přemluvila, abych s ňů jezdila do Slavkova 
na kurz. Tam mně bylo řečeno, že pokud nemám základ 
na klavír, tak tam nepatřím. Přesto, pro získání teorie  
(v kterém období, které písničky hrát) jsem vydržela,“ 

popisuje začátky své zkušenosti s královským nástrojem 
Pavlína Hyclová. Celý kurz potom absolvovala ještě jed-
nou v Břeclavi, shodou náhod se sestrou právě zmíněné 
kamarádky. Teď se se svými starými známými setkává  
každoročně na svatocecilském setkání v Brně na Petrově.

Cvičit musí Pavlína téměř denně alespoň hodinu, a ani 
tehdy často není s výsledky svého umu spokojená: „Sna-
žím se o doprovod zpěvu lidí. Trému mám každů mšu, 
takže, jak si asi už všecí zvykli, chybuju furt. Kdyby tam 
chyba nebyla, tak to nehraju já.“ Zkouškou ohněm je pro 
ni tedy každá nedělní mše, kdy hraje pro plný kostel. Zá-
roveň hrou na varhany  doplňuje obřady pohřební. Jak 
sama říká, za její dovedností nestojí přirozený talent, ale 
poctivá práce, úsilí a především čas, který cvičení musí 
denně věnovat. 

Samostatnou kapitolou je výběr vhodných písní. Pro 
každé období církevního kalendáře je totiž určen jiný 
repertoár a vybírá se z jiných možných písní. Nyní  
v období adventu je výběr užší, zároveň je třeba respek-
tovat místní příslušnost farnosti a repertoár farníků. Teď, 
když paní Hyclová sama usedá k hracímu stolu, pociťuje, 
jak se někdy může při hře na varhany pomocná ruka 
hodit. Když na kúru za nástrojem sedí sama, jedinými 
pomocníky pro orientaci v průběhu obřadu jsou jí dvě 
zrcátka, která má nastavená tak, aby přes vysokou kla-
viaturu nástroje mohla v odraze sledovat dění u oltáře. 
V současnosti je varhanice jediná v Němčičkách, kdo na 
složitý nástroj umí hrát. Pokud se z nějakého důvodu  
nemůže mše účastnit, doprovází zpěv farníků kytary. 

-pol-

Skrytou chloubou naší obce, kterou se ne všem místním kdy v životě poštěstí prohlédnout si zblízka, jsou  
kostelní varhany, které pravidelně doprovází bohoslužby v kostele Nanebevzetí Panny Marie. Však už samotná 
pověst o jejich pořízení, vyprávějící o bájném Jurovi Bendovi a dvou kostlivcích, střežících svůj zlatý poklad,  
je něčím unikátním. A podobně unikátní je i příběh místní varhanice, která staré píšťaly týden co týden při  
nedělní mši rozeznívá.

Královský nástroj  
a odhodlaná hudebnice
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L etos přijal oddíl do dlouhodobého kurzu 320 dětí. 
Ty jsou rozdělené do čtyř skupin podle dovednosti 
a čeká je devět dvouhodinových lekcí. O výuku se 

stará 40 instruktorů: „Jsou to všechno nadšenci a srd-
caři, kteří k nám jezdí dobrovolně o víkendech učit lyžo-
vat. Počet dětí ve škole jsme trošku snížili, abychom se 
jim mohli víc věnovat. Někteří se tím pádem do skupin  
nevlezli, ale pro ty budeme dělat kurz o vánočních prázd-
ninách,“ vysvětluje pan Stávek. Od ledna bude potom 
probíhat nejen školička pro děti, které se chtějí zdoko-
nalit, ale také páteční kurz pro dříve narozené. Na ten se 
obvykle hlásí 10-15 zájemců z řad začátečníků-dospěláků. 

Co se týče sněhové nadílky, pracovníci sportovního  
areálu se činí a k zasněžování využívají každou vhodnou 
příležitost: „Svah máme momentálně zhruba z 80 % za-
sněžený, ale samozřejmě nejde zatím o velkou vrstvu, 
takže se rolbou do sněhu zatím nedá vjíždět.“ Kurz děti 
zahájily na umělé hmotě, což ale nijak nevadí, jelikož 
skluz je na ní pomalejší a umožňuje tedy dětem více času 
na přemýšlení a koordinaci pohybů. 

Pan Stávek navíc podotýká, že umělý povrch němčič-
ským lyžařům závidí i v některých horských střediscích, 
a to především ve spojitosti s nákladností zasněžování  
umělým sněhem: „S vlekaři jsme v kontaktu a z těch 
menších středisek zní, že snad koupí hmotu jako máme 
u nás, aby se u nich vůbec dalo lyžovat. Zvyšování cen 
energií se samozřejmě dotýká všech a některé menší 
vleky budou muset zůstat zavřené.“ Umělá hmota slouží 
k lyžování na našem vleku už od roku 1988 a její stav je 
stále dobrý, ačkoliv k jistým obměnám už došlo. Lyžař-
ského výcviku se výrazné zdražování netýká. O týdenní 

kurzy pro školy je zájem stejně vysoký jako v jiných letech  
a jejich cenu zvedla tělovýchovná jednota o symbo-
lických deset korun: „Nechceme, aby se nám školy 
z výcviků odhlašovaly. Myslíme i na to, aby si i děti ze  
sociálně slabších rodin mohly lyžařský kurz dovolit  
a mohla jet celá třída.“. Ceny za lyžování pro veřejnost  
či služby servisu podražily o 15 %.  

Lyžařský areál bude v provozu i o vánočních prázdninách. 
Konkrétní otvírací doba bude uvedena na webových 
stránkách a facebookové stránce TJ SPORT Němčičky.

Od prvního prosincového víkendu je na němčičském svahu opět živo. K radisti všech lyžařů zahájila tělový-
chovná jednota novou sezónu. O tom, jak bude vypadat, povyprávěl pan Jaroslav Stávek.
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