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Vážení a milí  
němčičští občané,

      úvodem mi dovolte,  
abych poděkoval všem, kteří 
našim pracovníkům ochotně 
pomáhali s úklidem bohaté 
sněhové nadílky. Bylo to jistě 
těžké období, které prověřilo 
síly a schopnosti nejen naší techniky. V době nej-
větších kalamitních stavů jsme s naší technikou 
pomáhali zprůjezdnit také hlavní tah obcí, aby-
chom zabezpečili alespoň nejnutnější dopravu  
a zásobování obce. Rád bych v této souvislosti 
opětovně požádal všechny majitele automobilů, 
aby v zimním období neparkovali se svými vozi-
dly na komunikacích. Takto zaparkovaná vozidla 
velmi ztěžují údržbu a úklid sněhu. Děkuji všem, 
kterých se to týká, za pochopení.

 V roce 2008 proběhla změna č. 3 územního plá-
nu naší obce. Nyní nám bylo Městským úřadem 
v Hustopečích, odborem regionálního rozvoje, 
doporučeno zahájit činnost vedoucí ke zpracová-
ní zcela nového územního plánu obce. Tento již 
bude vyhovovat a akceptovat požadavky stávají-
cích zákonných předpisů. Návrh zadání je k dispo-
zici v kanceláři obecního úřadu. Obracím se tedy 
na všechny občany, kteří mají nějaký návrh, při-
pomínku či doplnění územního plánu naší obce, 
aby mne o svých podnětech co nejdříve informo-
vali, aby i tyto podněty mohly být zapracovány  
do nového územního plánu.

 V prvním dubnovém týdnu, ihned po otevře-
ní obalovny, je plánováno finální dokončení 
komunikace od domu č. 18 (Hádlíkovi) k budo-
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na projektová dokumentace, zahrnuje kompletní 
rekonstrukci bazénů (nerezová vana) a technolo-
gických částí provozu. V projektu jsou navrženy 
také nové vodní atrakce, které jistě přispějí  
k novému vzhledu sportovního areálu. Nyní pro-
bíhá průzkum dotačních titulů a programů, které 
by byly pro financování tohoto projektu vhodné  
a zajistily dostatečnou míru finančních prostřed-
ků. Je to pro nás všechny v období krize ekonomi-
ky velmi nelehký úkol, ale věřím, že budeme-li se 
snažit a aktivně hledat, podaří se nám potřebné 
financování zajistit a udržet i nadále koupaliště  
v řádném provozu.

 Krátce se ještě zastavím u dalšího projektu, kte-
rý je financován ze soukromých zdrojů. Mnohé 
z vás jistě napadne, že jde samozřejmě o bobo-
vou dráhu. Věřím, že toto zařízení velmi výrazně 
zviditelní naši obec na mapě cestovních ruchu  

a turistických příležitostí 
v našem regionu a přiláká 
další návštěvníky, kteří se  
k nám jistě rádi budou vracet.

 Chci se s vámi podělit o své 
pocity, které ve mně vzbuzu-
je jednání jednoho němčič-
ského občana – ekologického 
aktivisty. Dotyčný svými dopi-
sy, maily a žádostmi o infor-
mace zahrnuje obecní úřad  
a zaměstnanci se těmito 
žádostmi musí ze zákona zabý-
vat. Osobně se domnívám, že 
tato podání jsou bezpředmět-
ná a danou problematiku nijak 
neřeší a nikam neposouvají.

 Závěrem bych ješ-
tě rád upozornil na sku-
tečnost, že jsme požádali 

Obvodní oddělení Policie České repub-
liky ve Velkých Pavlovicích o součinnost  
ve věci porušování dopravních předpisů v ulici  
Za Humny. Policisté nám přislíbili potřebnou 
pomoc tak, aby se v této lokalitě dopravní předpi-
sy dodržovaly.

Příjemné jarní dny přeje
Petr Slezák, starosta obce

vě základní školy. Věřím, že po všech peripetiích  
z loňského podzimu bude nám všem komunikace 
dobře a dlouho sloužit. Dále je v plánu pokračovat  
v rekonstrukci místních komunikací, a to od školy 
ke KD, dále na Haltýř a z Haltýře opět k budově 
základní školy. Podle posledního místního šetře-
ní konkrétně část komunikace z Haltýře k budově 
školy připomíná spíše terén pro motokrosaře než 
místní komunikaci. V této souvislosti vás musím, 
ač nerad, seznámit se záměrem pokácení lípy  
na křižovatce u školy. Při provádění rekonstrukce 
komunikace dojde podle informací odborného 
znalce - dendrologa k tak závažnému poškození 
kořenového systému stromu, že by tento zásah 
nevydržel. Je také na první pohled zřejmé, že lípa 
již je ve špatném zdravotním stavu a hrozí její 
pád a následné možné škody na majetku a zdra-
ví občanů. Obec zajistí náhradní výsadbu zeleně  
na jiném vhodném místě našeho katastru.

 V jarních měsících mají pracov-
níci obce naplánovánu realizaci 
nové stříšky na objektu kolum-
bária na místním hřbitově. Velké 
množství sněhu a jeho násled-
né poměrně rychlé tání ukázalo  
na problémy se střechou v kul-
turním domě. V dubnu se pra-
covníci pustí do těchto oprav 
tak, aby se nadále neznehodno-
coval interiér kulturního domu.

 Nyní bych vás rád seznámil 
se stavem dvou dlouhodobých 
projektů, kterými se zabývám. 
Jedná se o rekonstrukci kana-
lizace a rekonstrukci místního 
koupaliště. Pokud jde o rekon-
strukci kanalizace, podařilo se 
nám spolu s poradenskou fir-
mou nalézt vhodný program 
financování tohoto projektu na Ministerstvu 
zemědělství. Žádost o dotaci se všemi potřeb-
nými přílohami byla v termínu včas zaslána na 
ministerstvo. Nyní tedy čekáme, zda ministerští 
úředníci naši žádost posoudí kladně a budou nám 
poskytnuty potřebné finanční prostředky k reali-
zaci. 

 Pro akci rekonstrukce koupaliště byla zpracová-

Na fotografiích výstavba bobové dráhy
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ZASTUPITELSTVO OBCE
Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Němčičky

konaného dne 23. listopadu 2009

Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Němčičky
konaného dne �6. prosince 2009

Zastupitelstvo obce Němčičky schvaluje:
- rozpočtové opatření č. 5/2009, kterým se zvyšují příjmy a výdaje rozpočtu obce o 7 794 500,- Kč  
- rozpočtové provizorium na rok 2010
- komisi k výběru dodavatele na rekonstrukci koupaliště ve složení Jaroslav Stávek, Ing. Aleš Hádlík, 
 Mgr. Petr Antoš, náhradníci: Pavel Stávek, Jana Hádlíková
- zaevidování dvou pozemků v k ú. Boleradice o celkové výměře 44 825 m2 do majetku Obce Němčičky

Zastupitelstvo obce Němčičky schvaluje:
- rozpočtové opatření č. 4/2009, kterým zvyšují příjmy a výdaje rozpočtu obce o 1 372 000,- Kč 

- složení inventurních komisí pro provedení inventur majetku obce za rok 2009 a doporučený termín
 ukončení inventarizací ke dni 10. 12. 2009
- dodatek smlouvy o poskytnutí dotace s Regionální radou regionu soudržnosti Jihovýchod na cyklo-
 stezku, který upravuje výši sankcí při nesplnění podmínek smlouvy
- darování pozemku parc. č. 515/176 (lokalita výstavby rodinných domů – Nová hora) sourozencům 
 Zdeňce Vítečkové a Václavu Hádlíkovi
- smlouvu o pronájmu ordinace s MUDr. Petrem Kosem
- dodatek smlouvy o dílo k Rekonstrukci základní školy s firmou FKB Břeclav, dodatek akceptuje požadav-
 ky MF ČR k získání dotace
- pronájem kulturního domu za účelem pořádání Vánočního jarmarku dne 29. 11. 2009
- pronájem kulturního domu za účelem soukromé akce dne 1. 5. 2010 (svatba)
- žádost pana Oldřicha Sadílka o změnu územního plánu u pozemků parc. č. 2705-2717 (meruňkový sad) 
 o celkové výměře 16 749 m2

- příspěvek na dopravu ve výši 2 000,- Kč Svazu tělesně postižených v ČR, místní organizaci Bořetice
- schvaluje sídlo TS Krúžek na OÚ Němčičky, s podmínkou předložit zápis z ustavující schůze, stanovy 
 a rozpočet.

Zastupitelstvo obce ukládá starostovi obce:
- vyřešit majetkové vztahy na pozemcích v areálu ZD Němčičky, kde leží obecní studna

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
- upozornění Ing. Aleše Hádlíka na hydrant a rozsypané vápno na vozovce
- upozornění paní Jany Hádlíkové na nebezpečné úseky v novém chodníku a nesvítící lampu veřejného 
 osvětlení
- připomínku pana Jaroslava Stávka - vyřešit majetkové záležitosti pozemku pod studnou v areálu ZD
- upozornění pana Vlastimíra Kabely na trhliny v komunikaci
- dotaz pana Jiřího Stávka na termín dokončení rekonstrukce vozovky v horní části obce, upozornění 
 na nerovnosti podia v KD s doporučením zabezpečit jeho bezpečnost
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- dodatek č. 1 ke Smlouvě o úvěru č. 0222250419 (cyklostezka) ze dne 18.12.2008 o prodloužení 
 splatnosti úvěru do 25.1.2010
- následný dodatek o prodloužení splatnosti úvěru do 31. března 2010
- záměr pořízení nového ÚP obce a ukládá starostovi obce zajistit zahájení pořizování u MěÚ Hustopeče, 

úřadu územního plánování
- pronájem KD Jiřímu Stávkovi na 31. 12. 2009
- sídlo občanského sdružení Taneční soubor Krúžek na adrese OÚ, Němčičky 221
- pronájem KD TJ Sokol Němčičky na 13. 3. 2010 – pořádání tanečního večera
- prodloužení nájemní smlouvy panu Vladimíru Novákovi na byt na hasičské zbrojnici  do 31. 12. 2010
- žádost pana Milana Kolaříka, Němčičky 251, o povolení pokácet náletové dřeviny
- příspěvek na rekondiční pobyt ve výši 300 Kč paní Štěpánce Šaláškové, Němčičky 136.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
- upozornění pana Jiřího Stávka na zanesený lapač vody mezi domy č. 168 a  č. 203
- žádost pana Jaroslava Pláteníka o pořezání stromů v lesních pozemcích, které jsou majetkem Obce 

Němčičky
- dotaz Ing. Aleše Hádlíka na termín dokončení komunikace v horní části obce
- dotaz pana Jaroslava Stávka na postup vyřizování záležitosti pozemku se studnou v areálu ZD
- upozornění pana Jaroslava Stávka na zanesený žlab u nového hřbitova, pod prostorem, kde byl uskladněn 

materiál na stavbu chodníků
- informace pana Jaroslava Stávka k provozu lyžařského vleku a lyžařské školy
- dotaz pana Jaroslava Buchty na výuku lyžování pro děti ze Základní školy Němčičky

Přehled účasti zastupitelů 
obce Němčičky 

na veřejných zasedáních 
za rok 2009

Petr Slezák   100,00%
Ing. Eliška Kopřivová 100,00%
Mgr. Petr Antoš    91,00%
Ing. Aleš Hádlík    73,00%
Jana Hádlíková    91,00%
Ing. Bc. Jan Stávek    18,00%
Jaroslav Stávek    91,00%
Pavel Stávek    91,00%
Tomáš Stávek    82,00%

Bilance odpadu za rok 2009
v naší obci

Pro informaci uvádíme přehled odevzdaného 
odpadu v naší obci za rok 2009.

Sklo bílé 5,20 t
Sklo barevné 7,20 t
Kov 6,63 t

Vyřazená zařízení s nebezpečnými 
látkami (ledničky, mrazáky...)

1,32 t

Vyřazená elektická a elektro zařízení 
(TV...)

1,77 t

Směsi, beton 28,9 t

Barvy, lepidla, pryskyřice 380 kg
Směsný komunální odpad 226,64 t

Objemný odpad
– kontejnery sběrný dvůr

21,08 t

Plasty 2,33 t
Kompozitní obaly 161 kg
Papír 2,65 t
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Popeleční středa 
a postní doba

 Prvním dnem postní doby, 
našeho putování k Veliko-
nocům, je Popeleční stře-
da. V kostele dostávají lidé  
na čelo znamení popela. Sly-
ší při tom často slova z Bib-
le: “Pamatuj, že jsi prach  
a v prach se navrátíš.” Už ses 
někdy díval, jak rychle v ohni 
některé věci shoří? Zůstane 
jen popel a prach. Bible člo-
věku před Velikonocemi při-
pomíná, že den za dnem ubíhá vzácný čas jeho 
života. Jednoho dne zemřeme. A jak žijeme? 
Křesťané věří, že se všechno dobré, co obstojí 
před Ježíšem, neztratí. Všechno zlé se však pro-
mění v popel. Proto se snaží obrátit od svých hří-
chů k dobrému. Ježíš je k tomu volá.

 Postní doba trvá čtyřicet dní. Než v neděli po 
prvním jarním úplňku přijdou Velikonoce, chtějí 
se křesťané dobře připravit. Mívají mezi sebou  
i někoho, kdo teprve nedávno poznal Ježíše a bude 
o Velikonocích pokřtěn, a pomáhají mu. Všichni 
společně hledají, co je v životě opravdu důležité: 
přátelství s Ježíšem a také s druhými lidmi. Víš 
čím takové přátelství roste? Aby měli nesobecké 
a poctivé srdce a aby je nic nerozptylovalo, žijí 
těch čtyřicet dní střídmě. Ledacos načas odklá-
dají: třeba zábavu u televize a kino, vyvařování 
dobrého jídla nebo kávu a cigarety, různé oslavy, 
výpravy za nakupováním. Říká se tomu půst. Vra-
cí lidským srdcím prostotu a radost. Také Ježíš se 
postil. Evangelia popisují, jak žil ve veliké skrom-
nosti čtyřicet dní na poušti. Teprve pak vyšel, aby 
se setkával s lidmi a vyprávěl jim o svém Otci.

P. Petr Papoušek

Svěcení fary

 Na pozvání duchovního správce P. Petra Papouš-
ka a místního starosty Petra Slezáka navštívil  
v úterý 24. listopadu loňského roku naši obec dě-
kan z Hustopečí P. Pavel Kafka. Toto pozvání přijal 
za účelem slavnostního vysvěcení nově zrekon-
struované fary.  

 Slavnostní podvečer byl zahájen v kostele mší 
svatou, kdy pan děkan při poutavé promluvě 
zmínil důležitost fary z historického, současné-
ho i budoucího hlediska. Fara má, dle jeho slov, 
sloužit nejen jako zázemí pro působícího kněze, 
ale je dobré a potřebné, aby se na faře setkáva-
ly skupinky dětí, mládeže, rodičů, seniorů, apod.  
a zažívaly tak vzájemné společenství. 

 Téměř všichni, kteří byli na mši svaté přítomni, se 
z kostela přesunuli do „Domovinky Panny Marie“, 
kde nás již očekával pan starosta a zaměstnanci 
denního stacionáře. Následoval obřad svěcení  
a po té bylo připraveno pohoštění, během které-
ho se rozvinula bohatá diskuze v příjemném pro-
středí.

Eliška Kopřivová
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Nové fotografie 
v předsíni kostela Děti pomáhají dětem

 První adventní neděli, tj. 29. listopadu 2009, byly 
v předsíni kostela posvěceny nové zasklené foto-
grafie z cyklu „Kapličky a kříže v katastru Němči-
ček“. 

 K těmto křesťan-
ským symbolům 
byly v minulosti 
každoročně pořá-
dány tzv. Křížové 
dny (prosebné 
průvody za úrodu), které se konaly v pon-
dělí, úterý a středu před svátkem Nanebe-
vstoupení Páně. V tyto dny vyšel brzy ráno 
po mši svaté průvod ke čtyřem zastavením, 
vždy v jiné části katastru. Poslední prosebný 
průvod byl v naší obci r. 1956.
Krásné fotografie zhotovil bez nároku na 
odměnu pan Petr Poláček, kterému patří 
upřímný dík. Zarámování v ceně 3000 Kč 
financoval nejmenovaný dárce. 
 
Pán Bůh zaplať!

Eliška Kopřivová

 Misijní klubko je společenství kamarádů do 15 
let, kteří se nechtějí starat jen sami o sebe a chtějí 
pomáhat dětem z chudých částí světa. Jak? Mod-
litbou, obětí, službou, tvořivostí. Členové klubka 
se zavazují ke každodenní modlitbě Zdrávas Maria 
za misie a každý týden k ušetření finanční částky 
v hodnotě jednoho bonbónku, který si odřeknou. 
Proto je důležitá spolupráce s rodiči, kteří jsou 
garanty plnění závazků dítěte.
 Takové klubko začíná pracovat i v naší farnosti. 
Už dvakrát jsme se sešli na místní faře. Zazpívali 

jsme si, pochutnali 
na dobrůtkách, kte-
ré připravily šikov-
né maminky a pod 
vedením p. Staňky 
Stávkové jsme se 
učili plést z pedi-
gu. Každý, kdo má 
zájem stát se členem 
klubka (nebo si chce 

jenom přijít zahrát hry, zazpívat, něco pěkného 
vyrobit) , je vítaný . Scházíme se jednou za 14 dnů 
(sudé týdny) v úterý v 17.00 hod. na faře. 

 -MH-

V sobotu 17. dubna 2010 bude na faře setkání vdov pořádané komunitou Emanuel. „Je těžké žít sám.“ 
„Nedávno umřel můj manžel.“ Tyto věty můžeme často slyšet kolem sebe. Proto Farnost Velké Pavlovice 
připravila pro vdovy tento předběžný program:

9.00 hod.- setkání na faře  14.30 - 15.30 hod. - občerstvení
10.00 -11.30 hod. - přednáška 15.30 - 17.30 hod. - skupinky
11.30 - 12.00 hod. - adorace  18.00 hod. - mše svatá - žehnání vdovám
12.00 hod. - oběd   19.00 hod. - večer Božího milosrdenství - přímluvná modlitba
13.30 - 14.30 hod. - přednáška

Je potřeba zjistit jaký by byl zájem. Přihlašovat se můžete na faře. 
Setkání svobodných a opuštěných je naplánováno na rok 2011.

P. Petr Papoušek

Setkání vdov na faře

Již desátá Tříkrálová sbírka se v naší obci uskutečnila  
9. ledna 2010. Tento rok bylo od štědrých dárců vybráno 18.988,- Kč, 
kterým patří velký dík.
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 V posledním týdnu  před pololetními  prázdninami absolvo-
valy děti a žáci ze Základní a mateřské  školy v Němčičkách třídenní 
lyžařský kurz  na místním lyžařském svahu. 
 Ve dnech 26. - 28. ledna si školáci místo vyučování užívali zim-
ních radovánek  při ideálních sněhových podmínkách.
 Výcvik byl zahájen každý den ráno v 8 hodin a končil v poled-
ne. Lyžaři byli rozděleni podle výkonnosti do skupin a společně se 
žáky ZŠ Velké Němčice, které každý den na vlek dovezl autobus, pod 

dohledem lyžařských instruktorů vylepšovali a zdokonalovali své lyžařské dovednosti.
 V 10 hodin se k žákům přidávaly také děti z mateřské školy. Ty podle libosti využívaly svah k lyžování, 
bobování a jiným hrám na sněhu.
 Po absolvování třídenního výcviku naprostá většina našich žáků zvládla nejenom vyjet vlekem na kopec, 
ale také se dostat dolů!
 Za žáky a děti bychom chtěli tímto poděkovat TJ Sokol Němčičky za poskytnutí bezplatného lyžařského 
výcviku a vytvoření zázemí pro naše malé lyžaře.
 Po ukončení kurzu si žáci vyzvedli ve škole pololetní vysvědčení a mohli si užít jednodenní pololetní 
prázdniny.

zaměstnanci ZŠ a MŠ Němčičky

Lyžařský kurz na vleku

Zprávičky z naší školičky

 Dne 21.1.2009 se mezi 16. a 17. hod. uskutečnil  zápis dětí do 1. roč-
níku Základní školy v Němčičkách.
 Pro děti bylo připraveno několik úkolů, při kterých měla čtyři děvčátka 
a čtyři chlapci prokázat  svoji připravenost k zahájení školní docházky.
 Rodiče dětí se dozvěděli několik základních informací, týkajících se 
nástupu jejich ratolestí do školy a také spolu podebatovali o svých 
dětech. 
 Doufáme, že domů  se navečer rozcházeli všichni s příjemnými pocity 
a dobrou náladou.

MATEŘSKÁ ŠKOLA NĚMČIČKY
OZNAMUJE, ŽE SE

 ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
USKUTEČNÍ  VE STŘEDU �0.3.20�0

OD �3.00 DO �5.00 HODIN V MATEŘSKÉ ŠKOLE.
S SEBOU VZÍT RODNÝ LIST DÍTĚTE  

A KARTIČKU POJIŠŤOVNY.

Mgr. Petr Antoš, ředitel školy

Zápis

l Naše MŠ navštívila v měsících říjnu a listopadu 
v Hustopečích dvě divadelní představení s názvy 
O zvědavém slůněti a Kuk a Cuk.
l 4. prosince 2009 se uskutečnila Mikulášská 
diskotéka pro dospělé ve spolupráci se ZŠ a rodi-
či, kdy výtěžek z této akce je využit na hračky  
a pomůcky v mateřské a základní škole.
l Dne 26.1. a 28.1. proběhl lyžařský výcvik dětí 
z mateřské školy na lyžařském svahu v Němčič-
kách. Tato akce se dětem velmi líbila a chceme si 
ji zopakovat, pokud to sněhové podmínky dovolí.

Alena Prokešová, učitelka MŠ

Školka s Vaškem - oblíbený instruktor.
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TJ Sokol Němčičky bilancuje

 U příležitosti vydání 1.čísla letošního Němčičské-
ho čtení si dovolím nejdříve stručné zhodnocení 
roku 2009 v TJ. 
 Počátek roku byl ve znamení zimní lyžařské sezó-
ny, do které jsme vstupovali s prodlouženým vle-
kem a novinkou pro děti – dopravníkovým pásem. 
I přes ne vždy příznivé počasí, se 
po větší část zimy podařilo udržet 
na sjezdovce v dobré kvalitě 
sníh, který si tak užily děti ve ví- 
kendových lyžařských kurzech  
i v týdenních kurzech okolních  
škol. V průběhu zimy jsme uspo-
řádali okresní lyžařské přebory 
žactva i závod zařazený do Jiho-
moravského lyžařského poháru. 
Závěr zimní sezóny byl tradičně ve znamení kar-
nevalu na lyžích.
 Na jaře dosáhli velkého úspěchu naši stolní 
tenisté, kteří 2.5.2009 sehráli utkání s TTC Znoj-
mo a SK Mogul Vacenovice o postup do krajské 
soutěže. Svým 2.místem si nakonec postup vybo-
jovali. Kromě stolních tenistů své zápasy odehráli 
v jarní části soutěže také fotbalisté.
 Úvod letní sezóny obstaral již 2.ročník závodu 
Vinařský triatlon, který si pomalu nachází své místo 
mezi podobnými akcemi pro sportující veřejnost. 
Novinkou tohoto ročníku byl závod v dětském tri-
atlonu, který byl přizpůsoben jednotlivým věko-
vým kategoriím a celý proběhl v areálu koupališ-
tě. Podmínky závodníkům zkomplikovalo deštivé 
a chladné počasí, i přesto však všichni zúčastnění 
dorazili do cíle. V důsledku nepříznivého počasí 
neproběhla, fotbalovým oddílem organizovaná, 
Summer Night Party na koupališti. Náhradní ter-
mín se nepodařilo dohodnout. Druhou polovinu 
léta jsme odstartovali Country večerem, na který 
na konci srpna navázala tradiční Burčáková zába-
va, která uzavřela Vinařský den v Němčičkách. Ze 
sportovních akcí jsme se výraznou  měrou podíleli 
na uspořádání závodů v jízdě na in-line bruslích. 
Letos jsme hostili účastníky jednoho ze závo-
du CILA Cupu a také Mistrovství Evropy v tomto 

sportu. Zázemí, které jsme závodníků poskytli, 
bylo hodnoceno velmi vysoko. Druhý ročník Cyk-
lomaratonu Mezi vinohrady byl poslední akcí léta.  
I tento závod si pomalu nachází své místo mezi 
milovníky cyklistiky.
 Koncem listopadu jsme uspořádali tradiční burzu 
sportovních potřeb a uvítali první lyžaře na sjez-
dovce. První prosincový víkend jsme pak zahá-
jili tradiční víkendovou lyžařskou školu, kterou  
v této zimní sezóně navštěvuje rekordních 360 
dětí. Novinkou jsou kurzy pro děti mladší 5-ti let.
 18.prosince jsme díky týdenním mrazům moh-
li vyhlásit zahájení lyžování na sněhu. Počasí  

v průběhu vánočních prázdnin 
sice zimu nepřipomínalo, ale sníh 
se udržet podařilo. 
 Po celý rok jsme v are-
álu hostili mnoho návštěvníků  
ze všech koutů naší republiky i ze 
zahraničí. Mnozí z nich využívají 
nejen možnosti ubytování a nabíd-
ku sportovního vyžití areálu, ale 
také nabídku okolních turistických 

a folklorních cílů. Vyhledávanými jsou pohostinné 
sklepy vinařů či větší vinařské akce v obci či okolí, 
za nimiž se mnozí z návštěvníků rok co rok vrací.
 Aktuální dění v areálu se podřizuje probíhající 
zimní sezóně, která je od počátku ledna velmi pří-
znivá. Velmi kvalitně může proto probíhat týden-
ní výuka lyžování pro školy i víkendová lyžařská 
škola. Koncem ledna se výuky zúčastnily také děti 
ze ZŠ a MŠ Němčičky, pro jejíž žáky je tato výuka 
zdarma a to včetně zapůjčení vybavení.  
 A jaké jsou naše plány pro rok 2010? Kromě 
zajištění našeho běžného provozu máme opět  
v plánu uspořádat, nebo se podílet, na akcích, 
které byly úspěšné v letech předchozích. Nej-
bližší akcí a novinkou letošního roku je taneční 
večer lyžařů s názvem Lyžařské maškaření, kte-
rý je naplánován na sobotu 13.3. a uskuteční se  
v KD obce. V neděli, 14.3. odpoledne, navážeme 
již tradičním karnevalem na lyžích, který je ofici-
álním ukončením lyžařské školy. Na tyto dvě akce, 
stejně jako na všechny další pořádané TJ v roce 
2010, srdečně zveme všechny obyvatele Němči-
ček i okolních vesnic. 
Těšíme se s Vámi na viděnou.

Ing.Renata Podešťová
manažer provozu TJ Sokol Němčičky

Nejmenší využívají při výuce dopravníkový pás.
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Tělovýchovná jednota Sokol Němčičky 
sportovní areál 

691 07 Němčičky 
www.sportnemcicky.cz 

 

 
Tělovýchovná jednota Sokol Němčičky; sportovní areál; 691 07 Němčičky; www.sportnemcicky.cz 
IČ: 42324173; DIČ: CZ42324173; číslo účtu:  
telefon: 519430753; mobil: 777555753, 608434805; e-mail: tj.sokol.nemcicky@quick.cz 

 

Kancelá prezidenta republiky 

Pražský hrad 

119 08 Praha 1 

Nmiky, 5.1.2010 

 

Vážený pane prezidente, 

Navazujeme na naše osobní setkání ped koncem loského roku v AUDI BARU ve Špindlerov 
Mlýn a na dva pedchozí dopisy s upímnou pozvánkou do našich krásných jihomoravských 
Nmiek. 

Naše obec je totiž nejen obklopena mnoha vininími tratmi, dávající zdejším vinam dobré 
úrody pro skvlá vína, ale nachází se zde také jeden republikový, a myslíme si, že spíše 
evropský, unikát. Nmiky mají totiž svj lyžaský areál pro sjezdové lyžování. Lyžuje se zde 
díky údolnímu mikroklimatu a severovýchodnímu svahu pímo mezi vinicemi i pes 100 
lyžaských dní zimní sezóny. Na našich svazích se každoron prohání tisíce spokojených lyža 
z blízkého i vzdálenjšího okolí vetn školních lyžaských výcvik a kurz pro „díve narozené“, 
které jsou zde velmi žádané. Víkendovou lyžaskou školu, kterou zde pro dti každoron 
poádáme, navštvuje v letošním roce na 370 dtí. Ty uí na 35 dobrovolných instruktor. 
Nemáme dostatek informací, ale troufáme si domnívat se, že jde o vc, pinejmenším v eské 
republice, ojedinlou.  

Nejzajímavjší na lyžování u nás je však to, že areál se nachází v nadmoské výšce pouhých 

180 m n.m.!!! Když ped pár lety šéfredaktor „lanovkáského“ asopisu ing. Vít Moudrý psal o 
našich Nmikách lánek do renomovaného rakouského asopisu o horském byznysu ISR, 
mysleli si, že se spletl a ped jím uvedenou nadmoskou výšku pidali pro jistotu jedniku. 
Následná tisková oprava pak po lyžaské Evrop zpsobila velký poprask. V loské sezón došlo 
k prodloužení sjezdovky na 350m, areál jsme vybavili odbavovacím systémem a mezi 
návštvníky velmi oblíbeným dopravníkovým pásem pro nejmenší lyžae. 

Chceme Vám tak, Vážený pane prezidente, vložit do rukou drazný argument proti postulátm 
napíklad Alana Gora stran globálního oteplování. Mžeme Vás ubezpeit, že v Nmikách se 
globáln neotepluje, ale pi normálním prbhu zimy od prosince do bezna s radostí lyžuje. 
Lyžuje se zde mezi vinicemi bez perušení již 23 let a a se pan Gore k nám pijede pesvdit.  

Pane prezidente, jako nejvyšší ústavní initel i jako známý milovník lyžování, jste námi srden 
zván do Nmiek nkterou lyžaskou sobotu i nedli. Vaše návštva by byla jist vzpruhou pro 
mladé lyžae i lyžaskou veejnost tohoto regionu.  

S úctou 

Jaroslav Stávek 
pedseda TJ Sokol Nmiky 
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Sobota s datem 23. ledna 2010 byla ve znamení krojovaného ple-
su. Ten se novodobě uskutečnil již třetím rokem. Pro milovníky vína 
byla v přízemí kulturního domu po celý večer připravena degustace 
v podobě modrohorských vín. Chasa pod vedením pěti stárkovských 
párů nám večer zpříjemnila předtančením české besedy. Raritou 
plesu zajisté bylo, že se podařilo  
v Němčičkách vytvořit na toto 
předtančení čtyři kolečka po 
čtyřech párech, což se snad ješ-

tě (alespoň co jsem slyšela) nepodařilo. Hudebně večerem provázela 
dechová hudba Lácaranka z Kobylí, která je dle mého názoru, zárukou 
výborné zábavy. Nechyběla ani tradiční sóla, takže jste si mohli vytančit 
puzzlíkovou či sněhovou mašlič-
ku. Návštěvnost plesu byla veli-
ká – 160 platících plus krojovaná 
chasa. Pro všechny návštěvníky 
byla připravena bohatá tombola, 
která přišla na řadu po půlnoci.

-LZ-

Krojovaný ples

l leden – březen  
víkendové lyžařské kurzy dětí, kurzy pro dříve naro-
zené, dopolední lyžařské kurzy základních škol, kurzy 
snowboardu
l leden – duben 
dlouhodobá soutěž stolního tenisu - okresní přebor, 
okresní soutěž, krajská soutěž II. třídy
l únor - 6. - 7.2.20�0 
okresní a krajské přebory žactva ve sjezdovém lyžová-
ní
l březen - �3.3.20�0
lyžaři zvou na taneční večer
l březen - ��.3.20�0
maškarní karneval pro děti na lyžařském svahu
l březen – 26.3. 20�0
valná hromada TJ Sokol Němčičky
l březen – červen
dlouhodobá soutěž - kopaná - jarní část 
l duben 
přátelské utkání stolního tenisu se Sokolem Brno 
 - Líšen
l červen – �.6.20�0
oslava Dne dětí - pořádá rada rodičů při ZŠ, otevření 
koupaliště, výstava modrohorských rosé vín

l červen – 5.6.20�0
Vinařský triatlon
l červenec 
letní noc na koupališti, pohárové utkání v kopané
l červenec – srpen 
aquaerobic, výuka plavání pro nejmenší (dle počasí)
l srpen – 7.8.20�0
country večer
l srpen - listopad 
dlouhodobá soutěž – kopaná – podzimní část
l srpen - 28.8.20�0 
burčáková zábava na místním koupališti, tradiční nec-
kyáda
l září 
dlouhodobá soutěž stolního tenisu - okresní přebor, 
okresní soutěž, krajská soutěž II. třídy
l září – �8.9.20�0 
3. ročník závodu horských kol
l říjen - březen 
cvičení pro ženy ve školní tělocvičně
l listopad - 28.��.20�0
zahájení lyžařské sezóny, lyžařská burza
l prosinec – �.-5.�2.20�0
zahájení víkendových lyžařských kurzů pro děti

Plán akcí pořádaných TJ Sokol Němčičky v roce 20�0
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 Bylo mrazivé nedělní prosincové dopoledne a my jsme se s naším sdružením vydali na plánovanou 
vycházku kolem katastru obce Němčičky. Chtěli jsme se podívat, co je nového v naší „zahradě Moravy“, 
jak naši obec nazval jeden vysokoškolský profesor z Brna. A měl pravdu. V našem území se střídají zahrady 
a pole s vinohrady a lesy, sestavené do členitého terénu, s množstvím krásných vyhlídek. Okolní obce nám 
mohou závidět.
 Šli jsme tedy od starého hřbitova Vejvozkem nahoru a prvním naším zastavením byl vysílač v Kněžských. 
Vede tudy i vinařská stezka a je odtud nádherný výhled na dědinu. Škoda jen, že vědci ještě nevymysleli 
jiná zařízení, než jsou vysoké ocelové vysílače, která by méně narušovala krajinný ráz. V naší malé vísce 
stojí vysílače hned tři.
 Inu, pokračovali jsme po betonové cestě mezi vinohrady až k naší Přírodní památce Jesličky, minuli jsme 
travnatou stráň, kde od jara do podzimu kvetou vzácné druhy rostlin. Na konci pole pod strání jsou „scho-
vané“ v údolí rychlerostoucí topoly, jež zde na zkoušku vysadilo němčičské Zemědělské družstvo ve spo-
lupráci s obcí. Myslím si, že pěstování těchto energetických plodin v naší obci by mohl být krok správným 
směrem. Určitě je na čase začít nahrazovat uhlí jiným, nejlépe obnovitelným, zdrojem energie. Jen by se 
mělo zvážit, zda není v Němčičkách vhodnější lokalita pro pěstování těchto nepůvodních rostlin, než je 
pole hned vedle chráněného území. Dle slov starosty je v současné době tento projekt ve fázi výpočtů  
a zhruba za rok se prý začnou věci hýbat. Přeji tedy obci i družstvu, aby nezůstali jen u pokusů a našli cestu 
jak rozvinout toto nové odvětví i u nás.
 Nyní jsme měli před sebou strmý svah s houštinami, který jsme museli vyšlapat, abychom se přes Pří-
rodní rezervaci Nosperk dostali k myslivecké chatě, odkud je další krásný výhled na dědinu. Posledních 
pár metrů jsme šli lesní cestou, kterou k našemu zděšení lemovaly pařezy s čerstvými pilinami. Všechny 
stopy naznačovaly, že tu byl zloděj. Musíme se ale ještě zeptat správce lesa, jestli nešlo o jiný zásah, třeba  
ze zdravotních důvodů. Každopádně, byl to smutný pohled.
 Vydali jsme se teď směrem k bořetické rozhledně, která stojí v těsné blízkosti našeho katastru. Opět nád-
herný výhled do širého okolí. Skoro jako od naší kapličky u větřáka. Byli už jsme ale pěkně promrzlí, a tak 
jsme se rozhodli, že si zkrátíme cestu přes pole. Původně jsme měli obejít celou dědinu přes Růžený, ale 
kvůli velké zimě jsme šli cestou Pod Šumperky. Chtěli jsme také vědět, v jakém stavu je zdejší rokle, kterou 
občané zaváží stavební sutí. Já tohle místo znala docela dobře, měli jsme Pod Šumperky donedávna pole. 
Ale dlouho už jsem tu nebyla a nakonec jsem málem přehlédla, kde naše pole stojí, protože místo kolem 
zdejší rokliny se změnilo k nepoznání. Kdysi kouzelná tajemná propast s houštinami, která byla jistě domo-
vem mnoha živočichů, teď hromady stavební suti převyšující terén a nejen to. Lidé sem totiž vozí kromě 
stavebního odpadu kdeco. Najdete tu od petlahví, přes linoleum, po kancelářské papíry. Nejhorší na tom 
ovšem je, jak jsme posléze zjistili, že lidé mnohdy ani nechtějí takto znečišťovat naše životní prostředí, ale 
někdy jsou k tomu donuceni proto, že údajně náš sběrný dvůr odpadů je přeplněný. Přitom občanům, kteří 
neoprávněně založí skládku nebo odkládají odpadky nebo odpady mimo vyhrazená místa hrozí pokuta  
do 50 000 Kč, dle Zákona o přestupcích. Ale mám pro Vás i dobrou zprávu. Prý se již začalo s „rekultiva-
cí“ této skládky. Myslí se tím zahrnování hlínou. Myslím si ale, že by si toto místo zasloužilo opravdovou 
rekultivaci, pod odborným dohledem. Doufejme, že tato ekologická zátěž bude brzy zlikvidována, a že se 
do těchto míst opět vrátí příroda. Věřme, že zlo se v dobré obrátí, jako v pohádce.
 Řekli jsme si, že pro dnešek nám to stačilo a spěchali jsme přes Šumperk a poté lesem domů. Druhou 
půlku katastru musíme obejít jindy, snad bude příznivější počasí. 
 A připojit se k nám můžete třeba koncem března, kdy plánujeme provést „jarní úklid“ alespoň některých 
míst v katastru Němčiček. Před dvěma lety se nám povedlo nasbírat dvě vlečky odpadků kolem polních 
cest. Budeme Vás o této akci včas informovat, například prostřednictvím místního rozhlasu. 

Ing. Vendula Stávková
 O.s.ŠÍPEK
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 Milí spoluobčané, tak jako v minulém roce, tak 
i letos jsme zahájili plesovou sezónu v naší obci 
tradičním plesem MS ODS Němčičky. Letošní ples 
jsme okořenili vystoupením místního Krúžku, kte-
ré se skládalo ze tří vystoupení. Všechna tři pásma 
pozvedla úroveň místního plesu a všichni účast-
níci byli velice mile překvapeni a nadšeni. Naši 
občané jsou již zvyklí na pěkná vystoupení našeho 
Krúžku, ale přespolní hosté nám tak trochu závidí, 
že mládež v Němčičkách dokresluje a obohacuje 
naše kulturní akce. K pohodové atmosféře při-
spěla velice akční skupina Triobent, kterou jsme 
nahradili skupinu Kombet, kteří odehráli několik 
předcházejících plesů. Organizátoři vytvořili přes-
ný harmonogram pro kapelu a vystoupení, takže 
nebyli žádné velké pauzy. Po zkušenostech z minu-
lých plesů jsme připravili určité bloky písniček, 
které jsou mezi místními oblíbené a dalšími pís-
ničkami se skupina Triobent přizpůsobila taneční-
kům. Společenský večer dokreslila pěkná výzdoba 
a bohatá tombola. Děkujeme všem sponzorům  
a blahopřejeme výhercům. Plesu se zúčastnilo 52 
lidí a 30 vystupujících, takže kapacita našeho kul-
turního domu byla plně využita. V baru fungovala 
přijemná obsluha a zároveň jsme odzkoušeli nové 
stáčecí zařízení, které pořídila obec. Děkuji všem 
členů MS sdružení Němčičky, děkuji všem příz-
nivcům za odvedenou práci a pomoc při přípravě  
a organizaci plesu. Věřím, že s takovým přístupem 
zvládneme i další kulturní a společenské akce, kte-
ré zpestří náš každodenní život v obci. Také děkuji 
všem lidem, kteří se přišli bavit a vytvořili příjem-
nou atmosféru pro sebe i vystupující. Na závěr 
bych vás chtěl jménem občanské demokratické 
strany v Němčičkách pozvat na Letní noc, která 
se bude konat 26.6.2010 na nádvoří kulturního 
domu. Tentokrát bude hrát skupina Teachers.
 Přejeme spoustu přijemných zážitků na dalších 
akcích v Němčičkách.

Pavel Stávek 
předseda MS ODS Němčičky 

Ples ve zkratce
Pro majitele psů

Poplatek za komunální odpad a ze psů

Místní rozhlas

 Naléhavě žádáme majitele psů, aby při pohybu svých 
mazlíčků na veřejných prostranstvích zajistili také 
pečlivý úklid jejich exkrementů. Pohled na hromádky 
„pokladů“, nejen v bílé sněhové peřině (kde obzvláště 
vyniknou), jistě nikoho z nás netěší!! Všem uvědomě-
lým majitelům touto cestou děkujeme.

 Poslední dobou se často hovoří o hudbě a hlavně  
o vysílácím čase našeho místního rozhlasu. 
 Hudebních žánrů je hodně, každý upřednostňuje 
něco jiného, a o tom v kolik hodin by mělo být „hláše-
ní“ má také každý svou představu. 
 Na obecních webových stránkách v sekci Anketa, 
co se hudby týče, vítězí dechová a moderní hudba.  
Z tohoto důvodu se tyto dva žánry v místním rozhlase 
„střídají“.
 Nejvhodnější vysílací čas zvolit tak, aby vyhovo-
val všem je obtížné. Od tohoto měsíce tedy zkusíme 
zavést hlášení 2x denně, a to ve 13 a v 18 hodin.
Uvidíme, jestli byla tato volba úspěšná.

- EB -

 Upozorňujeme občany, kteří ještě nezaplatili popla-
tek za komunální odpad na rok 2010 a poplatek ze 
psů, ať tak učiní co nejdříve v kanceláři obecního úřa-
du.  

CZECH POINT v Němčičkách
Již třetím rokem je v naší obci zavedena služba Czech 
POINT (Český Podací Ověřovací Informační Národní 
Terminál), která usnadňuje činnost ve vztahu občan 
– veřejná správa. Pro zajímavost přinášíme přehled 
zhotovených výstupů této služby.

KN ŽR OR RT

35 3 4 11

KN ŽR OR RT RŘ

22 3 5 14 6

rok 2008

rok 2009

zkratky: 
KN - katastr nemovitostí, ŽR - živnostenský rejstřík, OR - obchodní 
rejstřík, RT - rejstřk trestů,  RŘ - registr řidičů
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Řez révy vinné
 V době vydání tohoto čísla Němčičského čtení 
vrcholí ve vinících první práce ovlivňující výsled-
nou kvalitu vína. Mezi řádky můžete spatřit not-
ně oblečené postavy shýbající se ke keřům révy. 
Vinohradníci kontrolují sílu keřů, jejich potenciál 
pro následný rok a formují přísným přístupem 
charakter jejich budoucích plodů. Prováděným 
pracím se odborně říká řez révy vinné s násled-
ným vyvazováním tažňů, u nás se ale mluví o ter-
mínech „střihání a vázání“. 
 Réva vinná patří mezi liánovité rostliny, které 
je nutné řezem a tvarováním formovat tak, aby 
poskytovala optimální úrodu. Každým rokem se  
z jednoho keře odstraní téměř 80 % přírůstku jed-
noletého i víceletého dřeva. Toto réví odstraňu-
jeme řezem a zároveň vytváříme tzv. kvalitativně 
pozitivní korelaci. Následkem tohoto zásahu vzni-
ká na keři sice méně letorostů, listů a hroznů, ale 
plody jsou větší a poskytují kvalitnější úrodu. Pro-
to také vinohradníci, kteří chtějí vytvořit hrozny, 
jež nemusí doslazovat cukrem, dbají na to, aby  
na hroznech vypěstovali optimální úrodu. 
 Způsobů je několik, vždy jde ovšem o redukci 
počtu oček na optimální množství, čímž zredu-
kujeme úrodu a je větší pravděpodobnost, že 
dosáhneme hroznů přívlastkové cukernatos-
ti. Doporučené údaje se uvádí jako počet oček  
na 1 m2 plochy vinice (podle odrůdy a vyžadované 
kvality hroznů to je 6 až 12 oček na 1 m2). V dneš-
ní době je nejvíce užívané vedení keře na jeden 
kmínek a jeden tažeň nebo na dva kratší tažně  
a to v závislosti na odrůdě (některé totiž plodí tře-
ba až od třetího očka). Výhodou těchto systémů je 
také fakt, že keře zůstávají vzdušnější (protože se 
nepřekrývají jednotlivé tažně) a jsou tedy méně 
náchylné na houbové choroby. Vinice je poté 
také méně náročná na ošetření různými postřiky  
a vinohradník získá „zdravější – ekologičtější“ 
surovinu. Snadnější a méně náročné na ruční prá-
ce jsou také další operace jako řez, vyvazování 
nebo zelené práce.
 Pravda ovšem zůstává taková, že se pěstitelé 
dnešních dnů rozdělují na vinohradníky samozá-
sobitele a vinohradníky prodejce. První skupina 
provádí veškeré práce tak, aby dosáhla patřičné 
kvality hroznů, protože z nich vyrábí víno pro sebe 

Vinařské okénko nebo je zpracovává ve své firmě a výsledná vína 
chce deklarovat jako nedoslazovaná. Pomáhají si 
proto také nejen pečlivě provedenými „zelenými 
pracemi“ (především odlistěním), ale také napří-
klad redukcí hroznů ještě před vybarvováním 
bobulí (cca v průběhu června - července). Výnos 
z jednoho keře u těchto pěstitelů se pohybuje  
od 0,6 až 2 kg na keř a cukernatost hroznů se 
pohybuje ve stupních přívlastkových vín tzn. 19 
a více °NM. Druhou skupinu tvoří více či méně 
poučení pěstitelé, kteří mají radost především  
z dostatečné kvantity hroznů a na vyzrálosti suro-
viny jim nezáleží. Jedná se například o vinaře, kte-
ří si myslí, že z hroznů o průměrné cukernatosti 
dokážou vyrobit špičkové víno (což je omyl) nebo 
o pěstitele, kteří veškeré své výpěstky prodáva-
jí zpracovatelským firmám. Pěstitelů prodejců je 
ovšem čím dál méně a to především těch, kteří si 
myslí, že pěstování hroznů je nerentabilní. Musí-
me říci, bohužel, že naše vinohrady pustnou, pro-
tože se o ně nechce nikdo starat. Vezmeme-li ale 
v úvahu výši loňských výkupních cen za hrozny 
(4,- až 12,- Kč), tak je postoj vlastníků vinic pocho-
pitelný. 
 Na druhou stranu dnešní chytrý vinohradník, 
který nechce své hrozny zpracovávat, tak má nej-
méně půl roku předem sepsanou smlouvu s vina-
řem – zpracovatelem. Tyto smlouvy o koupi hroz-
nů jsou oboustranně výhodné. Vinař může při 
plánovaní objemu výroby vína počítat s předem 
dohodnutým množstvím a vinohradník si je jist, že 
dostane za stanovenou kvalitu a množství stano-
venou cenu. Ceny předem smluvené se samozřej-
mě odvíjí především od cukernatosti hroznů, ale 
jsou vždy o několik korun vyšší než aktuální ceny 
výkupní. Dnes už se běžně vyskytují výrobci vína, 
kteří jsou ochotni dát za kilogram vyzrálé suroviny 
20 až 25,- Kč. Ceny hroznů té nejlepší kvality, tzn. 
výběrových cukernatosti a deklarovaného půvo-
du, se mohou pohybovat i nad 30,- Kč/kg.
 Tento systém je běžný ve světě a brzy bude 
obecně užívaný i u nás. Vinohradníci produkující 
hrozny průměrné kvality (hlavně modré odrůdy) 
budou odkázaní na ceny výkupu a budou stále 
„plakat nad vejdělkem“ a opouštět vinice, byť  
i v těch nejlepších tratích.
 Vinohradníci, řekněte, není lepší svou úrodu zre-
dukovat na polovinu a dostat za hrozny místo 5,- 
Kč třeba 15,- Kč? Neváhejte a kontaktujte výrobce 
kvalitních lahvových vín ve svém okolí a sepište  
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s nimi dohody a koupi. Je nejvyšší čas na to, abys-
te se dohodli na množství a kvalitě hroznů a ceně  
za ně! Pokud jste totiž měli v loňském roce pro-
blém s nízkou cenou za hrozny, tak se může v tom 
letošním stát, že je neprodáte vůbec. Pro gigan-
tické firmy je totiž mnohem snazší než se „obtěžo-
vat“ s výkupem od drobných pěstitelů, koupit litr 
vína ze zahraničí, za stejnou cenu za jakou od vás 
pořídí hrozny.

Stalo se
Vinařská zabíjačka
 V sobotu 13.2. se konala na Vinařském dvoře 
veřejná Vinařská zabíjačka. Po loňských zkuše-
nostech s velkou účasti a zájmem návštěvníků  
o masné výrobky, byli organizátoři obezřetní  
a zpracovali o jedno prase navíc. Brzy se ovšem 
ukázalo, že ani dva vepři nebudou pro mlsné náv-
štěvníky dostačující. Poutavé prostředí, dostatek 
vína a pestrý program z loňského roku totiž na 
Vinařský dvůr nalákal téměř dvounásobek náv-
štěvníků a to především z řad přespolních, ale  
i zahraničních hostů a tak se rychle míjeli připra-
vované jitrnice, jelita, 
škvarky, ovárek, polév-
ky a další pochutiny. 
Svůj obdiv k zabíjačko-
vým specialitám vyjá-
dřil také návštěvník 
s Los Angeles, který 
prohlásil „I´m big fun 
of tlaczenka“ (v češti-
ně „jsem velký fanda 
tlačenky“). Na své si 
přišli i vyznavači sladkého, protože byly 
kromě tradičních němčičských trdelní-
ků podávány také beleše s vinným želé 
nebo hanácké koláče. A protože byla 
zabíjačka vinařská, tak nechyběla ani 
ochutnávka vín a to nejen likérových 
z produkce Vinařského dvora, ale také 
vín od 10 modrohorských vinařů. Tak 
se mohlo stát, že v konvičce některého  
z vyslaných tatínku mohla místo ovaro-
vé polévky domů  mamince do kuchyně 
doputovat třeba frankovka nebo sylván. Poté už 
nezbylo nic než si během tohoto předmasopust-
ního hodování zazpívat. O to se postarali členové 
mužáckého sboru z Němčiček, kteří velmi pouta-
vě přednesli několik nacvičených písní.

Vinařský ples
V sobotu 20.2. uspořádalo Sdružení vinařů Něm-
čičky Reprezentační vinařský ples. Tradiční ples 
býval v minulosti spojen s ochutnávkou a výsta-
vou vína, ale i letos, stejně jako v minulém roce 
bude soutěž němčičských vín přesunuta na 14. 5., 
kdy už budou všechna vína dostatečně vyzrálá. 
Na letošním vinařském plese vyhrávala decho-
vá hudba Zlaťulka. Předtančení provedl místní 
Taneční soubor Krúžek, který svůj um předvedl 
hned ve dvou vstupech. Tančili se nejen klasické 
a folklórní tance, ale také například country. Je 
nutné říci, že repertoár Krúžku je stále nápaditější  
a díky všem tanečníkům za to !! 

Bude
Konference Rosé 20�0
 Dne 14.4.2010 organizuje Ústav posklizňové 
fakulty ZF MZLU v Lednici na Zahradnické fakul-
tě konferenci o růžových vínech. Vedle domácích 
odborníků na toto téma budou přednášet i zahra-
niční lektoři. Na programu je také ochutnávka nej-
úspěšnějších růžových vín prodávaných v České 

republice. Bližší informace u paní Jiřiny 
Leblochové na tel.: 519 367 260.

Výstava Němčičských vín
 Dne 15.5. se bude v KD Němčičky 
konat výstava místních vín. K poslechu 
bude hrát cimbálová muzika. Kdo má 
zájem o zařazení vzorků vín do hodno-
cení, ať se nejpozději týden před hod-
nocením (které je v neděli 9.5. ve 14.00 
hodin v KD) ohlásí některému z členů 

Sdružení vinařů.

Vinařský triatlon
 TJ Němčičky organi-
zuje ve dnech 4. až 6.6. 
již tradiční vinařský tri-
atlon. Ten letošní bu-
de ozvláštněn soutěží  
a přehlídkou modro-
horských rosé vín, kte-
rá se budou v sobotu 

5.6. degustovat po celý den na místním koupališ-
ti. Zájemci o účast v soutěži, ať už z řad sportovců 
nebo vinařů, ať se přihlásí u organizátora.

Ing. Jan Stávek

Vinařská zabíjačka - mužácky sbor z Němčiček.

Vystoupení TS Krúžek na  Vinařském plese.
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Inzerce

Pohyb obyvatelstva v obci Němčičky za rok 2009

Narodili se:
Jakub Vala, Němčičky 182
Marek Ovesný, Němčičky 94
Teodor Stávek, Němčičky 206
Barbora Slezáková, Němčičky 102
Sabina Grofová, Němčičky 127

Přistěhovali se:
Eva Nováčková, Němčičky 191
Antonín Urbánek, Němčičky 217
Monika Suská, Němčičky 242
Světlana Bělochová, Němčičky 6
Kristýna Coufalová, Němčičky 6
Bára Coufalová, Němčičky 6
Veronika Dufková, Němčičky 288
Eliška Dufková, Němčičky 288
Jarmila Kostihová, Němčičky 297
Nikola Kostihová, Němčičky 297

Zemřeli:
Marie Oslzlá, Němčičky 81, 75 let
Marta Horáková, Němčičky 128,  74 let
František Šlancar, Němčičky 80, 63 let
Marie Balšínková, Němčičky 198,  84 let

Odstěhovali se:
Vít Novák, Němčičky 174
Marie Novohradská, Němčičky 174
Karel Mládek, Němčičky 57
Věra Mládková, Němčičky 57
Karel Mládek ml., Němčičky 57
Pavel Mládek, Němčičky 57
Daniela Čapková, Němčičky 160
Jakub Čapka, Němčičky 160
Pavel Čapka, Němčičky 160
Eliška Nováková, Němčičky 250
Stanislav Možnar, Němčičky 245
Vilma Lukeslová, Němčičky 175

Počet 
obyvatel

k 3�.�2.2009 

605
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Fotogalerie

Přejeme Vám 
porci svěží jarní nálady, 

hojnost zdraví,
 pohody, štěstí 

a klidné, šťastné a požehnané
 Velikonoční svátky.

Pozvánky

Zápis do ZŠ.

Zápis do ZŠ.

Vyhodnocení lyžařských závodů (mezi nejmladšími dív-
kami zvítězila Eliška Stávková).

Únor. Pravidelné lyžařské závody - zahájení.

Na počátku prosince - „sníh“ je zatím zelený.

Základní škola - foto ze svahu.

Společné foto škola.

TJ Sokol Němčičky

ZŠ a MŠ Němčičky

13. březen 2010 - Lyžařské maškaření aneb 
“kdo maže, ten jede” - začátek ve 20.00 hodin. 

Hraje hudební soubor MODUL  
z Těšan, na programu taneční vystoupení

21. březen 2010 - Dětský maškarní karneval

15. květen 2010 - Výstava vín v místním KD

Fotografie do tohoto čísla Němčičského čtení poskytli: archiv ZŠ a MŠ Němčičky, archiv TJ Sokol Němčičky, archiv Bobové dráhy Němčičky, Barbora Veselá, 
Eliška Kopřivová, Marie Hádlíková, Jan Stávek, LZ. Děkujeme.


