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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,

letní čas, ve  kterém se střetáváme slovem v  místním čtení, přináší spoustu
pozitivních a  optimistických nálad. Přál bych si, aby nás tyto pozitivní
a  optimistické chvíle provázely i   ve  chmurných časech a  stávaly se mottem
nejenom obecního úřadu, ale všech občanů. Proto mi dovolte, abych vám
nastíni l několik optimistických a  pozitivních činností a  událostí, které se
uskutečnily, nebo jsou plánované v  blízké budoucnosti.

• Rekonstrukce sběrného dvora – již přestárlý zdejší sběrný dvůr
nevyhovuje kapacitám a  systému odpadového hospodářství, které se
z  důvodů zákonodárných iniciativ neustále zpřísňuje. Ve  spolupráci s  firmou
Hantály jsme započali s  jeho rekonstrukcí a  rozšiřováním. Po  téměř dvaceti
letech se zde objevují základní maličkosti jako je voda, odpad, sprchy pro
zaměstnance a  WC. Změní se systém vyvážení kontejnerů z  kójí, což navýší

kapacity dalších kontejnerů a  celková kapacita skladové plochy se navýší více jak o  polovinu.

• Oranžové hřiště – každý z  vás si mohl povšimnout zchátralého a  poničeného dřevěného plotu v  centru
obce na  dětském tzv. „oranžovém hřišti“. Volba plotu betonového s  okrasnými motivy plotovky má hned
několik opodstatnění. Zaručuje bezúdržbovost a  dlouhověkost, díky plným spodním dílům zabraňuje průstupu
pejsků a  jej ich nadílkám. O  jeho vzhledu se dá vést dlouhá polemika a  já věřím, že při jde po  chuti většině
z  vás.

• Přístřešek a  vrata KD – díky vichřici na  sklonku zimního období, která výrazným způsobem poniči la
vstupní vrata do  nádvoří KD, jsme byli nuceni tuto obecní dominantu vyměnit za  novou. Daná vrata byla již
přestárlá a  svůj význam funkčnosti byl velmi omezený. Snad jen se dá říci, že „všechno zlé je pro něco
dobré“ a  díky jednání s  pojišťovnou bylo díky vichřici 50% plnění z  pojistného. Současně při rekonstrukci
nátěrů vstupních dveří do  sálu KD byl zhotoven přístřešek, který zabraňuji povětrnostním vlivům narušovat
ochranné nátěry těchto dveří.

• Chodník, havárie před OÚ – úspěšně se podařila zvládnout havárie kanalizace před obecním úřadem
i   s  pokrývkou nového chodníku. Celá akce byla 100% pokryta dotací  z Jihomoravského kraje.

• Bezbariérové chodníky I. a  I I . etapa – Státní fond dopravní infrastruktury obdržel žádost na  první etapu
bezbariérového chodníku ve  spodní části obce, ta postoupila jako úspěšná do  druhého kola hodnocení.
Záleží už jen na  dostatku finančních prostředků fondu. Kdyby náhodou na  nás v  tomto roce nevyšlo, bude se
vše podávat v  příštím roce, souběžně s  etapou číslo I I . , která je pokračováním od  křižovatky záhumení až
po  prostřední zastávku. Součástí druhé etapy jsou navržené opěrné zídky v  části pod starým hřbitovem, které
by měly zpevnit uvážející se komunikaci Za  Humny a  současně vytvořit parkovací místa z  vrchní i   spodní
strany.

• Cyklostezka Němčičky-Bořetice – je další chystanou velkou akcí, která se připravuje v  součinnosti s  MAS
Hustopečsko a  její realizace je plánována nejdříve v  roce 2019.

• Renovace kapliček – úspěšně podanou žádostí o  dotace ze SZIF (Státní zemědělský intervenční fond) je
komplexní oprava dvou kapliček, a  to v  lokalitě Nová hora, kde je zákonem chráněná památka kaplička sv.
Antonína Paduánského a  v  lokalitě Kněžské, kde se nachází cihlová kaplička. Pod přísným dohledem fondu
a  památkového ústavu probíhají opravy přes letní měsíce.

• Fasáda místní fary – navzdory všem peripetiím, které provází budovu místní fary, tedy domovinky a  její
zateplení a  fasády, se nám daří budovu oblékat do  nového kabátu. Posledním krokem bude fasádní omítka
a  nátěry. Chtěli bychom v  podzimním období pokračovat a  dokončit celou rekonstrukci, potom můžeme
přistoupit k  vyhodnocení celé této akce.
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Krátce z obecního úřadu

• Přivaděč cesty Nová hora – díky neustálému škrábání na  dveře SPÚ (Státní pozemkový úřad), se
podařilo alokovat zdroje na  dva projekty spojené s  pozemkovou reformou v  Němčičkách. Jsou to, přivaděč
cesty spojující lokality Kněžské a  Nová hora a  část cyklostezky Bořetice-Němčičky. V  letošním roce
plánujeme vytvoření projektové dokumentace a  v  příštím samotnou realizaci.

Není třeba vás nadále zatěžovat běžnými činnostmi našich zaměstnanců, jej ich nasazení je vidět po  celé
obci a  nevšimnout si může jen ten, kdo si všímat nechce. Důležitější je vás v  závěru mého slova pozvat
na  několik důležitých letních slavnostních příležitostí a  požádat vás o  jej ich prožití.
30. 6. – 2. 7. Krojované hody
27. 7. – 28. 7. Dožínky a  sjezd rodáků a  přátel obce
31. 8. – 1. 9. Zarážení hory, vinařský den a  burčáková zábava

„Ať se baví celá dědina“

Fil ip Stávek, DiS, starosta obce Němčičky

ZASTUPITELSTVO OBCE
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Březen - měsíc knihy
aneb poznej Večerníček
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Pečení velikonočních perníčků

Carodějnický rej s vysvědčením

Zápis do 1. třídy s Večerníčkem

ˇ
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Co se skrývá ve vodní říši
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OBECNÍ BUBENÍK
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Zemědělské století (část dvanáctá)
žně a dožínky
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KROUŽEK STOLNÍHO TENISU
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Ohlédnutí za akcí – Velikonoční zpívání pro varhany
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Němčičstí stárci a stárky
Vás srdečně zvou na tradiční

KROJOVANÉ HODY,
které se uskuteční ve dnech

30. června – 2. července 2018

1. stárek Pavel Čermák a Sára Šíblová
2. stárek Josef Havlík a Tereza Kopecká

3. stárek Antonín Šalášek a Tereza Slámová
sklepník Přemysl Stávek a Markéta Havlíková

HARMONOGRAM HODŮ

Pátek 29. 6. 2018
10.30 hodin sraz na máju

v podvečerních hodinách ruční stavění máje
hraje cimbálová muzika Lašár

Sobota 30. 6. 2018
hraje DH Lácaranka

od 20.00 hodin večerní zábava

Neděle 1. 7. 2018
hraje DH Lácaranka
8.00 hodin mše svatá

13.30 hodin sraz na krojovaný průvod
14.00 hodin krojovaný průvod obcí

od 20.00 hodin večerní zábava

Pondělí 2. 7. 2018
hraje DH Lácaranka

13.30 hodin sraz na krojovaný průvod
(prosíme chasnice, aby šly v  tulkách)
14.00 hodin krojovaný průvod obcí

přibližně v 17.00 hodin tradiční zavádka
od 20.00 hodin večerní zábava

Těšíme se na Vás.
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Fotogalerie




