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Vážení spoluobčané,
 dovolte mi, abych Vás všechny přivítal  
na stránkách druhého letošního čísla Němčič-
ského čtení. Pokusím se seznámit Vás s akti-
vitami a projekty, kterým jsme se věnovali  
v minulých měsících, a samozřejmě s akcemi, kte-
ré právě probíhají nebo jsou ve fázi přípravy.
 Právě probíhají úpravy Hulatova sklepa v ul.  
Za Humny, kde vznikne stálá expozice (muze-
um) místního vinařství s vinotékou.  Bude zde též 
umístěn turistický informační koutek –  Němčič-
ské turistické infocentrum. Věřím, že se objekt 
Hulatova sklepa, který je národní kulturní památ-
kou, stane vyhledávaným cílem pro návštěvníky 
naší obce. Turisté zde budou mít možnost načer-
pat informace o tradici místního vinařství, o his-
torii obce a samozřejmě také ochutnat vynikající 
vína místních vinařů. V této souvislosti bych rád 
požádal všechny občany, kteří vlastní zajímavé 
předměty se vztahem k vinařství či zemědělství  
v dobách minulých, zda by byli ochotni tyto před-
měty do expozice zapůjčit. Děkuji všem za proje-
vený zájem. Slavnostní otevření expozice je plá-
nováno na hodovou neděli, tj. 6. července 2008. 
Všichni jste srdečně zváni.
 Nyní se vrátím k plánovanému projektu rekon-
strukce kanalizace. Projektová dokumentace  
k rekonstrukci je vypracována, financována byla  
za pomoci dotace z Jihomoravského kraje. Žádost  
o dotaci z EU na financování rekonstrukce je již 
také připravena. Bohužel jsou v Operačním pro-
gramu Životní prostředí vypisovány výzvy, které 
upřednostňují rekonstrukce kanalizací v obcích, 
kde nejsou čistírny odpadních vod. Společně  
s agenturou, která pro naši obec žádost zpracovala, 
jsme iniciovaly jednání na Státním fondu životní-
ho prostředí, aby i obce, které ČOV vybudovaly 
a stav jejich kanalizační sítě je havarijní, mohly 
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finance z EU využít.
 Znovu se obracím na všechny občany, kteří mají 
problémy s příjmem vysílání místního rozhlasu, 
aby nám tuto skutečnost oznámili. Celý systém je 
stále ve zkušebním provozu, proto je třeba nahlá-
sit, kde jsou problémy, aby dodavatel mohl pro-
vést správné nastavení.
 Jistě jste si všichni všimli, že v sobotu 10. květ-
na 2008 se v naší obci vyskytovalo větší množství 
cykloturistů a turistů. Obec Němčičky jako jedna 
z členských obcí svazku Modré Hory spolupořá-
dala cykloturistickou akci s názvem Jarní puto-
vání po Modrých Horách. Cílem putování bylo 
projet, případně projít, všech pět modrohorských 
obcí (Němčičky, Bořetice, Kobylí, Velké Pavlo-
vice, Vrbice). Na závěr putování připravila obec 
Kobylí přehlídku modrohorských vín, kde bylo 
možné ochutnat na 160 vzorků červených vín  
z naší oblasti. Po kompletaci registračních listin  
a na základě monitoringu pohybu neregistrovaných 
turistů bylo zjištěno, že modrohorskými stezkami 
při akci projelo a prošlo přes 1 000 návštěvníků.  
Již nyní Svazek obcí Modré Hory připravuje další 
akci, která se bude konat v sobotu 13. září 2008 
pod názvem Za burčákem do Modrých Hor. 

 Ve čtvrtek 15. května 2008 jsem se zúčast-
nil valné hromady Okresní hospodářské komory 
Břeclav, která se konala v nově vybudovaných 
lednických lázních.  Kromě oficiálního programu 
zde proběhlo setkání s podnikatelskými subjekty 
okresu Břeclav, diskutovalo se v oborově zamě-
řených sekcích – zemědělství, vinařství, vino-

hradnictví, obchod, cestovní ruch, služby apod.  
V rámci těchto diskusí jsem prezentoval vinařství  
a vinohradnictví naší obce, nastínil možnosti 
budoucích podnikatelských investic v Němčič-
kách.
 V prosinci jsem byl pozván na poslední loň-
ské zasedání výboru TJ Sokol Němčičky, kde 
jsem navrhl společný projekt rekonstrukce kou-
paliště a úpravny vody. Tento návrh se setkal  
s kladným ohlasem. Nyní jsme ve fázi, kdy 
bylo posláno 18 žádostí o nabídku projektu  
a rozpočtu. Tyto nabídky se budou zpracovávat  
do 15. června, poté zastupitelé a členové výboru  
TJ Sokol Němčičky vyberou nejkvalitnější nabíd-
ku a Obec Němčičky začne připravovat žádost  
na čerpání dotací z Regionálního operačního pro-
gramu udržitelnost a rozvoj cestovního ruchu.

V krátkosti:
- probíhají stavební úpravy objektu fary, kde 
bude umístěna Domovinka Panny Marie (stacionář  
pro seniory) a v podkroví 2 obecní byty. Vše by 
mělo být dokončeno do konce letošního roku.
- byly vyrobeny nové lavičky (6 ks) a rozmístěny 
v obci

- v souvislosti s konáním závo-
du na kolečkových bruslích  
ve dnech 7. a 8. června 2008 
připomínám uzavírku hlavní sil-
nice. Bude uzavřena v úseku od 
křižovatky pod hospodou po pro-
střední autobusovou zastávku v 
sobotu od  7 do 17 hodin, v nedě-
li od 7 do 16 hodin. Děkuji Vám  
za pochopení a všem se omlou-
vám za způsobené potíže.

 Závěrem mi dovolte, abych 
Vás pozval na tradiční kro-
jované hody, které se budou 
konat 4. července – 7. červen-
ce 2008. K tanci, poslechu  
a dobré náladě nám bude hrát  

v sobotu a v pondělí dechová hudba Lácaranka, 
v neděli dechová hudba Sokolka. Přijďte v hoj-
ném počtu a podpořte tuto tradiční a neoddělitel-
nou součást života naší dědiny. Na setkání s Vámi 
nejen při hodovém programu se těší

Petr Slezák
    starosta obce
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Zastupitelstvo obce Němčičky schvaluje:
- rozpočtové opatření č. 1/2008
- prodej pozemků parc. č. 3878, 3879 a 3881 panu Zbyňku Slezákovi
- pronájem pozemku parc. č. 2182/3 panu Michalu Hyclovi
- prodej pozemků parc. č. 1182, 1183 a 1189 panu Tomáši Novotnému, Praha
- dodatek smlouvy s firmou REDFOR s.r.o. Brno na prodej pozemků parc. č. 1182, 1183 a 1189
- zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 2079 a pozemku parc. č. 2078
- smlouvu o kartách euroShell Card s Shell Česká republika a. s.
- příspěvek občanskému sdružení Diakonie Broumov ve výši 1000 Kč
- dodatek č. 1 ke smlouvě o zprostředkování se společností REDFOR s. r. o. Brno (Nové hory)
- cenu za 1 ks výtisku Němčičského čtení ve výši 30 Kč (navíc nad rámec bezplatně doručeného výtisku) 
a cenu za roční předplatné tohoto zpravodaje za částku 200 Kč včetně poštovného
- pronájem KD a nádvoří MS ODS na 14.6.2008

Zastupitelstvo obce Němčičky neschvaluje:
- záměr prodeje části pozemku parc.č. 902/4
- záměr pronájmu garáže na hasičské zbrojnici

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
- návrhy zastupitelů Jaroslava Stávka a Pavla Stávka - náležitosti kupní smlouvy pozemků parc. č. 1182, 
1183 a 1189
- informace pana Jaroslava Stávka o připravovaných akcích TJ Sokol a o špatném stavu bazénu na koupa-
lišti
- přidělení úkolu paní Janě Hádlíkové – připravit „Vítání občánků“

Starostovi se ukládá:
- zajistit uzamykání závory na přístupové cestě ke skládce „pod Šumberky“

Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Němčičky
konaného dne 18. dubna 2008

OBECNÍ ZASTUPITELSTVO

E-Box
V budově obecního úřadu je nově umístěn tzv. E-Box.

Tento box je určen pro sběr drobných elektrozařízení jako jsou:
kalkulačky, počítačové myši, klávesnice, MP3 přehrávače, kamery, fotoaparáty, telefony, 

DVD přehrávače, apod.

Do E-Boxu nepatří věci jako:
baterie, úsporné žárovky a zářivky.

Doufáme, že Vám tento E-Box usnadní odevzdání drobných elektrozařízení
 a že tímto způsobem společně ulehčíme životnímu prostředí.
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PLASTY NEJSOU JEN PET LAHVE

surovinou. Lze je snadno recyklovat a vyrobit  
z nich nové výrobky. Šetříme tím cenné suroviny  
a energii. Z podrcených granulovaných plastů 
lze vyrobit velké množství nových užitečných 
produktů. Například zatravňovací dlaždice, 
záhonové chodníky, zahradní lavičky, květináče, 
plotové plaňky, kabelové žlaby, přepravní 
palety, desky, palubky a nejrůznější tyčové 
profily. Tyto výrobky nacházejí uplatnění  
v průmyslu, zemědělství a komunální sféře.

Co Vám to přinese?

 Ostatní plasty tvoří značný podíl odpadů v domác-
nosti. Jejich vytříděním ušetříte místo v popelnici 
a zmenšíte množství odpadu ukládaného na sklád-
ky. Obec tím pádem zaplatí méně na poplatcích  
za uložení odpadu na skládku. Naopak za vytříděný 
plastový odpad obdrží větší odměnu od AOS EKO-
KOM, a. s. Třídění odpadů vede ke zlevňování 
systému nakládání s odpadem v obci.

Máte nějaké pochybnosti?

 V případě jakýchkoliv pochybností nás neváhe-
jte kontaktovat. Pokud poctivě třídíte odpad, mu-
síte mít jistotu, že vám vaši práci někdo nezkazí. 

Děkujeme, že třídíte odpad.
Petr Slezák

starosta obce

 V domácnosti se setkáváme s dalšími jinými plas-
tovými obaly a materiály, které když nám doslouží, 
můžeme jednoduše vytřídit a recyklovat. Stačí  
k tomu využít systém nakládání s odpadem v naší 
obci. Ostatní plastový odpad můžete odkládat  
do stejného pytle nebo na stejná místa jako PET 
láhve.

Jak správně třídit plasty?
 
Do pytlů s plastem patří:
  • Stlačené PET láhve
  • Plastové obaly od kosmetiky a potravin
  • Fólie a sáčky
  • Kelímky od jogurtů, tuků a dalších potravin

Nevhazujte:
  • Textilie z umělých vláken
  • Linoleum, gumu, molitan
  • Výrobky z PVC
  • Plasty s příměsí jiných materiálů (videokazety, 
     kabely)
  • Plasty znečištěné zbytky potravin, oleji a 
    chemickými látkami 

 Obaly znečištěné potravinami vypláchněte tro-
chou vlažné vody.

Co se s ním dál děje?

 Když tříděný plast předáte dle zavedeného 
systému v obci, je 
odvezen na třídící linku  
do společnosti TES-
PRA Hodonín. Zde 
je dotříděn podle 
jednotlivých druhů 
plastů. Pak je odvážen  
ke zpracovatelům a vý-
robcům.

Třídit ostatní plasty 
stojí zato. 

 Odpadní ostatní 
plasty jsou cennou 
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PROJEKT ATRIUM
 Projekt Atrium je projektem, který význam-
ně ovlivní infrastrukturu naší obce. Jedná se  
o výstavbu malometrážních podporovaných bytů 
v lokalitě Nové hory. Projekt spočívá ve výstavbě 
bezbariérového bytového domu o šesti bytových 
jednotkách. Podporovaným bytem se rozumí byt  
v domě zvláštního určení, který je určen k uspoko-
jování bytových potřeb osob v nepříznivé sociální 
situaci, jejichž snížená soběstačnost je způsobe-
na věkem nebo zdravotním stavem. Podporované 
byty budou v obci postaveny proto, aby umožnily 
zlepšit komunitní život a posílily vzájemnou soli-
daritu mezi občany. Jsou rovněž určeny pro obča-
ny, kterým samotné bydlení v ekonomicky přija-
telných podmínkách pomůže zvýšit kvalitu života, 
zabezpečí jejich nezávislost a zamezí sociálnímu 
vyloučení. Měsíční nájemné se bude pohybovat  
v rozmezí od 1425,- do 1845,- Kč dle velikosti 
obytného prostoru. Byty budou vybaveny dveř-
mi o šířce 90 cm, podlahami v koupelně a před-
síni z keramické dlažby, topením prostřednictvím 
moderních přímotopů, budou mít také elektrický 
bojler na teplou vodu, možnost připojení prač-
ky, skříňovou spíž u kuchyňské linky, přípojku  
k napojení na telefonní a televizní signál a auto-
nomní hlídač požáru v každém bytě.
 Výhodou těchto atriových bytů je velmi krátká 
doba výstavby. Nově vyvinutý systém spojování 
panelů umožňuje za podmínky stavební připra-
venosti provést kompletaci stavby na připravené 
základy v průběhu dvou měsíců. Je to samozřej-
mě i z toho důvodu, že byty jsou tzv. dřevostavby. 
Stavby a stavební konstrukce ze dřeva se už více 
jak jedno století úspěšně uplatňují v zemích sever-
ní Ameriky, Skandinávie a průmyslově vyspělých 
zemích západní Evropy. Moderní stavební kon-
strukce na bázi dřeva jsou v těchto zemích využí-
vány nejen při výstavbě rodinných domků, ale  
i bytových a sociálních domů, budov pro sport  
a dalších. Dřevostavby mají svůj význam z hledis-
ka udržitelného rozvoje této planety. Jsou jednou  
z cest, jak tohoto docílit a stavět domy s velmi níz-
kou spotřebou energie na jejich vytápění, z vhod-
né, trvale obnovitelné stavební hmoty, kterou je 
prakticky pouze dřevo.
 Byty by v naší obci, v obytné zóně Nové hory, 
měly být postaveny do konce letošního roku 

a proto je možné podávat žádosti o podnájem 
podporovaného bytu již nyní. Nájemní smlouva  
k podporovanému bytu by totiž měla být uzavřena  
do konce roku 2008.
 Podporovaný byt bude přidělen do 31. prosince 
2008 osobám, které splní následující podmínky:
1) Prokáží, že jejich průměrný čistý příjem v obdo-
bí 12 kalendářních měsíců před uzavřením nájemní 
smlouvy nepřesáhl 0,75 násobek průměrné měsíč-
ní mzdy (0,75 násobek PMM = cca 16.200,- Kč). 
Příjem nájemců bude věrohodně doložen a bude 
porovnáván s průměrnou měsíční mzdou za obdo-
bí 12 měsíců před uzavřením smlouvy. 
2) Pokud budou užívat podporovaný byt další oso-
by, doloží osoba, s níž má být uzavřena nájemní 
smlouva, že měsíční průměr součtu čistých příjmů 
všech členů domácnosti za období 12 kalendářních 
měsíců před uzavřením nájemní smlouvy nepřesá-
hl: 
   1,0 násobek průměrné měsíční mzdy, jedná-li 
se o domácnost se 2 členy,
  1,2 násobek průměrné měsíční mzdy, jedná-li 
se o domácnost se 3 členy,
  1,4 násobek průměrné měsíční mzdy, jedná-li 
se o domácnost se 4 členy, 
  1,5 násobek průměrné měsíční mzdy, jedná-li 
se o domácnost s 5 a více členy, 
3) Nájemce dále prokáže, že k datu uzavření 
nájemní smlouvy nemá ve vlastnictví ani podílo-
vém spoluvlastnictví bytový dům, rodinný dům 
nebo byt. Tuto podmínku musí splnit i další čle-
nové domácnosti, kteří mají v podporovaném bytě 
bydlet. Dále prokáží, že bytový dům, rodinný dům 
nebo byt neužívají právem odpovídajícím věc-
nému břemeni. Tyto skutečnosti budou prokázá-
ny potvrzením podaným Katastrálním úřadem  
pro Jihomoravský kraj a Čestným prohlášením.

Potencionální nájemce předloží písemnou žádost 
s uvedením důvodu přidělení pečovatelského 
nájemného bytu. V žádosti popíše svou sociální  
a zdravotní situaci a doloží formou prohlášení čis-
tý měsíční příjem, a čestným prohlášením prokáže, 
že není vlastníkem, spoluvlastníkem ani určeným 
uživatelem bytového domu, rodinného domu nebo 
bytu. 
 Výběr žadatelů provede zastupitelstvo trans-
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parentním nediskriminačním způsobem na základě objektivního  hod-
nocení stanovených ukazatelů z oblasti sociální a zdravotní. Způsob 
výběru je založen na bodovém ohodnocení objektivních ukazatelů.  
V případě rovnosti rozhoduje datum a hodina doručení písemné žádos-
ti.
 Bližší informace na možnost bydlení v podporovaných bytech Vám 
rádi podáme v kanceláři obecního úřadu. Vzor Prohlášení žadatele  
o pečovatelský byt a dotazník k podporovaným bytům naleznete  
na internetových stránkách obce Němčičky.

TJ Sokol Němčičky
Zpráva o činnosti za rok 2007

Jménem Tělovýchovné jednoty Sokol Němčičky 
Vás chci informovat o naší činnosti za rok 2007  
a výhledovém rozšíření a dokompletaci sportovní-
ho areálu.

  Na provoz sportovního areálu jsme měli  
9 zaměstnanců. Jsou to: Naďa Poláčková,Tomáš 
Stávek, Josef Suský, Pavla Kacrová, Ludmila 
Stávková, Alena Suská, Jiří Stávek, Josef Cvan  
a Jaroslav Stávek.    
Během léta a zimy nám pomáhají brigádníci.

Co se snažíme dělat pro obec:
 Na všechny kulturní a společenské akce dáváme 
do tomboly celosezónní permanentky na koupa-
liště a jednotlivé jízdy na lyžařský vlek, částeč-
ně vypomáháme i finančně. Němčičské děti mají 
možnost brigádnickou činností vydělat si na celo-
sezónní permanentku na lyžařský vlek v hodnotě 
2000 Kč.
 Základní a mateřské škole nabízíme výuku lyžo-
vání, dovoz a odvoz dětí k vleku, to vše zdarma.
 Vypomáháme obecnímu úřadu a občanům prací 
s traktorem. 
 Příkladnou spoluprací s obecním úřadem byla 
výstavba parkoviště u sportovního areálu. Podaři-
lo se nám sehnat za velmi výhodných podmínek 
zámkovou dlažbu, na výstavbě parkoviště jsme se 
podíleli finančně, materiálově, prací zaměstnanců 
a brigádníků. Hodnota pomoci byla přes půl mili-
onu korun. 
 Zakoupili jsme multifunkční traktor. Obecní 
úřad získal 40% dotací, to je 200 000 z Krajského 
úřadu a 60 %, což činí částku přes 300 000 Kč, se 

podílela Tělovýchovná jednota.
 Stále dobrou spolupráci máme s vinaři z Něm-
čiček a Zemědělským družstvem Němčičky.

Co se nám podařilo během roku 2007 udělat:
 Zlegalizovali jsme studnu, která zásobuje 
vodou koupaliště a lyžařský vlek. 
Napojili jsme na naši trafostanici budovy kou-
paliště. Dokončili jsme oplocení tenisového 
kurtu. Podařilo se nám zlegalizovat láhve aceti-
lénu a kyslíku, uzavřeli jsme pětiletou smlouvou  
o reklamě s firmou Linde, a tím platíme minimál-
ní denní nájem z lahví a lacinější výměnu. Totéž 
platí o lahvích u biogonu a céočka.
 Ve spolupráci firmou FKB-Břeclav, za pomo-
ci firmy Kucín, prací zaměstnanců a brigádníků 
se nám podařilo vydláždit plochy kolem budo-
vy lyžařského vleku zámkovou dlažbou. Velmi 
lacinou dlažbu jsme  získali od velké betonářské 
firmy ze Zbuchu u Plzně. Okna provozní budo-
vy vleku jsme vybavili žaluziemi. Firma Lomax 
Bořetice nám nainstalovala v občerstvení na vle-
ku zatahovací roletu, která odděluje prostor pro-
dejní plochy a restaurace. Zabudovali jsme bez-
pečnostní kamery snímající část parkoviště, vstup 
do občerstvení a ubytovny na koupališti.
 Zpevnila se plocha parkoviště ze strany od chat 
u fotbalového hřiště jemnou drtí.
 K fotbalovým soustředěním jsme zhotovili pře-
nosné branky. 
 Zakoupili jsme nové pneumatiky na traktor.
 Dále jsme zhotovili zábradlí u vchodu lyžař-
ského vleku, pozinkování nám firma Signum 
poskytla zdarma.
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 Přebudoval se chodník u čistící stanice. Proved-
ly se úpravy přístřešku na čerpadla k zavlažování 
fotbalového hřiště a zasněžování lyžařského vle-
ku.
 Skončila pětiletá smlouva s pivovarem Starobr-
no. Při výběrovém řízení ze tří vybraných pivo-
varů zvítězil Plzeňský pivovar s nejlepší finanční 
nabídkou.

 V loňském roce se nám dařilo v porovnání s jiný-
mi ubytovnami velmi dobře. Jsme potěšeni, že se  
k nám návštěvníci rádi vrací a přibývají další. 
Pátky, soboty a částečně i všední dny využívají 
převážně sklepoví návštěvníci, cykloturisté, růz-
ná školení, sportovní soustředění, sportovní dny  
a nejrůznější oslavy. Při větším počtu obědů  
a večeří nám vše zabezpečí restaurace u Špagáta 
Hustopeče.

 Naše webové stránky navštíví během roku mno-
ho návštěvníků, v zimním období se počty zvyšu-
jí.
 Reklamní plochy se postupně snažíme usměrňo-
vat, upravovat na stejnou velikost a instalovat tak, 
aby nenarušovaly vzhled areálu.
 Zúčastnili jsme se odborného setkání bazénářů  
v Brně, na bazénu Kraví hora.
 Tomáš Stávek se zúčastnil na Červenohorském 
sedle v Jeseníkách školení zodpovědné osoby  
při provozování lyžařského vleku.
 Letní sezóna nebyla zrovna nejlepší, při špatném 
počasí bazén využívají většinou lidé u nás ubyto-
vaní. Nechali jsme udělat generálku elektronické-
ho vysavače bazénu.
 Samotný bazén nám začíná dělat problémy: sedá, 
tvoří se trhliny a ty propouští vodu. Dochlorová-
ní bazénu je obtížné. V místě největšího zatížení 
je sedlý o 7 cm. Technologie je již 27 roků stará, 
železné trubky jsou zeslabené od chloru. Společ-
ně s obecním úřadem budeme v nejbližším období 
žádat o dotace z Evropské unie. Oprava bazénu by 
pak měla být financována z podílových prostředků 
obecního úřadu i tělovýchovné jednoty. Odborníci 
vypočítali částku, kterou musíme získat, na 10 až 
15 milionů korun.

Co chceme ve výhledovém rozšíření a dokom-
pletování sportovního areálu udělat:
 1.Ve spolupráci s obecním úřadem připravovat 

projekty a zapojení se do programů Evropské unie 
na získávání finančních prostředků na rekonstruk-
ci a modernizaci koupaliště a technologie v  čistící 
stanici.
 2. Rekonstrukce lyžařského vleku a jeho pro-
dloužení, posunutí nástupní stanice na dojezd vle-
ku, rozšíření rozvodu vody a elektriky na sněhová 
děla, oprava zavlažovacího systému na umělou 
hmotu.
 3.Vybudování víceúčelového hřiště s umělým 
povrchem, které bude maximálně využito v letní 
sezóně k nejrůznějším sportům a v zimě jako plo-
cha pro bruslení. 
 4. Oplocení a uzavření celého areálu.
 5. Finalizace dětského koutku na lyžařském vle-
ku u dopravníkového pásu pro malé lyžaře.
 6. Modernizace zavlažovacího systému na fot-
balovém hřišti.
 7. Ucelení ozelenění v rámci sportovního areá-
lu.

 Čeká nás ještě spousta práce, ale abychom to 
všechno zrealizovali, musíme v zaměstnání vytvo-
řit dobré podmínky a hlavně důvěru, a to nejen  
ve výboru Tělovýchovné jednoty, ale také všech 
členů. Nesmíme se kastovat podle politického 
nebo náboženského přesvědčení,oddělovat se  
na domácí a cizí. Jsme velká tělovýchovná jedno-
ta z velkým rozsahem činností, nezabezpečili by-
chom provoz v jednotlivých oddílech bez pomo-
ci místních i  přespolních sportovců, instruktorů  
a funkcionářů. Zbytečné dohady brzdí  rozvoj jed-
noty a narušuje příjemnou atmosféru.

 Jsme rádi, že se nám daří udržet v obci ucelený 
areál, který nám závidí mnohé větší obce a města.
Občané z Němčiček a lidé z okolí vodí své známé 
do areálu a jsou hrdi, že němčičský areál se provo-
zuje, udržuje a modernizuje. Děkuji všem zaměst-
nancům za práci o sobotách, nedělích a večerech.
Děkuji všem, kteří nám pomáhají, členům v oddí-
lech, instruktorům za jejich práci s mládeží, spor-
tovcům za jejich výkony při prezentování tělový-
chovné jednoty, celého sportovního areálu a obce 
Němčičky.

      Předseda 
tělovýchovné jednoty

Jaroslav Stávek
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Hasičský sbor

 Sbor dobrovolných hasičů vznikl v Němčičkách 
dne 8. 12. 1924. Jeho činnost se však rozvinula až 
v roce 1926, kdy se konalo první veřejné cvičení 
za účasti sborů z okolních vesnic.
 Následující článek přináší zápisy z činnosti 
hasičů před 80 roky – 1928. Jedná se o doslovný 
záznam z protokolární knihy sboru dobrovolných 
hasičů v Němčičkách.

Protokol 
o schůzi výboru sboru dobrovolných hasičů  
v Němčičkách konané dne 2. ledna 1928 v Besed-
ním domě (dnes je na jeho místě kulturní dům).
Předmět jednání:
1. Došlé přípisy
2. Převzetí služby jednoho nočního hlídače
3. Volné návrhy

 Zemská politická správa na Moravě schvá-
lila výnosem ze dne 20. prosince 1927 číslo 
142.310/VIII stanovy sboru dobrovolných hasičů 
v Němčičkách. Jeden výtisk vrácen. Za projednání 
stanov zaplatí se dávka 30,- Kč.
 Moravský zemský výbor ze dne 16. prosince 
1927 č. 58681 udělil sboru podporu za rok 1927  
v obnosu 300,- Kč.
 Přípis samaritánského sboru vzat na vědomí.  
 Bratr podnáčelník zjistí účastníky kursu samari-
tánského a oznámí je do Hustopeč. Petice o zákazu 
prodeje kořalky předloží se k podpisu při valné 
hromadě.
 Přípis hasičského okruhu ve věci okrskové-
ho kursu pro činovníky administrativní vzat na 
vědomí. Nově zvolení činovníci valnou hromadou 
dne 6. ledna t. r. se kurzu účastní.
 Projednání bodu 2. (Zůstávaje se do schůze 
příští. Rozhodnutí pak stane se teprve valnou hro-
madou.)
 Ples je nutné odložiti na neděli 5. února t. r. 
Při valné hromadě doporučí se členům zaříditi 
ples maškarní. Konečné rozhodnutí učiní v této 
záležitosti nově zvolený výbor.

Jan Hanzálek  Sadílek Ludvík
starosta  jednatel

Zápis 
o III. řádné valné hromadě sboru dobrovolných 
hasičů v Němčičkách konané dne 6. ledna 1928 
v sále Besedního domu.

Pořad jednání:
1. Zápis do presenční listiny
2. Zahájení, volba zapisovatele a 2 sčitatelů hlasů
3. Čtení zápisu minulé řádné valné hromady
4. Zpráva starosty sboru
5. Zprávy činovníků:  a) náčelníka, b) jednatele, 
c) pokladníka, d) revizorů účtů, e) zbrojmistra,  
f) vzdělavatele
6. Volba: 1) starosty, 2) 6 členů výboru,  
3) náčelníka, 4) podnáčelníka, 5) četařů, 6) zbroj-
mistra, 
7. Přijímání a vylučování členů
8. Stanovení výše příspěvků členů přispívajících
9. Volné návrhy

 Schůzi zahájil uvítav přítomné bratr starosta Jan 
Hanzálek. Konstatoval, že je přítomno 20 činných 
a 41 přispívajících bratří. Zapisovatelem zvo-
len Ludvík Sadílek, sčítateli hlasů Bystřický Jiří  
a Hynek Veselý ml. Zápis o minulé valné 
hromadě jednatelem přečten a bez debaty schvá-
len. Bratr starosta vzpomíná všem  přítomným 
dobře známé činnosti, kterou sbor v uplynulém 
období vykonal. Jest tu zejména zakoupení nové 
stříkačky. Bratr náčelník podává svoji zprávu, jež 
zní: Cvičení jednou týdně pravidelně konáno bylo  
od 26. ledna a až do 11. května. Po příchodu stříkačky 
prováděno školení se strojem dvakrát týdně. Dne 
12. června 1927 vystoupil sbor při příležitosti 
svěcení stříkačky při veřejném cvičení. Popla-
chová cvičení se konala: noční dne 17. července, 
denní 2. a 28. října 1927. Sbor účastnil se slavnosti 
br. sborů: 8. května 20letého jubilea trvání sboru v 
Horních Bojanovicích 16 bratry a 2 sestrami, ok-
ruhového zájezdu na Vrbici, župního zájezdu v Bo-
leradicích, veřejného cvičení v Hustopečích. Dále 
se účastnil oslavy narozenin presidenta republiky 
a pohřbu Františka Hrabala. Žňové hlídky konal 
sbor od 18. července do 14. srpna. Požár nebyl 
žádný. Přehlídka sboru okrskovým náčelníkem 
dne 2. října 1927. Zpráva náčelníka schválena. Po-
dle zprávy jednatelské přijato 27 dopisů, odesláno  
28. Výborových schůzí bylo celkem 13. Řádná val-
ná hromada konala se 23. ledna 1927, mimořádná 
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16. října 1927. Ke dni 31. prosince 1927 čítá náš 
sbor 20 členů činných a 72 přispívajících včetně 
sestry samaritánky. Příspěvek členský obnášel  
5,- Kč. Pro potřebu spolkovou vedou se kniha 
zápisů a o schůzích, kniha členstva a oběžník.
 Pokladník vede knihu pokladní. Z časopisů ode-
bírají se dvě čísla Ochrany hasičské. V uplynulém 
období pořádal sbor: 1 ples, hody, dožínky, 
vinobraní, 12. června veřejné cvičení a svěcení 
stříkačky, hody martinské. Zápis jednatele schvá-
len.
 Podle zprávy pokladní činil příjem v roce 1927 
23.668,95 Kč, vydání 23.324,03 Kč, takže k 1. lednu 
1928 pokladní hotovost 344,92 Kč. Položky příjmu 
a vydání jednotlivě čteny a potřebné vysvětlení bylo 
provedeno. Revizoři účtů prohlašují, že vydání je 
řádně stvrzenkama doloženo. Zpráva pokladníka  
a revizorů schválena.
 Zbrojmistr ve své zprávě uvádí, že vlastníkem 
1 stříkačky čtyřkolové s příslušenstvím, výz-
broje pro 25 mužů. Pořízen naviják 60 m hadic,  
1 opasek a sekyrka pro podnáčelníka. Jako naléhavá 
potřeba jeví se potřeba hasičského skladiště, kde by 
vše mohlo býti bezpečně uloženo. Za nepřítomného 
bratra vzdělavatele čte jeho 
písemnou zprávu jednatel. 
Bratr vzdělavatel nabádá sbor 
ke spolupráci, svornosti a in-
tensivní činnosti.
 Než bylo přistoupeno k 
volbám, přečten přiložený 
odstavec stanov. Volbu sta-
rosty usneseno konati aklam-
ací. Jednomyslně zvolen opět 
bratr Jan Hanzálek. Volba 
šesti členů výboru provedena 
lístky. Platných lístků hlaso-
vacích odevzdáno 61. Hlasů 
obdrželi: Homola Václav 30, 
Čermák Matěj 29, Machač 
Florián 25, Hulata Antonín 
25, Machač František 24, Sadílek Ludvík 23, 
Suský Jan 21, Komárek František 20, Roboš Vá-
clav 20, Bystřický Jiří 19, Poláček Štěpán 18, Ben-
da Josef 15, Sýkora Antonín 10. Zvoleno prvních  
6 s největším počtem hlasů. L. Sadílek se členství 
ve výboru vzdal. Náčelníkem zvolen Prokeš Václav 
16 hlasy, podnáčelníkem Šlancar František č. 9,  
I. četařem Prokeš Štěpán, II. četařem Machač Ru-
dolf. Zbrojířem Procházka Vítězslav, hospodářem 

Dobrovolný Tomáš. Členové smírčího soudu 
zůstávají jako dosud.
 Za člena přihlašuje se a je přijat výměnkář Josef 
Bezoušek.
 Členské příspěvky usneseno ponechati v dosa-
vadní výši tj. 5,- Kč na rok člena přispívajícího.
 Valná hromada pod doslovem bratra starosty 
ukončena.

Jan Hanzálek Sadílek Ludvík
starosta   zapisovatel

Protokol
o schůzi výboru sboru dobrovolných hasičů  
v Němčičkách konané dne 6. ledna 1928 v 
Besedním domě.
Předmět jednání:
1. Zahájení ustavující schůze výboru
2. Volba místostarosty, jednatele, pokladníka, 
vzdělavatele
3. Projednání o návštěvě okrskového kursu  
v Hustopeči
4. Volné návrhy

 Schůzi zahájil bratr starosta Jan Hanzálek, 
ohledně volby funkcionářů. Volba provedena ak-
lamací. Výsledek byl tento: místostarosta zvo-
len bratr Čermák Matěj, pokladníkem Machač 
František, jednatelem bratr Dobrovolný Tomáš, 
vzdělavatelem bratr Homola Václav.

Z hasičské kroniky vybral Martin Šlancar
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OMLUVA
 Úvodem bych chtěl říct, že nepatřím mezi pisa-
tele, nikdy jsem nikam, mimo soukromou kore-
spondenci, nepsal. Jsem si vědom toho, že v obci 
jsou zkušenější a zdatnější matadoři ve psaní. Ale 
protože se mně jedná o omluvu, nedá se nic dělat 
– do toho:
 Dne 18.4.t.r. jsem se zúčastnil veřejného zase-
dání zastupitelstva obce. Zaujal mne jeden z bodů 
programu: prodej a pronájem  majetku obce.
Chci podotknout, že jsem neměl v úmyslu nic 
odkupovat, nýbrž pouhá zvědavost mne vedla  
k tomu, vidět, jak takováto akce probíhá. Když 
program dospěl k bodu „různé“, vznesl jsem dotaz 
spojený s penězi na opravu koupaliště. Když jsem 
zaslechl finanční částky potřebné k opravě kou-
paliště (bazén, čistička) zdálo se mně, že slyším 
nějaká astronomická čísla (nejsem zvyklý na vel-
ké peníze). Na svůj dotaz jsem dostal uspokojivou 
odpověď od pana Pavla Stávka a v zápětí se mně 
dostalo upozornění od pana Zbyňka Slezáka, že 
nejsem místní – znalý místních poměrů, a tak se 
nemám do toho vměšovat. 
 Pamatuji si velice dobře dobu, kdy stačilo otevřít 
ústa a hned jsi přes ně dostal. Znamená to snad, že 
bych měl držet hubu a krok (s kým a kam?) Nepo-
střehl jsem, že by pro mne z toho, že nejsem místní 
vyplývaly jakékoliv výhody, že bych byl osvobo-
zen, anebo platil nižší poplatky v rámci obce jako 
ostatní obyvatelé. Chtěl jsem se zajímat o dění  
v obci – už nechci, jsem vyléčen.
 Můj úmysl nebyl se do čehokoliv, v rámci obce, 
vměšovat. Domníval jsem se, že jako občan státu  
s fungující demokracií mám právo vznést jakýkoliv 
dotaz či připomínku k tomu v čem nemám jasno. 
A nebo, že by zde platilo: demokracie až po mne 
– to snad ne! Domníval jsem se, že člověk, kte-
rý není místní, může mít objektivnější pohled na 
dění v obci, protože není vtažen do víru událostí, 
jako ti co už v něm jsou. Je to pro mne nepříjemné  
a hořké zjištění, ale i tak za něj děkuji. 

 Omlouvám se tímto panu Zbyňku Slezákovi –  
a nejenom jemu, ale i ostatním obyvatelům obce, 
kterých se mohl můj dotaz dotknout.

 Mohl jsem se panu Zbyňku Slezákovi omluvit 

soukromě a ne přes Němčičské čtení a neunavovat 
čtenáře. Ale vzhledem k tomu, že jeho připomínka 
na můj dotaz byla vznesena na veřejnosti, považo-
val jsem za slušnost se mu i veřejně omluvit.
 Nevím kolik je místních v Praze, v Brně a ani 
nevím kolik je místních v Ostravě,  ale všichni jsou 
pražáci, brňáci, ostraváci atd. Chápu, že vesnice 
má svá specifika, nikoliv jen dolní a horní konec, 
ale i místní a přistěhovalci. Vsadím boty na to, že 
pokud by se jednalo o návštěvu sportovního are-
álu (například lyžařského vleku), nikoho nebude 
zajímat, zda se jedná o místní, nebo přespolní – ba 
naopak, čím více, tím lépe (proč asi?).
 Nedávno proběhl sjezd rodáků – obrovská udá-
lost pro obec – tráva se málem natírala nazeleno 
– ale i tito němčičští rodáci jsou dnes někde přistě-
hovalci.
 Dalším mým postřehem na zasedání bylo i to, 
že počet obyvatel v obci  má nemalý význam pro 
obec, a to pokud jde o přidělování dotací – nesmír-
ně důležitých pro rozvoj obce. To ovšem nebyl 
důvod, pro který jsme se stěhovali do obce Něm-
čičky. Nás zaujala především krásná příroda, pře-
krásné místní kroje, dodržování lidových tradic 
(hodové veselice), nedaleké vodní nádrže (mož-
nost rybaření) apod. Ale v žádném případě ne pro-
to, abychom se vměšovali do záležitostí obce, ani 
abychom obci jakýmkoliv způsobem škodili – na 
to si zřejmě vystačí místní sami.
 Jedním z návrhů na zasedání zastupitelstva bylo 
obnovení vítání občánků. Dobrý nápad – nic proti 
němu, ale pokusme se na chvíli zastavit a společ-
ně zamyslet nad tím, kam a do čeho chceme nové 
občánky vítat – zda do prostředí zášti, nenávis-
ti, farizejství, netolerance, závisti a intrik – nebo  
do života a prostředí důstojného člověku. Přál 
bych paní Hádlíkové, aby je mohla vítat do toho 
pozitivnějšího.
 Pokusme si uvědomit, že i tito občánci se stanou 
občany, a to dříve než se nadějeme – a nikdy nebu-
dou dělat to, co jim říkáme, ale to co děláme my. 
Ani sebevětší majetek, ani sebelepší vymoženosti 
moderní doby (počítače, internet, e-maily, mobi-
ly atd.) byť by byly sebedokonalejší, nenahradí 
budování mezilidských vztahů, které jsou pro lid-
ský život nepostradatelné. Nemůže se kolem nás 
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nic změnit k lepšímu, pokud se nezměníme my  
a naše myšlení. 
 Život je příliš krátký na to, abychom si jej zne-
příjemňovali.
 Neustále kolem sebe slyšíme, jak je důležité 
sjednotit svět a přitom nejsme schopni sjednotit 
obyvatele jedné obce. Chápu, že každý člověk je 
originál, individualita a osobnost, a to je velice 
dobře, jinak by se mohlo stát, že bychom všichni 
byli chytří nebo naopak hloupí, a to by dobré neby-
lo. Přesto si myslím, že při dobré vůli bychom se 
mohli na zásadních a důležitých věcech domluvit. 
Mohli bychom se třeba držet toho, že „když už nic 
nedělám, neměl bych v práci překážet ostatním“.
 Ctím a respektuji nepsaný zákon: co zaseješ, 
to sklidíš – je stejně poplatný jak pro přírodu, tak  
i pro člověka.
 Pokusme se společně zamyslet (dokud je ješ-
tě čas), zda by nebylo dobré zastavit něco, co by  
v budoucnu – ačkoliv to tak nevypadá – už nemu-
selo jít zastavit a mohlo by narůst do netušených 
rozměrů, a to by zcela určitě nikdo nechtěl. Někdy 
i malá kulička sněhu dokáže strhnout velkou lavi-
nu.

 Negativního bylo již dost.
 Máme i jeden hezký zážitek, který jsme si nechali 
na konec – velmi rádi na něj vzpomínáme a neza-
pomeneme na moment, kdy krátce po nastěhování 
jsme se zúčastnili plesu ČK v kulturním domě, kde 
se nám dostalo takového přivítání mezi obyvatele 
obce, že jsme se z dojetí nemohli dlouhou dobu 
vzpamatovat. Tento zážitek nám zůstane po zbytek 
života. Velký podíl na tom měla paní Forejtníková 
a následně všichni přítomní. Velmi hezký byl také 
přístup zesnulého pana Šlancara a jeho manželky 
k nám. Z tohoto přivítání jsme pochopili, že ne 
všichni obyvatele obce vidí rozdíl mezi místními 
a mezi těmi co se přistěhovali. Velkou pomoc nám 
poskytl pan Tomáš Stávek. Ačkoliv sám neoplýval 
časem navíc, nikdy nám neodmítl vyjít vstříc ať se 
jednalo o cokoliv. Nesmírně si těchto lidí vážíme.

 Závěrem bych chtěl vyjádřit naději, že pokud by 
moje psaní oslovilo byť jediného občana této obce, 
tak nebylo zbytečné.
 

Manželé Čandovi 
Němčičky 127

Malé ohlédnutí za divadlem

 Divadélko při ZŠ a MŠ zahájilo svoji činnost 
ve školním roce 2004/2005 s myšlenkou upevňo-
vat a rozvíjet tvořivou a vnímavou osobnost dítěte  
v oblasti dramatické výchovy.
 Divadélko navštěvují děti z MŠ i ZŠ, ve věku  
od tří do patnácti let. Část divadelního souboru 
doplňují dospělí z řad rodičů dětí. Vedoucí diva-
délka je p. uč. Jana Hádlíková.
 Říká se, že děti rostou jako z vody. Sedím  

nad fotografiemi letošního divadelního představe-
ní pod názvem „Vodnická pohádka aneb starostí 
má každý nad hlavu“ a porovnávám je s fotogra-
fiemi z uplynulých divadel, které jsme odehráli,  
a musím dát za pravdu, že toto pořekadlo platí.  
Na dětech nejvíce poznáme, jak čas rychle utíká.
 Od roku 2004 do letošního roku 2008 jsme ode-
hráli čtyři pohádkové komedie v tomto pořadí:

1. Sněhurčino dobrodružství
 s počtem 26 účinkujících, 2004/2005
2. Kulihrášek 
 s počtem 31 účinkujících, 2005/2006
3. Strašpytel
 s počtem 33 účinkujících, 2006/2007
4. Vodnická pohádka 
    aneb starostí má každý nad hlavu
 s počtem 40 účinkujících, 2007/2008
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 Podle počtu účinkujících vidím, že zájem osob o divadelní roli rok od roku stoupá a to je pro vedoucího 
pracovníka bezesporu největší odměnou a motivací k další práci. Snažila jsem se, aby každá pohádka byla 
jiná, měla vtip i kouzlo, chytila za srdce a pobavila nejen herce, ale i diváka.
 Letošní vodnickou pohádkou uzavírám jednu divadelní etapu své práce. V příštím školním roce  2008/2009 
nás čekají přípravy na oslavu v souvislosti s výročím první zmínky o naší obci, od které uplyne v příštím 
roce 660 let. Proto bude mít divadélko oddechovou pauzu.

 V závěru děkuji všem divákům za podporu s jejich účastí na představení. Osobně děkuji těm, kteří  
v každém představení účinkovali nebo se podíleli svou pomocí a tvořivostí na uskutečnění divadla.

Vedoucí divadélka
Jana Hádlíková 

 
Je pěknou tradicí našich vinařů, že se s výsledky své celoroční práce občas pochlubí na výstavě vín.  

A to nejen na výstavě domácí, ale mnozí i u sousedů, případně i na výstavách většího formátu.

Ohlédnutí za letošními výstavami začněme v Němčičkách 
dne 23. února 2008

Absolutní šampion výstavy:
Strapina Josef, Rulandské šedé, Pavlov

Šampion bílých vín:
Ryzlink vlašský, Žák Josef, Horní Bojanovice

Šampion růžových vín:
Rosé André, Vinařství Hulata, Němčičky 62

Němčičští vinaři na výstavách
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Šampion červených vín:
Blauberger, Vinařství Pavel Čermák, Němčičky 253

Nejlepší kolekce vín:
Vinařství Pavel Čermák, Němčičky 253

31. jihomoravská výstava vín v Brně 2008
Výstaviště 1, Brno Hlinky

23. února 2008 

Na této výstavě reprezentovali němčičské vinaře:
Čermák Pavel, Páleník Pavel, Komárek Pavel, ZD, Páleníková Mária

Celostátní výstava vín ČZS s mezinárodní účastí
1. - 2. března 2008 v Hustopečích 

Největším úspěchem na této výstavě byl vzorek ohodnocený jako ŠAMPION 
odrůdy Sylvánské zelené od BOLESLAVA KOPŘIVY z Němčiček

Dále vystavovali:
Horák Jan, Slezák Petr, Šlancar Martin, Vinařství Stávek P + R, ZD, Vinařský dvůr, Oslzlý František.

Všichni vinaři, kteří prezentovali vína z Němčiček na kterékoli výstavě, 
si zaslouží uznání a poděkování.

SOLNÁ JESKYNĚ
PRO RELAXACI A LÉČBU

Tělo potřebuje záporné ionty

 A proč je vlastně pobyt v solné jeskyni tak zdra-
vou záležitostí? Protože je to prostředí záporně 
ionizované, nasycené minerály a stopovými prvky. 
V dnešní době se pohybujeme v prostředí plném 
kladných iontů – vyzařuje je televize, počítače, 
mobilní telefony... Proto nutně potřebujeme proti-
pól – záporné ionty. Pokud nemůžeme žít u moře 
nebo se denně procházet v lese, naše tělo strádá. 
A stres je startovací mechanismus ke zdravotním 
problémům. V případě, že pravidelně navštěvu-
jete solnou jeskyni, dostane tělo správnou dávku 
záporných iontů. Současně dochází k celkovému 
uvolnění a relaxaci. Klima v solné jeskyni je bak-

teriologicky čisté a obohacené částicemi minerálů, 
které se nachází v soli. 
 Mikroklimatická solná jeskyně je místnost, jejíž 
stěny jsou vystavěny z kusů přírodní soli pomocí 
nové originální a zdravotně nezávadné technolo-
gie. Členitý strop s umělými krápníky navozuje 
zdání opravdové jeskyně, na zemi je pak vysypá-
na silná vrstva směsi solí, z nichž převažující sůl  
z Mrtvého moře určuje unikátní ionizované ovzdu-
ší. Teplem vycházejícím nejen z podlahy, ale  
i ze stěn se vzduch totiž prosycuje prvky, které jsou  
v soli obsaženy (jód, draslík, sodík, vápník, hoř-
čík, brom, selen). 
 Osvětlovací režim a ozvučení jeskyně jsou při-
způsobeny účelu odpočinku a k němu slouží i polo-
hovací lehátka, která umožňují každému nastavení 
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polohy, která mu nejlépe vyhovuje. Klimatizační  
a ventilační jednotka zajišťuje bakteriologicky čis-
tý vzduch. Stálá teplota pohybující se v rozmezí  
od 20 do 22 °C udržuje optimální složení ionizo-
vaného vzduchu. Obuv i čistotu soli chrání jed-
norázové návleky, které si každý návštěvník před 
vstupem do solné jeskyně nasadí. 

DESET NEJČASTĚJŠÍCH OTÁZEK

1. Musím se do solné jeskyně předem objed-
nat?
Do solné jeskyně je nutné se objednat. Doporuču-
jeme rezervovat místo nejméně 2 dny dopředu.

2. Jaké je trvání a průběh procedury v solné 
jeskyni? 
Pobyt v solné jeskyni začíná vždy v celou hodi-
nu a trvá 45 minut. Na terapii se dostavte 10 - 15 
minut předem, aby se organizmus náležitě uklidnil.  
Po zahájení terapie nebude do jeskyně nikdo vpuš-
těn. V solné jeskyni budete ležet na pohodlných 
lehátkách při zvuku hudby, která napomáhá relaxaci  
a uvolnění. Po dobu relaxace je nutné se chovat 
tiše a nerušit ostatní klienty. Ukončení terapie sig-

nalizují spodní světla v jeskyni.

3. Jak mám přijít do solné jeskyně oblečen? 
Doporučujeme volné, pohodlné oblečení s dlou-
hým rukávem. Teplota v solné jeskyni je přibliž-
ně 22°C. Před vstupem do jeskyně každý klient 
obdrží jednorázové návlaky, které jsou v ceně 
vstupenky. 

4. Jak často mám solnou jeskyni navštěvovat?
V případě zdravotních problémů doporučujeme 
absolvovat 10 až 15 návštěv. Ideální je rozložení 
těchto návštěv do 2 až 3 týdnů. Nejdůležitější je 
první týden - tzv. startovací, kdy by měl klient 
absolvovat 3 až 4 návštěvy. Během 2. a 3. týdne 
pak doporučujeme vždy 2 až 3 návštěvy. 

5. Nabízíte slevové permanentky ?
Ano, k dispozici je permanentka dle ceníku služeb. 
Permanentku si můžete zakoupit na recepci Solné 
jeskyně. V nabídce máme také dárkové poukazy.

6. Jaké jsou zdravotní účinky haloterapie?
Pobyt v solné jeskyni povzbuzuje imunitní sys-
tém a podporuje léčbu mnohých onemocnění  
a zdravotních problémů. Příznivě působí zejména 
na onemocnění horních a dolních cest dýchacích, 
nefunkčnosti štítné žlázy, srdečně-cévních one-
mocnění, chorob zažívacího ústrojí, dermatologic-
kých chorob, neurózy, stresu a stavů únavy nebo 
revmatizmu. Pobyt v solné jeskyni je rovněž vyni-
kající prevencí proti chřipce.

7. Je pobyt v solné jeskyni omezen věkem? Je 
vhodný pro děti?
Pobyt v solné jeskyni můžete absolvovat v každém 
věku. Je velmi vhodný rovněž pro děti (dětem  
do 1,5 roku návštěvu solné jeskyně konzultuj-
te s lékařem). Vstup dětí do 12 let je povolen jen  
v doprovodu dospělé osoby. 

8. Jaké zákazy a omezení platí v solné jeskyni?
 V solné jeskyni je zakázáno: 
Konzumovat jakékoliv potraviny nebo nápoje.  
Dotýkat se solných prvků a vynášet sůl z jeskyně.  
Fotografovat a natáčet filmové záznamy. Používat 
parfémy a intenzivní tělové deodoranty před vstu-
pem do jeskyně. Vstupovat do jeskyně s mobilním 
telefonem (mobilní telefon je nutné vypnout a odložit  
v recepci). 
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 Vstup do solné jeskyně je zakázán: 
Osobám s infekčním onemocněním nebo akutním 
TBC. Osobám se všemi akutními onemocněními 
spojenými se zvýšenou teplotou nebo s příznaky 
virového onemocnění (rýma, kašel, apod.). Oso-
bám podnapilým nebo osobám pod vlivem jiných 
omamných látek. 
Z důvodu ochrany zdraví ostatních návštěvní-
ků takto nemocní lidé nebudou do solné jeskyně 
vpuštěni nebo jim bude procedura předčasně bez 
náhrady ukončena. Taktéž v případě náhlé nevol-
nosti je nutné solnou jeskyni ihned opustit. 

9. Kdy je vhodné konzultovat pobyt v jeskyni  
s lékařem?
Návštěvu solné jeskyně doporučujeme konzulto-
vat s ošetřujícím lékařem v případě osob trpících 
klaustrofobií, nízkým tlakem, nadměrnou činností 
štítné žlázy nebo onkologickým onemocněním. 

10. Hradí pobyt v solné jeskyni zdravotní 
pojišťovny?
Ano. Některé zdravotní pojišťovny hradí pobyt  
v solné jeskyni.

Zdraví máte ve svých rukou!

Kontakt: 
Solná jeskyně Kobylí, Kobylí 807, 

tel: 777 80 20 76, 
email: jeskynekobyli@seznam.cz,

 www.solnajeskyne-kobyli.cz

NÁVRH 
OZELENĚNÍ OBCE
ZAS TROCHU JINAK

 V poslední době jsem měla, možnost věnovat 
poměrně mnoho času obci Němčičky a její kraji-
ně. Na základě mých analýz pak vznikaly studie, 
návrhy, kresby, názory a různé nápady na problé-
my řešené právě v Němčičkách. Jedním z nich je  
i ozelenění obce. Ráda bych Vám proto, vzhledem 
k aktuálnosti tohoto problému, představila část 
mé práce. Z důvodu jejího rozsahu byla rozdělena  
do seriálu s dvěma díly:
• 1. část: Koncept návrhu, úprava stávajících 
komunikací, horní mez, okolí kostela, multifunkč-
ní sportovní hřiště (bude zveřejněno v příštím čís-
le, pozn. redakce)
• 2. část: Rybníky, bývalý hřbitov s přilehlou strá-
ní, předzahrádky

 Problematika ozelenění obce Němčičky je 
momentálně velmi diskutovanou otázkou mnoha 
občanů. Názory jsou různé a mohou být ovlivněny 
mnoha okolnostmi. Chtěla bych Vám tímto proto 
poskytnou nezávislý pohled na věc očima zahrad-
ního a krajinářského architekta. Mým záměrem 
nebylo kritizovat názory jiných, ale pouze nestran-
ně zhodnotit situaci a nabídnout možná řešení.
Návrh ozelenění obce byl vytvořen na základě 
důkladných průzkumů a znalostí řešeného území 
a má napomoci nejen zpříjemnit prostředí intra-
vilánu obce, zatraktivnit ho návštěvníkům, ale  
i zachovat vytrácející se a přesto tak cenný charak-
ter venkovského sídla. Má však zároveň význam  
i ekologický. 

1. část
Koncept návrhu
 Podstatou návrhu je vytvořit ucelený systém 
veřejné zeleně, který budou tvořit jednotlivé plo-
chy veřejné zeleně vzájemně propojené stromořa-
dím. Tento systém zeleně by měl navazovat na své 
okolí a plynule přecházet do volné krajiny.
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Úprava stávajících komunikací
Celou obcí prochází hlavní asfaltová komunikace, 
která svými  rozměry svádí k rychlé jízdě obcí.  
 Mezi řadami domů vzniká velký volný prostor, 
který neodpovídá měřítkům venkovského sídla. 
Tento estetický problém je podpořen z velké části  
i tím, že z předzahrádek postupně mizí stromy 
(listnaté) čímž se přílišná otevřenost ještě umoc-
ňuje. Proto byl vypracován návrh na změnu celko-
vého charakteru komunikací, který je úzce spojen 
i s návrhem veřejné zeleně obce.   
 Cílem návrhu bylo opticky zúžit prostor komu-
nikace (mezi řadami domů), částečně navrátit 
původní charakter obce a zpomalit provoz v obci, 
aniž by se musely výrazně změnit rozměry komu-
nikace. 
 Zvoleným materiálem na úpravu komunikací 
byla žulová kostka (10 x 10). Ta navazuje na sou-
časný, stejně řešený povrch kolem kostela a pokra-
čuje po hlavní komunikaci až na dolní konec obce, 
ke sportovnímu areálu. Tato část je  nejširším  
a nefrekventovanějším úsekem obce a s největším 
pohybem osob, proto zde byl podél jednoho okraje 
navržen 1,5 m široký pruh z dlažby z přírodního 
kamene. Tento pruh by měl sloužit jako parkova-
cí a zároveň opticky komunikaci zužovat. Stejná 
kombinace materiálů je použita i v části kolem 
kostela. 

 Navrženým místem parkovacího pásu bude pro-
cházet alej stromů Prunus serrulata (sakura), která  
by měla rovněž vizuálně prostor rozčlenit, vytvo-
řit příjemnější prostředí pro obyvatele v horkých 
letních měsících a zároveň nahradit dříve častěji 
používané listnaté stromy v předzahrádkách. Toto 
stromořadí zároveň slouží jako hlavní propojova-
cí prvek pro vytvoření jednotného systému zeleně 

obce a prochází téměř celou obcí. 
 Řešenými plochami zeleně pak prochází, jako 
jednotící prvek, stromořadí nízkých ovocných 
stromů Prunus cerasus (višeň), které pokračuje 
podél komunikace z intravilánu obce a napojuje se 
na komunikace okolní a jejich stromořadí. 

Horní mez
 Tato řešená plocha byla očištěna od druhově 
nevhodných dřevin (převážně jehličnatých), dře-
vin s nízkou sadovnickou hodnou a provozní bez-
pečností a esteticky nevhodných. Nově bylo pouze 
navrženo již zmiňované stromořadí Prunus cera-
sus (višeň) podél celé meze, které dále pokraču-
je kolem cesty a je napojeno na komunikaci Vel-
ké Pavlovice – Horní Bojanovice. V podrostu je 
ponechán květnatý trávník (kosený jednou až dva-
krát ročně).

Okolí kostela
 Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie je nemo-
vitou kulturní památkou obce Němčiček a nachá-
zí se v nejstarší části obce („historickém jádru“). 
I přesto, že návštěvníků kostela ubylo, jsou zde  
i nadále konány pravidelné mše a místo slouží nejen 
k náboženským účelům, ale i jako místo setkání 
převážně starších občanů. Celkově však tento pro-
stor, vzhledem ke své společenské významnosti  
a historické hodnotě, postrádá reprezentativní 
úpravu okolí a místo pro posezení. 
 Podstata návrhu vychází z oživení prostoru, 
zvýšení atraktivnosti a jeho uchování (podpoření) 
jako místa setkání. 
 Z řešeného prostoru byla odstraněna soliter-
ní Thuja orientalis (zerav) a nahrazena méně 
vzrůstnou Malus floribunda ´Peachblow´ (jabloň) 
(drobnoplodý kultivar). Nové květinové záhony 
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byly navrhnuty podél vstupní cesty do kostela. 
Nevhodná betonová dlažba je nahrazena dlažbou 
kamennou a na této zpevněné ploše, v blízkosti 
Malus floribunda ´Peachblow´, byla umístěna dře-
věná lavička.

Andrea Řezníčková

Pokračování článku bude zveřejněno v příštím 
čísle Němčičského čtení.

MODRÉ HORY - KALENDÁŘ AKCÍ ROKU 2008
7. června
8. června

14. června
21. - 23. června

5. července 
5. - 7. července

26. července 
2. srpna

3. - 5. srpna
9. srpna

17. - 19. srpna
23. srpna

24. - 26. srpna
29. - 30. srpna

30. srpna

Kobylí
Velké Pavlovice
Vrbice
Kobylí
Velké Pavlovice
Němčičky
Velké Pavlovice
Vrbice
Bořetice
Bořetice
Velké Pavlovice
Velké Pavlovice
Vrbice
Velké Pavlovice
Kobylí

Předhodovní zpívání
Juniorské dechové hudby
Setkání mužáckých sborů
Tradiční hody
Víno v oranžovém meruňkobraní
Tradiční krojované hody
Letní hudební večer
Eště byly štyry týdně do hodů
Tradiční krojované hody
Mužácké hodky
Tradiční krojované hody
Krojované hodky
Tradiční krojované hody
Velkopavlovické vinobraní
Zarážení hory

opět Vás oslovujeme v souvislosti s výročím první 
zmínky o naší obci (od které uplyne v příštím roce 
už 660 let) a tentokráte i v souvislosti s plánova-
ným otevřením vinařského muzea. Rádi bychom 
vytvořili sbírku fotografií a filmových záběrů, kte-
rá by zachycovala život v Němčičkách v dobách 
dávno minulých. Proto bychom Vás chtěli popro-
sit o spolupráci a požádat Vás o zapůjčení těchto 
materiálů.
 Samozřejmě, že bychom si udělali pouze kopie 
a originály by Vám byly bez zbytečných odkladů 
a v pořádku vráceny.
 Víme, že takové materiály, o které Vás prosíme, 
se těžce dávají z rukou, nicméně doufáme, že naší 
myšlenku podpoříte.
 Doufáme, že se nám podaří tyto materiály v hoj-
né míře seskupit a vinařské muzeum, které bude 
slavnostně otevřeno na hodovou neděli, bude 
oplývat starodávnými fotkami ať už samotné obce 
či občanů Němčiček. Doufáme, že se tato dobrá 
věc podaří a fotografie našich předků budou tímto 
způsobem zachovány pro další generace.
 Fotografie i filmy můžete přinést na obecní úřad. 
Děkujeme Vám moc za spolupráci.

Petr Slezák, starosta

Vážení spoluobčané,
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30. srpna
6. září
6. září

13. září
4. října

11. listopadu
15. listopadu
15. listopadu
15. listopadu
16. listopadu

28. a 29. listopadu
27. prosince
27. prosince
27. prosince

Němčičky
Vrbice
Bořetice
Bo, Ko, Ně, V. Pa, Vr
Bořetice
Bořetice
Bořetice
Velké Pavlovice
Němčičky
Velké Pavlovice
Velké Pavlovice
Kobylí 
Bořetice
Vrbice

Vinařský den a burčáková zábava
Zarážení hory
Zarážení hory
Za burčákem do Modrých Hor
Běh za bořetickým burčákem
Svatomartinská husa
Svatomartinské otevřené sklepy
Svatomartinské otevřené sklepy
Košt mladých vín
Svěcení mladého vína
Promenáda červených vín
Svěcení mladého vína
Svěcení mladého vína
Svěcení mladého vína

Požadujeme:
- u elektrikáře - zkoušky 50/78 Sb. min. § 6
- min. praxe 2 roky
- zodpovědnost, samostatnost, pečlivost
- dobré vystupování
- ŘP B 
Pracovní náplň: 
- montování výrobků LOMAX u zákazníků
- montáže výstavních expozic

největší výrobce garážových vrat v České republice
společnost Lomax & Co s.r.o.

hledá nové zaměstance na pozice:

Lomax & Co s.r.o., 691 08 Bořetice 417
volejte zdarma: 800 100 372, www.lomax.cz

montér elektrikář

pracovník TPV

Nabízíme:  
- stabilní práci v prosperující firmě 
- intenzivní zaškolení 
- nadprůměrné platové ohodnocení
- zaměstnanecké výhody

Nabídky s profesním životopisem
a s motivačním dopisem zasílejte
na adresu kadlec@lomax.cz

Požadujeme:
- úplné SŠ nebo VŠ
- znalost práce na PC
- praxe min. 2 roky 
- znalost IS HELIOS výhodou 
Pracovní náplň: 
- tvorba kusovníků
- zadávání technologických postupů
- tvorba výrobních příkazů

Nabízíme:  
- stabilní práci v prosperující firmě 
- intenzivní zaškolení 
- nadprůměrné platové ohodnocení
- zaměstnanecké výhody

Nabídky s profesním životopisem
a s motivačním dopisem zasílejte
na adresu kubik@lomax.cz

inzerce

Putovní výstava fotografií
MODRÉ  HORY - ČERVENÝCH VÍN KRAJINA

bude v Němčičkách
od pátku 4. července do neděle 20. července 2008.

PLACENÁ INZERCE

CENÍK ZA REKLAMU 
ZVEŘEJNĚNOU 
V NĚMČIČSKÉM ČTENÍ

Reklama zabírající celou 
stranu A4, cena 2.000,- Kč

Reklama zabírající polovinu
strany A4, cena 1.000,- Kč

Reklama zabírající čtvrtinu
strany A4, cena 500,- Kč

Reklama zabírající osminu 
strany A4, cena 300,- Kč

Ceny jsou uvedeny za zveřejnění 
v jednom čísle Němčičského čtení.

Příspěvky a náměty 
do Němčičského čtení  
můžete posílat 
na adresu obecního úřadu, nebo 
na e-mail: info@nemcicky.cz
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inzerce pro občany
Paní Varmužová (Němčičky, č. p. 235) prodá velký dívčí kroj včetně bot.

Kroj byl po ušití nošen pouze dvakrát. Cena dohodou.

Nová rubrika bezplatná INZERCE PRO OBČANY.
Svou soukromou inzerci prosím zasílejte na e-mail: info@nemcicky.cz,

nebo doručte na obecní úřad.

ZŠ a MŠ Němčičky, 
která se zapojila do projektu

BRÝLE PRO AFRIKU,
žádá všechny, kteří mají doma nepotřebné,

 staré dioptrické brýle,
aby je přinesli na sběrné místo 

a tímto podpořili prospěšnou aktivitu Knihovny 
 Kroměřížska.

Sběrné místo dioptrických brýlí v naší obci 
je na obecním úřadě a v základní škole.

KNIHA O SLOVÁCKU
 JDU SLOVÁCKEM KRÁSNÝM se jmenuje 
soubor národopisných reportáží a fejetonů Jiřího 
Jilíka, ilustrovaných slováckobretoňským malí-
řem Moarchem Evenem.

 S autorem i jeho kamarádem malířem se v kni-
ze společně vydáme na Dolňácko, Podluží, Kopa-
nice, Uherskobrodsko, Kyjovsko i na Hanácké 
Slovácko, abychom byli svědky starodávných 
zvyků a účastnili se slavností, při nichž ožívají 
lidové tradice. Budeme svědky jarního zvykoslo-
ví v několika obcích v Poolšaví, hodů ve Velkých 
Bílovicích, stavění máje v Lanžhotě, necháme se 
pozvat na zabijačku zpěváky z Hluku, a na draní 
peří do Podolí, prožijeme několik dnů na Slovác-
kém roku v Kyjově, poznáme někdejší i novodo-
bé handrláky v Kunovicích, zúčastníme se živého 
Betléma v Hroznové Lhotě atd.

 Náklad knihy nepůjde do běžné knižní distri-
buce a bude omezený jen na počet předem objed-
naných kusů. Nyní máte možnost si knihu, která 
vyjde do konce srpna letošního roku, objednat. 
Cena knihy nepřesáhne 220,- Kč, a bude zvýšena 
o poměrnou část poštovného.

 Publikace bude rozdistribuována v průběhu 
měsíce září tohoto roku.

 Knihu Jdu Slováckem krásným si můžete 
objednat do 16. června 2008 přímo v kancelá-
ři obecního úřadu nebo nám napsat na e-mail: 
info@nemcicky.cz.
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Společenská kronika

 Přistěhovali se:

  1. Zdeněk Nováček, č. 139
  2. Josef Procházka, č. 214
  3. Michaela Procházková, č. 171
  4. Petr Pehal, č. 9e
  5. Lukáš Říha, č. 92
  6. Martina Říhová, č. 92
  7. Stanislava Stávková, č. 127
  8. Živa Stávková, č. 127
  9. Ján Vavrečan, č. 7e
10. Jaroslava Vavrečanová, č. 7e

Němčičské čtení vydává Obec Němčičky, 691 07 Němčičky 221, IČO 283401, tel. 519430750. 
Šéfredaktor mgr. Jaroslav Slezák, zástupkyně Lenka Zechmeisterová. 

Vydáno v Němčičkách v červnu 2008, 240 výtisků, výtisk 30,- Kč, pro občany obce jeden výtisk do domu zdarma. 
Vychází čtyřikrát ročně. Registrační číslo MK ČR E 11711. Uzávěrka příštího čísla je 15. srpna 2008.

POZVÁNÍ NA TRADIČNÍ KROJOVANÉ HODY
Tradiční krojované hody se uskuteční ve dnech 5. - 7. července 2008. 

K tanci a poslechu bude hrát v sobotu a pondělí DH Lácaranka, v neděli DH Sokolka.
Ruční stavění máje se uskuteční v pátek 4. července 2008 v podvečerních hodinách, 

po postavení máje bude k poslechu i tanci vyhrávat cimbálová muzika.
Na hody srdečně zvou stárci a stárky roku 2008

Odstěhovali se:

  1. Miroslav Forejtník, č. 243
  2. Hana Cvanová, č. 211
  3. David Pulkrábek st., č. 202
  4. Jitka Šlancarová, č. 49
  5. Liliana Šlancarová, č. 49
  6. Leoš Frýbert, č. 251
  7. Lukáš Galeta, č. 159
  8. Miroslav Mach, č. 149
  9. Michal Mach, č. 149
10. Radovan Mach, č. 149
11. Alena Machová, č. 149
12. Martin Steiner, č. 130
13. Michaela Šlancarová, č. 202
14. David Pulkrábek ml., č. 202
15. Erik Pulkrábek, č. 202

Narodili se:

  1. Prokop Šlancar, č. 178
  2. Václav Kadlec, č. 192

Zemřeli:

  1. František Procházka,č. 192, 53 let
  2. Marie Hanzálková, č. 4, 89 let
  3. Marie Slámová, č. 166, 79 let

POHYB OBYVATELSTVA ZA ROK 2007
oprava z minulého čísla


