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Vážení němčičští občané,

 vítám Vás na stránkách 
druhého letošního čísla 
našeho zpravodaje a pev-
ně věřím, že až budete 
tyto řádky číst, tak si všich-
ni budeme užívat krásné 
a slunečné jarní nebo už 
skoroletní dny.
 Největší novinkou naší obce je jistě zahájení pro-
vozu bobové dráhy, která byla slavnostně otevře-
na v sobotu 1. května 2010. Přeji provozovatelům 
hodně spokojených návštěvníků, pěkné počasí  
a mnoho jízd bez nehody. Věřím, že tato atrak-
ce opět zviditelní naši obec na mapě turistic-
kých cílů, přiláká do Němčiček návštěvníky, kteří 
nás doposud míjeli nebo naší krásnou vesničkou  
pouze projížděli.
 V minulých dnech byla na základě žádosti fir-
my Nident z Prahy, která je investorem výstavby 
fotovoltaické elektrárny na pozemku za ZD Něm-
čičky, provedena na fakturu zaměstnanci obce 
výsadba aleje ovocných stromů podél cyklostezky 
v Růžených. Firma Nident tímto splnila náhradní 
výsadbu, která jí byla uložena při povolení kácení 
břízové aleje na pozemku u družstva.
 Od časného jara probíhají v katastrálním území 
obce časově velmi náročné komplexní pozemkové 
úpravy.  Realizací těchto úprav byla Pozemkovým 
úřadem v Břeclavi na základě výběrového řízení 
pověřena firma GEODIS BRNO, spol. s r. o. Mnozí 
z vás se již s pracovníky firmy setkali, a to v rám-
ci určení vnitřní hranice komplexní pozemkové 
úpravy. Tyto schůzky probíhaly v polovině měsíce 
dubna. Děkuji všem vlastníkům za vstřícné jedná-
ní.
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v našem každodenním životě. Z hlediska rozpočtu 
obce ji nejsilněji pociťujeme v propadu daní, které 
do rozpočtu obce plynou z vybíraných daní z příj-
mu fyzických a právnických osob a z daně z při-
dané hodnoty. V minulých letech jsme byli zvyklí  
na stabilní měsíční příjmy z těchto převodů, v roce 
letošním jsou tyto měsíční příjmy velmi kolísavé, 
což způsobuje, že obec je nucena provozní platby 
hradit po jejich splatnosti.
 A nyní trochu z veselejšího soudku – mám vel-
kou radost, že mohu místním vinařům poděkovat 
za skvělou organizaci tradiční výstavy vín, která 
se konala v kulturním domě v sobotu 15. května 
2010. Akce, kdy bylo možné ochutnat více než 
400 vzorků všech možných odrůd, se podle mého 
názoru vydařila a prokázala, že místní vinaři nabí-
zejí opravdu kvalitní a dobré víno.
 Závěrem mi dovolte, abych Vás všechny pozval 
na tradiční krojované hody, které se budou konat 
2. července – 5. července 2010. Přijďte v hojném 
počtu a podpořte tuto tradiční a neoddělitelnou 
součást života naší dědiny. Na setkání s Vámi 
nejen při hodovém programu se těší a dětem  
a studentům příjemné prázdniny, nám dospělým 
klidnou a pohodovou dovolenou přeje 

Petr Slezák
starosta obce

 Naši pracovníci se nyní věnují nátěru dřeva, které 
bylo dovezeno na realizaci přístřešku ke kolumbá-
riu na místním hřbitově. Po vybudování přístřešku 
bude provedena oprava omítek kolumbária tak, 
aby se tento prostor zase stal pietním místem pro 
uložení ostatků našich blízkých. Nedílnou součás-
tí pracovní náplně našich zaměstnanců je údržba 
veřejných ploch, tj. převážně sečení trávy, která  
v nynějším deštivém období roste opravdu výteč-
ně.
 A znovu se musím vrátit k nepříznivému deštivé-
mu počasí, které velmi zhoršuje situaci na pozem-
cích v trati Lúčky. Zde dochází díky ucpanému 
korytu Němčičského potoka k rozlévání vody na 
pozemky a k jejich stálému podmáčení. Upozornil 
jsem na stávající situaci správce vodního toku, kte-
rým je Vodohospodářská správa Břeclav. Dozvěděl 
jsem se, že nyní správa nemá dostatek finančních 
prostředků, aby nastálou situaci jakýmkoli způso-
bem řešila. Dále mi bylo doporučeno, abychom se 
sami postarali a tento stav vyřešili. Inicioval jsem 
tedy jednání s představitelem firmy Vinné sklepy 
Roztoky. Firma je vzhledem k podmáčenému pro-
storu, který ohrožuje statiku objektů v jejich vlast-
nictví, ochotna toto řešení financovat. Bude tedy 
pročištěno koryto potoka v dané lokalitě tak, aby 
se zabránilo dalšímu vylévání toku na pozemky.
 Pokračující finanční krize se stále více projevuje 

ZASTUPITELSTVO OBCE
Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Němčičky

konaného dne �5. března 20�0

Zastupitelstvo obce Němčičky schvaluje:
- rozpočet obce Němčičky
- zmocňuje starostu k provádění rozpočtových opatření ve výši max. 500 tis.Kč
- rozdělení výsledku hospodaření ZŠ a MŠ Němčičky
- dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na projekt  Vyhlídková a spojovací cyklostezka
- prodloužení splatnosti úvěru do 31. května 2010
- zveřejnění záměru směny pozemků parc. č. PK 1181, 1893 a 3339
- účast obce Němčičky v projektu „Řešení systému nakládání s bioodpady ve svozové oblasti 
 Hantály a. s.“
- zveřejnění záměru prodeje pozemků parc. č. 1900/23 a 1900/24 v trati Zelničky
- souhlas s převedením pozemku parc. č. 3900 do majetku obce (pozemek pod schodištěm do úřadu)
- zapůjčení traktoru občanskému sdružení Šípek
- zaslání faktury za dendrologický posudek o.s. Šípek
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Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Němčičky
konaného dne �3. dubna 20�0

Zastupitelstvo obce Němčičky schvaluje:
- upravený návrh zadání územního plánu Němčičky a jeho doplnění o tyto návrhy:
  pozemek parc. č. 9 – bydlení
  pozemek parc. č. 2180/120 - bydlení a individuální rekreace 
  pozemky parc. č. 3890, 3351/26 a st. 28/1 – bydlení
  prodloužení zóny pro bydlení v trati Pod Bočky  

 prodloužení zóny pro individuální rekreaci – chatová oblast u koupaliště
- finanční částku potřebnou na financování zpracování ÚP ve výši 400 tis. Kč
- rozpočtové opatření č. 1/2010, zvýšení příjmů a výdajů rozpočtu obce o 200 tis. Kč
- směnnou smlouvu se ZD Němčičky
- odkoupení pozemku parc. č. 515/177 od Ing. Bezpalce – Nová hora
- prodej pozemků parc. č. 1900/23 a 1900/24 paní Renatě Hrabcové za podmínky osázení prostoru kolem 

pozemků zelení, a to před podpisem smlouvy - Zelničky
- zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 902/10 – u domu čp. 132
- zveřejnění záměru prodeje pozemků parc. č. 2078, 2100/15 a 2100/16 - Lúčky
- zveřejnění záměru prodej pozemku parc. č. 833/8 - Hrušový
- přesunutí zveřejnění záměru prodeje pozemků parc. č. 1433 a 1434 do doby, než budou pozemky  

- zveřejnění záměru pronájmu pozemku par.c č. 2100/15 v trati Lúčky
- přijetí finančního daru ve výši 200 tis. Kč od Okrašlovacího spolku Němčičky
- příspěvek pro soubor Krúžek ve výši 30 889 Kč na výrobu krojů
- pronájem nádvoří KD Místnímu sdružení ODS na sobotu 15. května 2010 – Den rodin
- výpůjčku KD Českému červenému kříži a charitnímu sdružení – 9. dubna 2010 – beseda s důchodci  
 a finanční příspěvek ve výši 2000,- Kč
- kácení náletových dřevin panu Josefu Suskému, Němčičky 208, na pozemku parc. č. 1952/14

Zastupitelstvo obce Němčičky neschvaluje:
- žádost Ing. Richarda Stávka o pronájem pozemků parc. č. PK3286/2 a parc. č.  PK3287 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
- výsledky kontroly projektu Vyhlídková a spojovací cyklostezka Němčičky ze strany Úřadu Regionální  
 rady regionu soudržnosti
- žádost manželů Horákových o odkoupení části pozemku parc. č. 902/4
- žádost ZD Němčičky o povolení klučení meruňkového sadu
- návrh Ing. Venduly Stávkové recyklovat skládku Pod Šumperky
- návrh paní Daniely Ovesné přesunout hlášení OÚ na dobu před polednem
- návrhy pana Pavla Stávka k úsporám v rozpočtu obce
- návrh pana Jaroslava Stávka vybírat poplatek navíc za uložení většího množství odpadu na sběrném  
 dvoře, nesouhlas s vybíráním rekreačního poplatku, případně i parkovného, upozornění na propadlý  
 kanál ve Svárovské
- návrh pana Tomáše Stávka zkrátit příspěvky zastupitelů na max. 10 minut
- návrh pana Jiřího Stávka odprodat staré chladící zařízení a dotaz na řešení prosakujícího stropu v KD
- dotaz Ing. Jana Stávka na „Hulatův sklep“, návrh na zakoupení stolů do KD, informace o přidělení dotace  
 na Vinařskou stezku
- informace paní Jany Hádlíkové k připravovanému „Vítání občánků“
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oceněny – lesy v trati Za Louky
- zapůjčení místních komunikací pro zvláštní účely a souhlas s uspořádáním akce AGROTEC MOGUL RALLY 

v rámci komunikací ve vlastnictví obce Němčičky 

Zastupitelstvo obce Němčičky neschvaluje:
- pronájem pozemku parc. č. 2100/15 - Lúčky
- návrhy o.s. Šípek k Návrhu zadání ÚP Němčičky 

Zastupitelstvo obce ukládá starostovi obce:
- zajistit zpracovatele UPD a realizovat zpracování návrhu nového územního plánu Němčičky
- ujednat s Agrotec autoklubem, aby po akci AGROTEC MOGUL rally řádně uklidil

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
- rozpočtové opatření č. 6/2009 z prosince 2009, ve výši 35 tis. na straně příjmů a výdajů
- dotaz pana Jiřího Stávka na změnu dodavatele výstavby chodníku v horní části obce a návrh upozornit 

občany místním rozhlasem na nebezpečí podomních prodejů
- dotaz pana Jaroslava Buchty na způsob výběru firmy pro stavbu chodníků
- dotaz Ing. Aleše Hádlíka na financování výstavby nájezdů k RD
- pochvalu Kláry Stávkové pracovníkům obce za příkladný úklid veřejných prostranství po zimním období

Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Němčičky
konaného dne 4. května 20�0

Zastupitelstvo obce Němčičky schvaluje:
- rozpočtové opatření č. 2/2010, kterým se zvyšují příjmy a výdaje obce o 3 375 300 Kč
- prodej pozemků parc. č. PK 2078, parc. č. 2100/15 a 2100/16 - Lúčky
- prodej pozemku parc. č. 902/10 – u bytovky čp. 127
- prodej pozemku parc. č. 833/8 - Hrušový
- zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 2182/165 - Veselý
- snížení nájemného z pozemku parc. č. 833/6  a 833/7 o 10% z důvodu jeho znehodnocení výstavbou  
 sloupu vysokého napětí
- pronájem KD paní Marii Komárkové na 4.6.2010 od 16.00 hod.
- příjem dotace z Jihomoravského kraje ve výši 300 tis. Kč na stavební práce na Domovince
- metodiku provozu MŠ o letních prázdninách 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
- připomínky Ing. Richarda Stávka k prodeji pozemků s trvalými porosty - trvalý porost dle zákona náleží 
majiteli pozemku
- dotazy pana Jiřího Stávka na položky v rozpočtovém opatření (prodej dlažebních kostek, stavební  
 práce - Domovinka)
- návrh pana Jaroslava Stávka a Jiřího Stávka neprodávat materiál z rekonstruovaných komunikací
- informaci, že byla podána žádost k Úřadu pro zastupování státu o odprodej pozemku parc. č. 2083 -  
 Lúčky
- žádost o. s. Šípek o vymáhání podmínky povolení kácení dřevin na firmě Nident
- informace Mgr. Petra Antoše - provoz MŠ o prázdninách, rekonstrukce školy, projekt EU „Šablony“,  
 udělení výjimky pro ZŠ Němčičky
- upozornění pana Jiřího Stávka na havarijní stav vozovky „Za humny“
- návrh pana Jiřího Stávka zakoupit do KD několik souprav stolů a lavic
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DOMOVINKA PANNY 
MARIE NĚMČIČKY

(§ 44 odlehčovací služby, zákon 
108/2006 Sb. o sociálních službách)   

 Na podzim loňského roku byl zahájen provoz  
v Domovince Panny Marie v Němčičkách. 
 Domovinka (dále jen DPM) se nachází v prosto-
rách nově zrekonstruované fary. Poskytovatelem  
sociální služby je Oblastní charita Břec-
lav, která je jednou z deseti Oblastních 
charit, které spadají pod Diecézní cha-
ritu Brno.  
 DPM disponuje sociálním zařízením, 
kuchyňkou a jídelnou, společenskou 
místností, kanceláří pro pečovatelky  
a dvěma pokoji po čtyřech lůžkách, kde 
si mohou klienti kdykoliv odpočinout. 
Forma poskytované sociální služby je 
ambulantní, nabízí denní pobyt pro 
seniory a osoby se sníženou soběstač-
ností z důvodu chronického onemoc-
nění nebo zdravotního postižení. 
 Hlavní náplní naší práce je pomoc při 
zvládání péče o vlastní osobu, poskyt-
nutí stravy, aktivizační činnost, čin-
nosti k podpoře sociálního začlenění, 
činnosti k udržení a rozvoji osobních schopností  
a dovedností.
 K dnešnímu dni dochází do DPM tři klienti. Když 
jsme nedávno přijímali paní, měla velkou obavu, 
jak se jí zde bude líbit a co vlastně u nás bude 
dělat. Další paní, která je zde od ledna, jí říká:  
„ Mařenko, čím déle tu budeš, tím víc se ti tu bude 
líbit” a to mě opravdu zahřálo u srdce. 
 Setkala jsem se i s názorem, že si to starší obča-
né mohou brát jako odstrčení a propadnout poci-
tu, že je doma nechtějí. Nicméně, můj názor je 
opačný. Myslím si že, setkávání se svými vrstevní-
ky je pro ně velice přínosné, neboť si často doma 
nemají s kým popovídat, zvlášť v dnešní uspěcha-

né době.
 Po příchodu do DPM klienti posnídají, podáme 
jim léky. Kdykoliv se zde mohou vykoupat, vype-
reme jim prádlo, mohou si objednat pedikérku, 
kadeřnici, na požádání je navštíví i lékař.
 Po obědě si klienti mohou odpočinout, každý 
zde má své místečko. Ti, kteří odpočívat nechtě-
jí, mohou luštit křížovky, číst časopisy, dívat se  
na televizi, či poslouchat rádio, při kterém si čas-
to zazpívají nejednu hezkou písničku. Mohou také 
hrát společenské hry: Divili byste se, jakou mají 

klienti radost, když mě porazí 
při Člověče, nezlob se. 
V rámci pracovních aktivit 
vytváříme také různé obrázky 
ubrouskovou technikou, kte-
rá se dá použít i na květináče 
a sklenice, zkrátka o zábavu 
zde není nouze.
 Dalším důležitým bodem 
jejich dne je návrat domů, 
mnozí klienti mají doma sle-
pičky, pejsky a kočičky, o které 
se rádi starají. Klienty si odváží 
rodinní příslušníci nebo tuto 
službu nabízíme i my.

 V naší obci je již patnáct let 
poskytována Charitní pečova-

telská služba. Tato sociální služba je poskytována 
formou terénní, tedy docházíme do domácností 
(přirozeného sociálního prostředí). 
 Základní činností je pomoc při osobní hygieně, 
nákupy, donáška léků, nutné pochůzky, úklid 
domácnosti, praní a žehlení prádla, dovoz obědů, 
podání jídla, odvoz k lékaři, dohled a zprostředko-
vání kontaktu se společenským prostředím.
 Pomoc je poskytována seniorům, zdravotně zne-
výhodněným a rodinám s dětmi, jejichž 
situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.

 Cílem obou služeb je zabezpečit důstojné pod-
mínky pro život ve stáří a přitom udržet co nej-

Na fotografiích interiér domovinky.
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Setkání vdov

větší možnou míru samostatnosti klienta. Způsob 
péče podporuje aktivní život a to na vzdory zdra-
votním či jiným omezením. 
 Pečovatel by měl být člověk, který se umí vcítit 
do situace a podle ní jednat, nezištně poskytnout 
pomoc, ale i lásku, pochopení a pocit souná-
ležitosti.  

 Je jistě pozitivní, že zastupitelé obce Němčič-
ky pro obě sociální služby vytvořili podmínky  
na svém území nejen zajištěním prostor a zázemí 
pro poskytování sociálních služeb, ale i finančními 
dotacemi.

Andrea Čapková

 Naše farnost přijala pozvání od kněze Mgr. Petra 
Papouška na setkání vdov i vdovců, kterou pořádala 
farnost Velké Pavlovice. Zúčastnilo se nás asi 45 – 50 
vdov a 1 vdovec.
 Z Němčiček bylo šest vdov. Okolní farnosti se též při-
pojily.
 Téma tohoto setkání bylo jak se vyrovnat se samo-
tou a ztrátou manžela/ky. Velkým duchovním i lid-
ským zájmem o nás, přijala pozvání komunita Emanu-
el z Brna, která má bohaté zkušenosti jak po duševní 
stránce, tak i s lidským utrpením. Přednášejícími byli 
manželé Viola a Augustin Svobodovi a sestra Žáčková. 
Paní Viola je ved. lékařka Hospice sv. Alžběty v Brně 
a její manžel je také lékař. Dobrovolní pracovníci této 
komunity, kteří je doprovázeli, nás také povzbudili  
a předali své zkušenosti. 
 Tato komunita si dala za cíl modlit se a pomá-
hat ovdovělým. Je to pro nás velký dar s vědo-
mím, že na nás denně myslí a modlí se za nás. Měli 
jsme možnost dovědět se spoustu zajímavých svě-
dectví a zároveň povzbudit se navzájem. Všich-
ni přednášející nám předali sounáležitost s námi  
a zároveň utvrzení, že na tyto těžké chvíle v našem 
životě nejsme sami. Bůh je s námi na každém kroku  
a chrání nás víc, než si myslíme. 
 V tiché adoraci jsme měli možnost odevzdat své 
problémy Ježíši a načerpat nových sil do dalších dnů.  
V tomto společenství jsme prožili lásku, radost, víru, 
naději a porozumění.
Díky komunitě Emanuel za jejich obětovaný čas pro 
nás.
 Také jsme si udělali radost pohoštěním, společným 
obědem, kávou a dobrotami které napekly všechny 

zúčastněné. Bylo to výborné a díky všem co nám nava-
řili a obsluhovali nás.
 Večer byla sloužena mše knězem Petrem za nás vdo-
vy i vdovce. Byl to silný zážitek, na který určitě všichni 
vzpomínáme.
 Děkujeme otci Petrovi, že na nás myslí a uspořádal 
toto setkání a nosí nás ve svém srdci a v modlitbách. 
My jeho také.
 Komunitě Emanuel děkujeme za odbornou a duchov-
ní přednášku a přejeme jim do dalších dnů hodně darů 
Ducha svatého a ochranu Panny Marie.
 Díky Vám všem.

účastníci setkání

Pálení čarodějnic

 V pátek 30. dubna 2010 uspořádalo Sdružení 
rodičů při Základní škole Němčičky, dalo by se 
říci, již tradiční Pálení čarodějnic pro děti a jejich 
rodiče. Kolem páté hodiny odpolední se děti pod 
vedením dospělých shromáždily u budovy ško-
ly, odkud se oděni do kostýmů, a za doprovodu 
písniček linoucích se z místního rozhlasu, vydaly  
průvodem na koupaliště. Tam byly pro děti při-
praveny různé zajímavé soutěže. Na závěr přišlo 
symbolické spálení čarodějnice, a pro všechny 
účasníky byl připraven táborák, kde se opékaly 
voňavé špekáčky.

-LZ-

PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ

V neděli 20. června 20�0 od 9.00 hodin se  
v našem kostele uskuteční první svaté přijímá-
ní pro Marii Šlancarovou, Markétu Havlíkovou, 
Barboru Čapkovou a Terezu Droběnovou.
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BoBovka Němčičky

 V sobotu  1. května 2010 byla slavnostně ote-
vřena první bobová dráha na jižní Moravě, kterou 
najdete právě u nás, v Němčičkách. Bylo nád-
herné počasí, a tak si pohled do okolní krajiny  
z „vozíčku“ bobové dráhy mohly dopřát stov-
ky návštěvníků. O tom, že bobová dráha je tady  
u nás něco nového, a zároveň je to skvělý nápad 
jak si zpříjemnit volné chvíle a zažít i trošku toho 
adrenalinu, dokazovaly tváře těch, kteří nejednou 
projeli její cílovou rovinkou...

 Pro představu toho, jak tato dráha funguje, nabí-
zíme následující odstavce, které popisují její tech-
nické a stavební zajímavosti. 
 Jedná se o tzv. Alpine Coaster, což je sportov-
ní zařízení pro volný čas, které bylo vyvinuto  
na základě dlouholetých zkušeností z dostateč-
ně známé technologie letní bobové dráhy. Stej-
ně jako u klasické letní bobové dráhy je i zde pro 
pohyb na vlastní dráze využito gravitační síly při 
minimálním sklonu dráhy 6%. Uživatel dráhy 
si zde určuje zcela individuálně vlastní rychlost 
pomocí vozové brzdy.
 Vlastní pojezdová dráha se sestává z celkem 
šesti nerezových rour, které jsou po každých  
1,50 m délky spojeny (svařeny) plochým nosní-
kem z nerezového plechu. Tímto způsobem je 
vytvořena nosná konstrukce dráhy schopná snést 
odpovídající zatížení při zajištění naprosto přesné 
rovnoběžnosti rour. Obě vnější roury o průměru 
85 mm a síle stěny 4 mm tvoří vlastní pojezdovou 
plochu pro nosná pojezdová kola vozů.
 Obě střední roury o průměru 48 mm slouží jako 
vodící prvek a také jako brzdná plocha pro pro-
vozní brzdy vozů. Obě vnitřní roury o průměru 
35 mm zvyšují bezpečnost jezdců zejména tím, 
že tvoří kryt plochých nerezových nosníků, které 
jsou instalovány kolmo ke směru jízdy.
 Jednotlivé segmenty dráhy jsou zpravidla  
6 m dlouhé, mezi sebou jsou spojeny zástrčnými 
objímkami. Spojení segmentů pomocí vnitřních 
objímek umožňuje zcela bezpečný přejezd vozů 
přes tyto spoje. Na obou koncích nejsilnějších 
rour jsou navařeny spony s podlouhlými otvory, 
pomocí kterých jsou k sobě sousedící segmenty 

dráhy sešroubovány. Toto řešení na jedné stra-
ně zabezpečuje spolehlivé spojení segmentů,  
na straně druhé přitom umožní v místě spoje 
vyrovnat délkové rozdíly způsobené teplotní roz-
tažností materiálu.
 Pojezdová dráha tvořená rourami je instalována 
nad úrovní terénu. Ukotvení do země je řešeno 
pomocí ocelových nohou (patek), které jsou zajiš-
těny zemními hřeby. Každé dvě sousedící nohy 
(napříč ke směru jízdy) jsou spojeny s pojezdovou 
dráhou křížnými traverzami. Rovněž tak jsou spo-
jeny příčnou ocelovou traverzou sousedící nohy 
ve směru dráhy. Na měkké půdě je pevnost pod-

loží zvyšována hutněním pomocí kamenné drtě.
Na ploché nosníky trubkové konstrukce dráhy 
jsou montovány párové ocelové profily spojující 
pomocí šroubových svorek trubkovou konstrukci 
se zemními patkami tak, že je umožněno plynulé 
nastavení výšky celé konstrukce. Směrem od plo-
chých nosníků je základna ocelové konstrukce se 
vzrůstající výškou postupně rozšiřována tak, aby 
bylo dosaženo co největší stranové stability drá-
hy. 
 Po dohodě s dozorčími orgány jsou ve výšce nad 
1 m mezi trubkovou pojezdovou konstrukcí a zemí 
instalovány záchytné sítě a minimálně na jedné 
straně dráhy i pochozí lávka.
 Vozy jsou dodávány v provedení pro 2 osoby 
sedící v řadě za sebou. Po obou stranách vozu 
jsou instalovány dvě vzájemně propojené brzdové 
páky, ovládané vždy jezdcem sedícím na zadním 
sedadle. Dvoubodovým bezpečnostním pánev-
ním pásem vpředu a tříbodovým vzadu jsou jezdci 
pevně upoutáni do svých sedadel. Vepředu sedící 
osoba má k dispozici na držení dvojité madlo před 
svým sedadlem. Nárazníky uvnitř i vně karoserie 
pohltí jako hlavní bezpečnostní prvky v případě 

Bobová dráha.
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nárazu většinu energie.
 Váha vozů je přenášena čtyřmi pojezdovými 
gumovými koly na vnější roury pojezdové kon-
strukce, přičemž přední kola jsou zavěšena v závě-
sech, umožňujících jejich vertikální i horizontální 
pohyb. Zadní kola jsou vždy opatřena odstředivý-
mi brzdami, které umožňují nastavit maximální 
možnou rychlost jízdy. Aby nedocházelo za vlhka 
k prokluzu mezi pojezdovou kolejnicí a pojezdo-
vými koly, je v místech pojezdu opatřena pojez-
dová kolejnice protiskluzovou barvou v těch úse-
cích, kde sklon dráhy s výjimkou krátkých úseků 
vertikálních zatáček převyšuje 15%.
 Pro dosažení naprosto bezpečného vedení vozů 
v dráze jsou vozy opatřeny čtyřmi opěrnými pat-
kami s plastovým vyložením, která doléhají k pro-

středním rourám pojezdové konstrukce zevnitř  
a odspodu. Při menších sklonech dráhy je strano-
vé vymezení řešeno plastovými válečkovými koly, 
čímž je zároveň minimalizováno tření.
 Při přitažení brzdových pák směrem dozadu tlačí 
čtyři gumové brzdové špalky shora na prostřední 
roury. Tím se zároveň zvedne vůz z pojezdových 
kol a spodní vymezující segmenty se přimáčknou 
k prostřední vodící a brzdné rouře. Tímto způso-
bem zabezpečený vynikající brzdný účinek umož-
ňuje bezproblémový provoz dráhy i za vlhka, sně-
hu a mrazu. Při klidové poloze brzdných pák tlačí 
brzdné segmenty na brzdnou rouru silou instalo-
vaných pružin, čímž je zajištěno zcela automatic-
ky zabrždění neobsazených vozů.
 Na konci dráhy je instalován brzdný pás, který 
zbrzdí vůz, jehož jezdec dojel na brzdný pás v roz-
poru s přepravními podmínkami nepřiměřenou 
rychlostí. Tím je výrazně omezena síla nárazu 
při případné kolizi. Na brzdném pásu jsou vozy 
automaticky transportovány rychlostí, umožňují-

cí bezproblémový výstup jezdců. Po výstupu jsou 
prázdné vozy automaticky samotíží dopraveny  
do nástupiště.
 Také s ohledem na relativně vysokou váhu vozů 
je Alpine Coaster dodáváno provozně jako uzavře-
ná smyčka s integrovaným dopravním systémem 
vozů do horní stanice. Toto řešení zároveň odstra-
ňuje nutnost neustálého opakovaného odnímá-
ní vozů z dráhy a jejich opětovného nasazování. 
Použití transportního systému vlekem Wiegand, 
kdy vozy jsou dopravovány směrem nahoru spolu 
s cestujícími, bylo osvědčeno již na několika stech 
bobových dráhách Wiegand v celém světě.

 Němčičská bobová dráha má celkovou délku 
825 m, z toho sjezd dolů je 633 m, převýšení 
dráhy je potom 57 m. Na trati se nachází 5 zatá-
ček, 4 jumpy (terénní zlomy), jedna zatáčka 360°  
a jedna zatáčka 720° (zasahuje až 12 m nad teré-
nem a vodní hladinou), která je jediná v ČR. Čas 
pro vyjetí a sjetí celé dráhy při plné rychlosti, kte-
rá činí cca 40 km/h je 3,5 minuty. Při sjezdu dolů 
si může každý regulovat rychlost bobu pomocí 
brzdících pák. Každý bob je vybaven odstředi-
vou brzdou, která zabezpečí nepřekročení maxi-
málni rychlosti 40 km/h. K dispozici je 23 bobů   
s nosností až 240 kg. Hodinová kapacita dráhy 
činní 230 osob/hodinu.

 Otevřeno je denně od 11.00 – 19.00 hodin, pro 
skupiny možnost domluvy. Děti do 8 let musí jízdu 
absolvovat s doprovodem dospělé osoby.

 Neváhejte a přijďte také vyzkoušet lehce adre-
nalinovou jízdu!

www.bobovka.nemcicky.com, -LZ-

Zábava pro mladé nejen věkem...

Bobovka nabízí i příjemné posezení.
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 Je to skoro neuvěřitelné, ale jsou tomu již 2 měsí-
ce, co byla ukončena lyžařská sezóna 2009/2010  
v našem areálu. Vzhledem k velmi příznivým pově-
trnostním podmínkám, které od ledna panovaly, 
se dá považovat za velmi úspěšnou. Pro ilustraci 
uvádím pár čísel:
	Celkový počet dní na sněhu: 91
	Celkový počet návštěvníků lyžařského svahu: 
 cca 9000
	Počet dětí ve víkendové lyžařské škole: 350
	Počet dětí v týdenních kurzech pro ZŠ a MŠ: 
 cca 500
	Počet návštěvníků výuky lyžování pro dříve  
 narozené: 55
	Okresních lyžařských přeborů žactva se zúčastni-
lo 85 dětí (od 4 do 16-ti let).
	Jihomoravský lyžařský pohár se uskutečnil  
 za účasti 63 dětí a 28 dospělých.

 Na závěr lyžařské sezóny jsme uspořádali v KD 
Němčičky taneční večer lyžařů s názvem Lyžařské 
maškaření, který měl být mimo jiné také obnove-
ním tradice maškarních karnevalů v Němčičkách. 
Musím se zde přiznat, že skutečnost předčila 
veškerá má očekávání - pestré a nápadité masky 
návštěvníků z Němčiček i okolí mne velmi pře-
kvapily a zároveň potěšily. Všem bych na tomto 
místě chtěla vyjádřit za pořadatele díky za jejich 
příspěvek ke zdařilé akci. Nelze ale opomenout 
ani všechny účinkující - hudební skupinu Modul 
z Těšan, Krúžek z Němčiček, Kamarády z Popic  
a břišní tanečnici z Krumvíře.
 Také jim dodatečně patří náš dík. Tradiční neděl-
ní maškarní rej na lyžích se uskutečnil za účasti 
více než 100 masek. 

 Koncem března se konala tradiční valná hroma-
da TJ na níž byl zvolen nový výkonný výbor, který 
bude řídit dění v areálu po následující 2 roky.
Členové: 
  Otakar Dvořák - lyžování,
  Pavla Kacrová - ASPV,
  Patrik Komárek - kopaná,
  David Ludín - kopaná,
  Renata Podešťová - lyžování,

  Michaela Procházková - plavání,
  Jaroslav Stávek - lyžování,
  Radim Stávek - stolní tenis,
  Tomáš Stávek - lyžování.

 Aktuálně se činnost všech pracovníků areálu 
zaměřuje na přípravu nové letní sezóny. Bazény 
koupaliště byly nově natřeny, průběžně probíhá 
údržba zeleně a dalšího vybavení v areálu. Chys-
tají se prostory občerstvení na koupališti, probíhá 
větší úklid ve všech prostorách, které jsou určeny 
pro návštěvníky areálu včetně ubytovaných hos-
tů. Voda ve velkém bazénu je již téměř připrave-
na. Občanům Němčiček nabízíme zvýhodněné 
vstupné ve formě permanentek.

 V době, kdy čtete právě vyšlé číslo Němčičského 
čtení, je nejaktuálnější akcí v areálu Vinařský tri-
atlon - 5.6.2010. V tomto roce se uskuteční jeho 
již 3.ročník, a spolu s ním proběhne také 2.ročník 
triatlonu pro děti. Na odpoledne je připravena 
ochutnávka rosé vín pod názvem Rosé z Modrých 
hor, kterou pořádáme ve spolupráci s místními 
vinaři. K pohodě zahraje CM Vonica z Krumvíře. 
Zvláštním hostem akce je plavkyně Yvetta Hlavá-
čová. Pokud jste Vinařský triatlon ani ochutnávku 
rosé vín nestihli, zveme vás alespoň na Country 
večer pořádaný na koupališti 7. srpna nebo Bur-
čákovou zábavu 28. srpna tamtéž.

 Těšíme se s Vámi na viděnou, ať již při některé  
z pořádaných akcí, nebo jen
tak na koupališti.

Ing. Renata Podešťová
manažer provozu TJ Sokol Němčičky

Lyžařské maškaření
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R e k o R d n í   ž i l a by mělo být převážně chlapskou záležitostí, 
chopili se jí naši mladí muži s vervou. Celý týden 
před samotnou „akcí“ probíhaly důležité přípravy 
a kumulace vrbového proutí. Musím však podo-
tknout, že i dívky se příprav účastnily.
 Den D se uskutečnil v sobotu 3. dubna 2010  
na nádvoří místního kulturního domu. Nervozi-
ta, ať už více či méně, zamávala snad s každým  
z účastníků, a tak se vzhledem k posledním pří-
pravám před pokusem o rekord, začalo o něco 
později, než byl původní plánovaný čas stanovený 
na desátou hodinu dopolední. 
 Pletlo se po celý den, atmosféru zpříjemňovala 
lidová hudba linoucí se z reprobeden a přícho-
zí návštěvníci, kteří přišli podpořit pokus něm-
čičského Tanečního souboru Krúžek o rekord. 
Pro všechny bylo připraveno i malé občerstvení  
v podobě uzené cigáry. Fotilo se, poctivě natá-
čelo na kameru, neboť i pořízení záznamu  
z překonávání dosavadního rekordu bylo jednou  
z podmínek jeho zapsání.
 Po páté hodině odpolední už bylo jasno. Rekord 
by měl být doma. Nicméně když se jednou řeklo, 
že se bude plést do šesté hodiny odpolední, mělo 
by se to u nás dodržet. A tak mladí muži pletli,  
a pletli...
 A panu komisaři z Agentury Dobrý den, nezby-

lo než za asistence televizních 
kamer, a nejen novinových, foto-
grafů konstatovat, že Taneční 
soubor Krúžek z Němčiček dosá-
hl rekordu, kdy 15 členů tohoto 
souboru upletlo z 16 prutů 25,35 
m dlouhou naplétanou veliko-
noční pomlázku. Na naplétání 
bylo použito 362 proutků, kte-
ré byly nařezány v okolí 40 km. 
Rekordu bylo dosaženo 3. dubna 
2010 v Němčičkách u Hustope-
čí.
 Certifikát o vytvoření čes-
kého rekordu a originální výtisk 
České knihy rekordů s vlepeným 
němčičským úspěchem již máme 
doma. V následujících dvou 
letech vyjde nový výtisk této 
knihy, kde již bude tento rekord 
vytištěn. Podaří-li se záměr 

aktérů, budete si moci poté tento výtisk zapůjčit  
v místní knihovně. Pokud vyjde i druhá myšlenka, 

 V dubnu roku 2006 dokázalo 30 členů folklórní-
ho souboru Demižón ze Strážnice společně uplést 
šestnáctipramennou pomlázku, která měřila 
21,36 m. K její výrobě, která trvala v průběhu 
dvou dnů celkem 12,5 hodiny čistého času, bylo 
použito celkem 418 vrbových prutů dlouhých při-
bližně 2 m.
 Nápad vznikl zřejmě náhodou, ale chopili se ho  
v Krúžku všichni. Co tak uplést v Němčičkách 
žilu, která by byla nejdelší v republice? Vždyť 
přece něco podobného už se kdysi dávno  

u nás podařilo, tak proč to nezo-
pakovat?
 A tak začalo brouzdání po 
internetu a zjišťování informa-
cí, co takové zapsání českého 
rekordu vlastně obnáší. Jednou 
ze zajímavých, a zároveň velmi 
důležitých informací, bezesporu 
bylo, že účast Agentury Dobrý 
den (která české rekordy evidu-
je) je třeba zabezpečit včas zasla-
nou  objednávkou alespoň 14 
dnů předem s uvedením všech 
potřebných údajů. A tak se také 
stalo. Nahlášení potencionální-
ho rekordu u Agentury Dobrý 
den proběhlo bez problémů,  
a mohly tedy započít přípravy 
pro jeho samotnou realizaci.
 Vzhledem k tomu, že pletení žile (pro ty, kteří 
neholdují naší němčičské moravštině, pomlázky)  

Připravit, pozor, teď! A jde se na to.

Žila o délce 25,35 m.
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Vás srdečně zve na výstavu 

zapomenuté krásy

v prostorách galerie domu U Synků, 
Dukelské nám. 23, Hustopeče

vernisáž se uskuteční 13. června 2010 v 16:00 hod.
vystoupí členové folklórního souboru 

Zavádka z Čejkovic 
ukázka rekonstruovaných krojů 

hanáckého Slovácka z období 1830-1850

výstava trvá do 19. září 2010

Otevírací doba:
červen a září

Po-Pá: 9:00 - 12:00 hod.     12:30 - 16:30 hod.    
Ne: 14:00 - 17:00 hod.

červenec a srpen
Po - Pá:   9:00 - 12:00 hod.     12:30 - 16:30 hod.     

So - Ne: 10:00 - 17:00 hod.

bude rekordní žila k vidění během tradičních kro-
jovaných hodů v místním kulturním domě.

 Byla to zajisté velmi povedená akce, a doufejme, 
že pro Krúžek a Němčičky vůbec nebyla poslední 
svého druhu. Vždyť rekordů je přece tolik...  

-LZ-

Pletení.

Dole: certifikát z Agentury Dobrý den.

Pátek 2. července 20�0 
sraz na máju v 11.00 hod., odjezd ve 12.00 hod.

Sobota 3. července 20�0
začátek večerní zábavy ve 20.00 hod.
hraje DH Lácaranka

Neděle 4. července 20�0
kostel v 8.00 hod.
průvod: sraz - 13.00 hod., vyjde ve 14.00 hod.
hraje DH Sokolka

Pondělí 5. července 20�0
průvod: sraz - 13.00 hod., vyjde ve 14.00 hod.
hraje DH Lácaranka

Případné změny v harmonogramu 
naleznete na www.nemcicky.eu

SRDEČNĚ ZVOU STÁRCI A CHASA!

HARMONOGRAM TRADIČNÍCH 
KROJOVANÝCH HODŮ
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Komunitní plánování sociálních služeb

Vážení občané, 

sociální služby mají pomáhat všem lidem, kterým zdravotní postižení, nebo jiné omezení, dočasně nebo 
trvale brání žít běžným životem.
 Většina lidí neví, že sociálních služeb existuje velmi široká nabídka, že jsou určeny nejen lidem s handi-
capem, ale také jejich rodinám, nebo že některé služby jsou uživatelům poskytovány bezplatně, na jiné je 
třeba přispívat… 
 Na sociální služby by měl mít názor každý z nás – tedy nejen ten, kdo je již využívá a potřebuje, ale i ten, 
kdo je zatím neměl potřebu vyhledávat. Proč je to tak? Protože každý se může (i nečekaně a náhle) dostat 
do situace, kdy bude na čas nebo trvale potřebovat pomoc on sám, nebo někdo z jeho blízkých. 
 Právě proto teď máte možnost získat informace o sociálních službách, které jsou v našem regionu dostup-
né a vyjádřit se k tomu, jaká forma pomoci vám chybí. 
 Aby sociální služby mohly dobře fungovat pro vás i pro vaše blízké, potřebujeme znát vaše názory.

 Již od roku 2007 probíhá na Hustopečsku projekt „komunitní plánování sociálních služeb“ (dále jen KPSS), 
který Vám má umožnit dozvědět se co nejvíce informací o různých formách sociálních služeb a také vyjád-
řit názor na to, jaké sociální služby byste Vy a Vaši blízcí uvítali. Součástí uvedeného projektu je i průzkum 
názorů osob, které mají s využíváním sociálních služeb zkušenosti. Cenný je pro nás i pohled lidí, kteří 
sociální služby dosud nevyužívají, ale mají o nich nějakou představu. 
 Průzkum názorů bude probíhat v následujících měsících roku 2010 v celém Mikroregionu Hustopečsko. 
V rámci průzkumu vás mohou oslovit pověření pracovníci firmy AUGUR Consulting (tzv. tazatelé), kteří 
výzkum povedou, a požádat vás o zodpovězení několika otázek nebo o vyplnění jednoduchého dotazníku. 
Tazatelé jsou povinni prokázat se vám pověřením, vystaveným sociálním odborem města Hustopeče. Při 
zodpovídání dotazů není třeba uvádět vaše jméno – informace poskytnete anonymně. 

 Prosíme Vás touto cestou o součinnost. Vaše názory a zkušenosti jsou pro nás nenahraditelné, protože 
tvoří základ pro budoucí podobu sociálních služeb v našem regionu. Jedním z výsledků předchozí fáze 
komunitního plánování sociálních služeb z posledních let je například příslib, že v brzké době v Hustope-
čích vznikne nový domov pro seniory, který v našem regionu nyní tak citelně chybí. 
 Více informací o sociálních službách i o procesu KPSS najdete například na webových stránkách  
www.hustopece-city.cz

Bc. Tomáš Laz, DiS.
Koordinátor KPSS, MÚ Hustopeče

Bořetice 17
Kobylí 16
Němčičky 13
Přítluky a Nové Mlýny 12
Rakvice 26
Velké Bílovice 40
Velké Pavlovice 41
Vrbice 18
Zaječí 23 0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0

B o ře ti c e

N ě m č ič k y

R a k v ic e

V e lk é  P a v lo v ice

Za je č í

P o če t e v id o va ných tre stn ých č in ů za  ro k 2 0 0 9

Ř a d y 1

Počet evidovaných trestných činů za rok 2009
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 Tak jako v minulých letech se i v tomto roce uskuteční akce s názvem Agrotec mogul rally, která je sou-
částí Evropského poháru Fia zóny střed s koeficientem 5. Příznivci rychlých aut a adrenalinu si přijdou  
na své, i když nás nemine malá daň v podobě uzavřených komunikací. 

 V pátek ��. června 20�0 bude od �6.00 do 24.00 hodin uzavřena komunikace Němčičky – Horní Boja-
novice a Němčičky – Bořetice.
 V sobotu �2. června 20�0 od 9.00 do �6.00 hodin bude uzavřena komunikace Němčičky – Velké Pavlo-
vice a Němčičky – Horní Bojanovice.

Organizátor akce Agrotec Autoklub Hustopeče děkuje všem občanům za pochopení.
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Z činnosti Občanského sdružení ŠÍPEK
 Jak již bylo na tomto místě vzpomenuto v jednom 
z minulých vydání, Občanské sdružení ŠÍPEK vznik-
lo v roce 2007 z potřeby se nepoliticky angažovat 
na veřejném dění. Skupina občanů (nejenom)  
z Němčiček si kromě ochrany přírody a pěče  
o krajinu vzala za své i oblast kulturního dědictví.  
Od počátku roku 2008 se tak uskutečnilo množství 
v rámci stanov sdružení smysluplných neziskových 
akcí konaných na dobrovolnické bázi. 

 Z větších akcí posledního období, které organi-
zovalo občanské sdružení Šípek, připomeňme již 
tradiční Jarní úklid přírody, který se uskutečnil 
podél lesa a vinic v trati Bočky, Túfarky a pod lesem 
Soudná. V březnu 2008 jsme za jediné dopoled-
ne vyklidili několik vleček odpadků a nepořádku  
z obecních cest i soukromých pozemků lemujících 
cestu od Větřáka do Růžených, která byla násled-
ně v témže roce za peníze daňových poplatníků 
pro potřeby uživatelů přilehlých 
vinic vyasfaltována. Letos jsme 
jak rozhlasem, tak i adresnými 
pozvánkami vyzvali majitele a 
uživatele pozemků podél trasy, 
kde jsme zamýšleli dělat úklid, 
aby se k nám připojili. Asi neměli 
v jarním kalupu čas na hlouposti, 
ale nevadí, i tak jsme vše zvládli  
za pár hodin a dvě traktorové vlečky pytlů  
s odpadky směřovaly na sběrný dvůr. Zajímavé je 
zjištění, že uživatelé pozemků v Bočkách vytvoři-
li za několik desítek let nejvíce nepořádku ani ne 
tak na vlastních pozemcích (zejména vinicích), 
jako spíše v lese, pár metrů od cesty. Jednalo se 
zejména o různé obaly od zemědělských chemi-
kálií – ať už v plastu či po staru i ještě ve skle, 
střepy neidentifikovatelných skleněných a kovo-
vých obalů, dráty, z posledních let také PET láhve 
(jak jednoduché, dopít aromatizovanou žbrun-
du a hodit je přes cestu do lesa! – obzvášť hoj-
ná nadílka relativné čerstvých kousků byla hned  
v první vinici vpravo od špigelských teras. Neje-
nom skleněné střepy, ale i smotance drátů mohou 
být poměrně nebezpečné nejenom pro případné, 
do lesů a strání zaběhlé děti, ale též pro zvěř. Děti 
dnes už tolik samy do krajiny nechodí, ale co se 
týče té zvěře, překvapuje mne, že se nad tímto 

nepozastaví třeba členové místního myslivckého 
sdružení a na tato kritická místa (a jsou jich i jinde 
po katastru desítky) neupozorní majitele pozem-
ků či ty, kteří tento stav způsobují. Čekáme na tipy 
od občanů, kde bychom se mohli příští rok sejít  
a krajině od člověčího bordelu trošku ulevit. Jarní 
úklid přírody uskutečníme zase v březnu.
 O. s. Šípek zorganizovalo, v návaznosti ohlasů  
z posledně, letos oslavu Dne Země, která se 
uskutečnila v něděli 25. 4. odpoledne v areálu 
u budovy lyžařského vleku v Němčičkách. Den 
Země má hlubokou tradici v zemích svobodné- 
ho světa – první akce se uskutečnila z inciativy 
studentského hnutí v dubnu roku 1970 v USA  
a měla za cíl upozornit na obecně nízkou ener-
getickou účinnost, vyzývala k hledání obnovi-
telných zdrojů energií, k recyklování materiálů  
a odpadů, k vyloučení používání chemikálií a látek 
ničící ozónovou vrstvu atd. Již v roce 1970 se akcí  
v celých Spojených státek účastnili milióny lidí.  
Od roku 1990 se připojuje také zbytek světa  
a Den Země je tak mezinárodně uznávanou osla-

vou životního prostředí v již více 
než 140 zemích světa. V roce 
2008 jsme v rámci prvního Dne 
Země v Němčičkách nabídli obča-
nům kromě návštěvy delegace 
peruánských indiánských přátel 
spoustu doprovodných progra-
mů (akce pro děti na hřišti na 
Kříbě, přednášky v KD aj.). Letos 

jsme Den Země uspořádali v areálu u lyžařského 
vleku. Akci hned od rána zahájila stavba traper-
ského ležení s ukázkou přírodního táboření. Této 
části dne, která byla odpoledne doplněna ukáz-
kou kmenových bojů z doby raného středověku, 
se ujali Mirek a Pavel Slámovi a František Frank 
Popelka, za což jim patří dík. Úvodní odpolední 
část vedla Vendula Stávková, která připravila spe-
ciální program pro děti s ekologickou tématikou. 
Mezitím na stolech probíhal prodej publikací, 
biopotravin a ostatních ekologických rukodělných 
výrobků. Na baru uvnitř budovy pak probíhala 
ochutnávka naturálních vín. Mezitím se zájemci 
o zvířata mohli svézt na kobylce Lucce a nebo si 
podojit kozu. Kulturní vložkou byly pak hudebni 
vstupy p. Koudelky, alikvotního muzikoterapeu-
ta. Osvětový program pro přítomné zájemce pak 
vytvořili Helena a Mojmír Vlašínovi (Přírodní zahra-
dy, Netopýři) a Richard Stávek (Přírodně cenná 

Den Země 2010 se odehrál ve sportovním areálu.
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VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY - VÝSLEDKY
28. a 29. května 20�0 - Jihomoravský kraj - Obec Němčičky

místa okolí). Všem dobrovolníkům a zúčastněným  
a také TJ Sokol Němčičky patří poděkování.
 O. s. Šípek uskutečnilo 30. 4. Pálení čarodějnic  

u Větřáka. Po úplném setmění se nás sešlo, a až do 
ranních hodin se u ohňě vystřídalo několik desí-
tek účastníků. Vedle občerstvení ať už v pevném 
či tekutém stavu se vedly hojné debaty a vzpomí-
nalo se na staré časy, příhody a události. Na řadu 
přišly i písně a zpěvy za doprovodu hudebních 
nástrojů.
 Dne 23. 5., tj. v době uzávěrky tohoto vydání 
Němčičského čtení, pořádáme též pěší výšlap za 
poznáváním přírodních a kulturních lokalit regi-
onu – zavítáme na Hustopečcsko, Kurdějovsko  
a Boleradicko.
 Dále jsme letos absolvovali seminář o pozem-

Z jarního úklidu přírody.

kových úpravách, účastnili jsme se a účastníme 
řady správních řízení týkajících se ochrany příro-
dy (bohužel musím konstatovat, že pochybení ze 
strany účastníků, ale i správních orgánů nebývají 
vzácnými), dlouhodobě monitorujeme problema-
tiku černých skládek v mikroregionu a konzultu-
jeme ji s kompetentními orgány, spolupracujeme 
s Českým svazem ochránců přírody při manage-
mentu péče o jejich pozemky v rámci Přírodní 
rezervace Zázmoníky aj.
 Z dalších letos plánovaných akcí se letos bezespo-
ru uskuteční školení pro naše zástupce o územ-
ním plánování pořádané společností Ekologický 
právní servis. O prázdninách chceme zejména pro 
ty menší uspořádat zážitkové táboření v přírodě 
s přenocováním. Inspirací pro nás byla informa-
ce o tom, že za první republiky a i těsně po válce 
se scházela sokolská mládež 6. 7. u Větřáka, kde 
se pálila pamětní vatra jako upomínka na výročí 
upálení Mistra Jana Husa – takže pro ty z vás, kte-
ří chcete strávit pár pozdně-večerních okamžiků  
u ohně či podebatovat o husovském odkazu, platí 
tato pozvánka. 

Za o. s. Šípek
Richard Stávek, člen rady

Politická strana počet platných 
hlasů

počet platných 
hlasů v %

ODS 119 34,6

KDU-ČSL 62 18,02

ČSSD 54 15,7

TOP 09 31 9,01

Věci veřejné 30 8,72

KSČM 18 5,23

Strana Práv Občanů Zemanovci 10 2,9

Suverenita - blok Jany Bobošíkové, 
strana zdravého rozumu

6 1,74

Strana zelených 3 0,87

Občané.cz 3 0,87

Česká pirátská strana 2 0,58

Dělnická strana sociální spravedlnosti 2 0,58

Strana svobodných občanů 2 0,58

Moravané 1 0,3

Volte pravý blok 1 0,3

Počet voličů zapsaných  
v seznamu voličů:  495

Počet voličů, kteří se zúčastnili 
voleb:  345 (69,7 %)

Počet platných  
odevzdaných hlasů:  344

V celé ČR volilo 62,6 % 
oprávněných voličů

Výsledky voleb v rámci celé 
ČR (uvádíme pouze strany, které 
obsadily mandát): ČSSD (22,09 
%, obsadili 56 mandátů), ODS 
(20,22 %, obsadili 53 mandátů), 
TOP 09 (16,71 %, obsadili 41 
mandátů), KSČM (11,27 %, obsa-
dili 26 mandátů), Věci veřejné 
(10,88 %, obsadili 24 mandátů).
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 Jistě většina z Vás již několikrát prošla osmikilo-
metrovou trasu, kterou lemovala Obecní vinařská 
stezka (dále jen OVS) do dnešních dní. Její trasu, 
náplň a podobu informačních panelů vytvořili  
v roce 2004 Ing. Jan Stávek a Boleslav Kopřiva  
a zrealizovali spolu s ostatními členy Sdružení 
vinařů Němčičky. Cílem této stezky bylo sezná-
mit projíždějící turisty s místními zajímavostmi  
a zavést je do vinic, které skýtají malebné pohle-
dy do okolního kraje. Stezka na čtyřech panelech 
(Nad Novosády, V Kněžských, U Větřáka a Nad 
Puclejty) informovala také o historii a panorama-
tických pohledech z daného místa.
 V roce 2007 bylo Ing. Andreou Řezníčkovou 
navrhnuto prodloužení a zkvalitnění stávající stez-
ky tak, aby byla pro stále vzrůstající počet turistů 
dostačující a atraktivnější. Projekt byl na obecním 
zastupitelstvu předložen již v roce návrhu, ale  
k jeho realizaci došlo díky 
dotaci ze SZIF až v roce 
2010. 
 OVS byla tedy pro-
dloužena na celých 10 
km a nyní konečně tvoří 
okruh. Ze stanoviště číslo 
2 (V Kněžských), které bylo 
původně slepé a turista se 
musel vrátit zpět ke hřbi-
tovu, nyní stezka pokra-
čuje za horizont a dále po 
panelové cestě směrem  
k přírodní rezervaci Jesličky. 
Zde je také nové posezení  
a informační panel o přírodní rezervaci a přilehlých 
viničních tratích. Cesta pokračuje kolem ZD (kde je 
informační panel o technologii vína), dále nahoru 
obcí kolem Hulatova sklepa, záhumenskou sklepní 
uličkou (kde může turista naleznout panel o vede-
ní révy vinné s ukázkou) a dále se vede nahoru ke 
kapličce U Větřáka napojujíc se na stávající stezku. 
Nový panel Nad Růžený, kde je klidné odpočinkové 
místo s novou zelení, seskupuje text, který o svém 
vinařství napsali vinaři sami. Všechna zastavení 
jsou doplněna o aktualizovanou mapu katastru  
s vyznačením jednotlivých viničních tratí a turis-
tických cílů, spolu s kontakty na místní vinaře. 
 Všechna stanoviště jsou nově opatřena důmy-

Obecní vinařská stezka má nový kabát
slnými dřevěnými stojany na kola, ve kterých 
může cykloturista zanechat svůj přepravní pro-
středek, posadit se na stávající, či nové lavkostoly  
a meditovat nad krásou okolní krajiny. Zkvalitnění 

stezky bylo doplněno také 
poutavými směrovými uka-
zateli, které v obci ukazují 
na důležité turistické cíle 
a jejich vzdálenosti. Tyto 
byly umístěny především 
na složitých křižovatkách, 
takže můžeme doufat, že 
nejen cykloturisté, ale také 
návštěvníci jednotlivých 
sklepů a atrakcí už v Něm-
čičkách nebudou bloudit. 
 Důležitou součástí projek-
tu, která vedla ke zkvalitně-
ní OVS byla výsadba dopro-

vodné zeleně. Celkem bylo vysazeno 7 stromů  
a to lípy a hrušně. Nejvýrazněji se stromy uplat-
nily u kříže při cestě na Bořetice, nad meruňkový-
mi sady. Lípy zde tvoří čtverec, z jehož středu lze 
spatřit jak bořetický kostel tak němčičskou kap-
ličku. Lípa, tentokrát jako solitera je použita i nad 
Němčičkami u vodárny. Hrušeň vhodně doplňuje 
prostor mezi hasičskou zbrojnicí a kostelem. Zde 
bude tvořit stín pro novou odpočinkovou lavečku, 
která byla také součástí projektu. Součástí rea-
lizace byl i výsev květnaté louky nejen v prosto-
ru mezi lípami, ale také na stráni pod Kapličkou  
U Větřáka. Louka bude pastvou pro motýly, ale  
i oči všech poutníků přicházejících navštívit Něm-
čičky. 
 Závěrem je nutné poděkovat všem, kteří se jak-
koliv podíleli na přípravách a realizaci nové OVS. 
Obecnímu úřadu Němčičky za součinnost, Ing. 
Andree Řezníčkové za návrh projektu, Boleslavu 
Kopřivovi a Ing. Aleně Šmídové za podkladové 
materiály na informační panely, Bc. Romaně Šnaj-
dárkové za čas při náročné administraci a zpra-
cování projektu na dotace a v neposlední řadě 
Ing. Janu Stávkovi za získání dotace, bez které by 
nebylo možné projekt zrealizovat. 
 

Ing. Stanislav Schwarz
www.profizahrady.cz, realizátor projektu

Realizace květnatého trávníku  
a chodníčku u Kapličky Sv. Anto-
nínka

Výsadba nové okrasné hrušně  
u kostela
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Vinařské okénko
Prezentace vína ve sklepě
 Konzumentů a spotřeby vína v České republice 
stále přibývá. Roční spotřeba na osobu v loňském 
roce už překročila hranici dvaceti litrů. Konzu-
mace vína ovšem nenarůstá jen do kvantitativ-
ního měřítka, ale spotřebitelé hledají stále nové  
a nové typy vín. Vzhledem k tomu, že je víno velmi 
„trendy“ nápoj, umění diskutovat o různých dru-
zích, značkách, ročnících a zkušenostech s nimi 
je dobrou vizitkou každého moderního člověka. 
Smutné je, že se občas stává, že zákazník ve skle-
pě je teoreticky vybaven mnohem více než samot-
ný výrobce vína. Nemůžeme se donekonečna 
uklidňovat myšlenkou, že jsme pouze malovinaři  
a nemusíme proto oplývat znalostmi profesioná-
la. Vinař, který jakýmkoliv způsobem víno prodá-
vá, by měl svůj produkt na úrovni odprezentovat. 
K tomu, aby byl zájemce o víno spokojený, je nut-
né zaměřit se na několik faktů.
 Důležité je především uvítání zákazníka, během 
kterého ukážeme svou vstřícnost a zvídavými, 
ale ne příliš osobními otázkami se snažíme zjis-
tit odkud kupec přijel, jaké je jeho zaměstnání  
a navázat tím krátkou diskusi. Získáme tak důležité 
informace, které nám pomohou v další prezentaci 
našich vín (tím ovšem rozhodně není myšleno, že 
pro „Pražáky“ zalovíme z jiného soudku než pro 
svou vlastní konzumaci; takové triky jsou už dnes 
passé). 
 Následovat by měl krátký monolog nebo disku-
ze o vašem vinařství, ve kterém se kupující dozví 
jaká vína může očekávat. Žádané informace jsou 
především o ročním objemu výroby vína, počtu 
hektarů, odrůdové skladbě, rodinné tradicí, 
úspěších na soutěžích vín a nějaké zajímavůstce 
ze sortimentu. Většinou už se diskutuje nad prv-
ním vzorkem, není třeba zmiňovat, že se začíná 
buďto bílým nebo růžovým vínem a pokračuje  
k vínům červeným od nejsušších po nejsladší,  
od méně aromatických po aromatické. Degustuje 
se ze skleniček na stopkách. U většiny vinařů už 
jsou součástí sklepního vybavení. Klasické „koš-
tovky“ jsou dnes už spíše odcházejícím folklórem, 
který může v kombinaci s klasickým kvelbeným 
sklepem a dřevěnými sudy do degustace vnést 
určitý prvek autentičnosti, zvláště pokud víno 
prezentuje starší, zkušenostmi opředený vinař. 

Obecně se ale pro dnešního náročného konzu-
menta nedoporučují, protože z nich není možné 
víno dostatečně zhodnotit. O tom, že jakákoliv 
nečistota nebo plíseň na skleničce může kohoko-
liv odlákat, se snad nemusíme ani rozepisovat.
 Dbejte na to, aby degustující o víně dostal co 
nejvíce informací. Charakteristikami, které běžně 
můžete prozradit a které zajímají potenciální kup-
ce, jsou: odrůda, ročník, cukernatost, trať (cha-
rakteristika trati), způsob výroby vína, senzorická 
charakteristika vína (komentář k barvě, vůni, chu-
ti), doporučená doba a způsob skladování, dopo-
ručení k určitému pokrmu. Doplňkovou informací, 
která jistě zákazníkovi pomůže k tomu, aby si víno 
zapamatoval může být jakýkoliv příběh, který se 
k vínu vztahuje. Ať už je to informace o rodinné 
receptuře po x generací nebo například vtipná 
historka vázající se k jeho výrobě či názvu. Víno 
totiž příběh potřebuje, jinak zanikne v záplavě 
ostatních klasických odrůdových vín, která atakují 
náš trh. Je nutné se odlišit.
 Milovníci vín jsou dychtiví po jakékoliv informaci 
o víně. Čím více výrobních prostor či sklepů jim 
ukážete, tím lépe. Je nutné si uvědomit, že pro-
středí, ve kterém se víno prezentuje je pro více či 
méně znalého konzumenta vypovídající o kvalitě 
vyráběného vína. Proto je nutné provázet pouze 
v těch místech, která máte čistě poklizená nebo 
navíc zajímavě vyzdobená.
 Po celou dobu prezentace vín je nutná komuni-
kace s hostem. Vyvarujte se chvílí, kdy máte špat-
nou náladu a nechuť s kýmkoliv diskutovat. Pří-
jemné prostředí, atmosféra a entuziasmus vinaře 
jsou polovinou úspěchu z prezentace degustova-
ných vín. Na tyto faktory musí vsázet spousta vel-
kých firem, které vyrábějí kvanta průměrných vín. 
Proč bychom to nedokázali také my, malí vinaři, 
kteří máme vína tak zajímavá a různorodá ?  

Stalo se
Veletrh Víno a destiláty 20�0
 Veletrh Víno a destiláty již před několika lety 
svým rozsahem předčil známý brněnský Vinex. 
Z obchodnického vinařského pohledu se jeví pro 
výrobce jako zajímavější, protože většina obcho-
dů se odehrává v Praze. Na letošní sedmnáctý 
ročník se poslední dubnový týden přijelo prezen-
tovat také ZD Němčičky, které představilo kolek-
ci mladého ročníku a také nové etikety, které se 
začnou během několika měsíců používat. Na jed-
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nom ze stánků byla k ochutnání také vína z Vinař-
ského dvora, která zvítězila na mezinárodní sou-
těži pořádané k veletrhu Víno a destiláty 2010. 
Jednalo se o Lokus červený, který získal bronzový 
pohár a Rosé Nad Zahrady (Merlot), které bylo 
ohodnoceno zlatým pohárem jako nejlepší rosé 
víno. Věřme, že v příštích ročnících se zastoupe-
ní němčičských vinařů rozšíří, protože je zřejmé, 
že tradiční viniční tratě Němčiček mají co nabíd-
nout.

Místní výstava vín
 V sobotu 15.5.2010 proběhla v místním Kultur-
ním domě výstava vín. Organizátoři měli s letoš-
ním ročníkem nečekaně více práce, protože se 
jim podařilo shromáždit více než 400 vzorků vín, 

z čehož pouze 30 % bylo místních. Ukázala se tak 
výborná spolupráce nejen s okolními modrohor-
skými obcemi, ale také s vinaři se vzdálenějších 
vinařských obcí. Níže uvádíme přehled úspěšných 
vín:
Absolutní šampion: 
Svatovavřinecké, 2009 – Čotek Vladimír, 
Mutěnice.
Vítěz mladých bílých vín: 
Veltlínské zelené, vzh, 2009 – Stanislav Charvát, 
Klobouky.
Vítěz starých bílých vín: 
Sylvánské zelené, ps, 2007 – Boleslav Kopřiva, 
Němčičky.
Vítěz rosé vín: 
Rosé Nad Zahrady (Merlot), vzh, 2009 
– Vinařský dvůr, Němčičky.
Vítěz starých červených vín: Zweigeltrebe, 2007 
– Kubová Helena, Němčičky.

 Organizátoři děkují všem vinařům za poskytnuté 
vzorky vín a návštěvníkům výstavy za účast. 

Bude
Vinařský triatlon
 TJ Sokol Němčičky organizuje ve dnech 4. až  
6. 6. již tradiční vinařský triatlon. Ten letošní bude 
ozvláštněn soutěží a přehlídkou modrohorských 
rosé vín, která se budou v sobotu 5.6. degusto-
vat po celý den na místním koupališti. Zájemci  
o účast v soutěži, ať už z řad sportovců nebo vina-
řů, ať se přihlásí u organizátora. Velkým lákadlem 
bude jistě odpolední beseda s Yvettou Hlaváčo-
vou, několikanásobnou mistryní světa v dálkovém 
plavání, držitelkou rekordu v přeplavání kanálu La 
Manche a ženou s nejdelšíma nohama na svě-
tě. Věhlasná plavkyně bude promítat fotografie 
z výprav za světovými rekordy a proběhne také 
autogramiáda její knihy „Rebelka“. Očekává se 
hojná účast nejen malých nadějných plavců, ale 
také ostatních starších sportovců, či milovníků 
sportu.

Vinařský den a burčáková zábava
 Sdružení vinařů Němčičky pořádá dne 28.8.2010 
Vinařský den, největší vinařskou slavnost v obci.  
V letošním roce proběhne v dopoledních hodi-
nách před KD výstavka vinohradnické techniky, 
v odpoledních hodinách potom zarážení hory  
u kapličky a folklórní program. Po celý den bude 
možné navštívit otevřené sklepy. Pro letošní rok 
přislíbilo spolupracovat a dát ochutnat svá vína 
11 sklepů. Ve večerních hodinách proběhne bur-
čáková zábava na místním koupališti.

Ing. Jan Stávek

Návštěvnost na výstavě vín byla veliká.

Místní výstava vín. Zazpíval mužácký sbor.
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Inzerce

Odpadní vody 

m³/měs

leden 3861
únor 5581
březen 9206
duben 5181
květen 3416
červen 5505
červenec 9539
srpen 5379
září 4558
říjen 5188
listopad 6706
prosinec 6461
celkem 7058�

Celkové vypouštěné
 množství odpadních vod  

za rok 2009 
v obci Němčičky
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Fotogalerie

Pozvánky
26. června 2010  - Letní noc  

srdečně zve ODS Němčičky, hrají The Teachers
2. července 2010 - stavění máje

3. - 5. července 2010 - tradiční krojované hody
hraje DH Lácaranka, DH Sokolka

srdečně zvou stárci a chasa
28. srpna 2010 - Vinařský den

srdečně zve sdružení Vinařů Němčičky

Fotografie do tohoto čísla Němčičského čtení poskytli: archiv obce Němčičky, archiv TJ Sokol Němčičky, archiv Římskokatolické farnosti Velké Pavlovice, archiv 
Občasnkého sdružení Šípek, Jan Stávek, Jan Suský, Naďa Poláčková, Radomír Oslzlý, LZ. Děkujeme.

Dětský maškarní ples


