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Němčičské čtení
zpravodaj obce Němčičky

Vážení čtenáři,
jistě jste si všimli, že číslo Němčičského čtení, které
právě držíte v ruce, se od těch minulých liší. Už zběžným
prolistováním také doznáte, že tradiční čtvrtletník došel
změny jak grafické, tak obsahové. Doufáme, že stejně
jako my, zhodnotíte i vy tuto úpravu jako vývoj k lepšímu.
Už nějakou dobu panovalo neblahé přesvědčení, že
místní obecní tisk zaostává, a to nejen v porovnání
se zpravodaji vydávanými v okolních obcích, ale také
se staršími vydáními Čtení samotného. Samozřejmě je
jasné, že lví podíl na postupném ztenčování tříměsíčníku
má vlna pandemie, kvůli které zejí především kulturní
rubriky všech tiskovin prázdnotou. Ovšem fakt, že obec
je nyní ochuzena o většinu svých tradičních i netradičních
společenských akcí neznamená, že se nám tu neděje nic.
Právě naopak poskytuje tato doba příležitost zaměřit se
na dění v obci, které by možná jindy zůstalo opomenuto.
I proto přišla iniciativa ze strany zástupců a pracovníků
obce právě včas.
Novou vizí ve spojitosti s Němčičským čtením je přinést vám, čtenářům místním i odjinud, informace z dění
a života v obci v poutavější a atraktivnější podobě. Tato
snaha vyústila v rozsáhlou změnu fungování obecního
tisku. Namísto klasického způsobu získávání obsahu
formou pobídek přichází nyní na řadu aktivní přístup ze
strany redakce, v rámci něhož bude obsah každého čísla
zpracováván interně ve spolupráci s občany Němčiček.

V praxi tento přístup bude vypadat tak, že místo toho,
aby se ti, kdo mají zájem sdílet ve Čtení své postřehy,
novinky, či zážitky museli sami lopotit s psaním svého
příspěvku, mohou využít služeb redakce. Té stačí pouze
poskytnout náměty vámi preferovanou formou (ať už
v rozhovoru, v korespondenci či přímo naživo, například
u pořádaných akcí), a o samotné zhotovení článku je
postaráno.
Samozřejmé je, že zapojení občanů a jakákoliv iniciativa ze strany vás, čtenářů, se nadále vítá a je zaručenou
formou zpravodajství „z první ruky“. Zasílat můžete jak
celé články, tak například i fotografie z aktuálního dění
i z historie. Vždy také uvítáme například unikátní záběry
obce a jejích dominant. Ty potom rádi otiskneme třeba
i na obálce příštího čísla. Ať už vaše náměty, fotografie,
či celé zhotovené články nyní můžete zasílat na novou
e-mailovou adresu cteni@nemcicky.cz.
Abychom ale předešli nedostatku námětů v období, kdy
iniciativa veřejnosti co se týče příspěvků do zpravodaje
stagnuje, nabízí se nyní i tato druhá možnost. Doufáme,
že se vám nové provedení zpravodaje bude líbit a že
vám nová forma zpracování obsahu přijde vhod. Přejeme
příjemné čtení.
Za redakci,
Kateřina Poláčková
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Novinky z obce
S příchodem března konečně necháváme zimu za sebou a můžeme se těšit na čím dál více dní zalitých sílícím
jarním sluncem, které přímo vybízí k trávení času na zahradě, na poli i v přírodě. I zástupci a pracovníci obce
mohou konečně soustředit svou činnost na venkovní prostory. Se starostou obce Zbyňkem Slezákem nejen
že zrekapitulujeme uplynulé zimní období, ale dozvíme se také o tom, jaké změny čekají obec v nastávajících
jarních dnech.

J

ednou z nejběžnějších činností obce v uplynulých
měsících byla zimní údržba chodníků a komunikací,
která letos probíhala pravidelně a bez problémů,
částečně také díky nedávné rekonstrukci dalšího úseku
chodníků. Nová skladba s devadesáticentimetrovým rovným pásem se udržuje lépe než dříve zrekonstruované
úseky i úplně původní dlažba a dovoluje plné využití
techniky. Vzhledem k tomu, jak se nový půl druhého
kilometru dlouhý úsek osvědčil, objevují se už úvahy o
úpravách dříve opravovaných úseků po vzoru nejnovějšího chodníku. Na tyto úpravy ale dojde nejdříve potom,
co se zrekonstruují zbývající části původního dlážděného
chodníku.
Období relativně mírných zim spojené s kovidovými
omezeními vytvořili skvělou příležitost k provádění
údržby, oprav a vylepšení veřejných prostor, které by se
za plného provozu daly jen těžko zvládat, nebo na které
ani jinak nezbýval čas. Starosta obce Zbyněk Slezák tuto
příležitost oceňuje: „Kvůli kovidu tady máme omezený

na Oranžovém
hřišti.

Kácení starých stromů je ale pouze
jednou stranu mince. Ruku v ruce
s ním jde výsadba nové zeleně
v obci a katastru.

Průběžně probíhá v obci výměna venkovního osvětlení.
Z důvodů energetické náročnosti a nákladné údržbě
se už stará světla neopravují, ale vyměňují za úspornější LED zdroje. Začátkem března bylo vyměněno cca
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likvidace
topolu

pohyb lidí, takže teď máme volnou ruku jak na drobné
opravy, tak na rozsáhlejší práce, které bychom nemohli
za normálního provozu provádět. V kulturním domě
se například celý týden v kuse dělala elektroinstalace
a upravovalo se obložení.“ Prostor KD přitom běžně využívají ke své činnosti zájmové spolky, a to až 4 až 5 dní
v týdnu. „Rozsáhlejší práce se doteď odkládaly, čekalo
se, až bude nějaká proluka mezi událostmi a schůzkami
spolků, aby opravy neomezovaly život v obci, a kovidová
situace pro ně poskytla ideální příležitost, takže ji využíváme,“ dodává Slezák.

Na proběhlé podzimní úpravy v budově úřadu se navázalo zkulturněním obecního archivu. Prostor byl odvlhčen, uklizen, přibyly nové police a narostla úložná
kapacita. Úprava archivu bude zakončena přehledným
uspořádáním veškerého uloženého spisového materiálu. Poslední fází práce v prostorách úřadu bude rekonstrukce knihovny, kterou také čekají drobná vylepšení.
„V knihovně dojde k menšímu zásahu, bude taky zkulturněná. Pod obcí funguje přes deset let a zatím se do
ní moc neinvestovalo, je čas se jí začít věnovat. V plánu
je dodělat police, osvětlení, i topení,“ přibližuje starosta. Tato rekonstrukce uzavírá činnost oprav v budově.
Veškeré ostatní prostory – čekárna u lékaře, nájemní
prostor pro kosmetiku/masáže, malý pomocný archiv
i serverovna pro optickou síť (která se bude po prázdninách uvádět do provozu) – podlehly rekonstrukci již
na podzim.
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Takto
probíhala

10 % osvětlení. V obci je momentálně na 280 světelných
zdrojů, přičemž každý měsíc průměrně 5-7 kusů starých
světel doslouží a je nahrazeno novými.
Aktuálně také obec organizuje nadcházející rekonstrukci
dvou komunikací přímo v obci, a to kostkové cesty na
Haltýři a ulice Za Humny. Zde dojde k výměně povrchu
a vytvoření zpevňovacího pruhu. Při té příležitosti se
také opraví vpusti do kanalizace. Celková rekonstrukce
kanalizace v tomto úseku proběhne průběžně pomocí
vysprávkových pásů. Půjde o neinvazivní zásahy uvnitř
kanalizace, při kterých se nepoškozuje povrch vozovky.
V první etapě budou práce probíhat od křižovatky za
obecním úřadem až po schody k prostřední autobusové
zastávce, v druhé etapě potom dál až po napojení cesty
na hlavní ulici

S postupným oteplením přišel také čas na zvelebování
obecní zeleně. Na dětském hřišti došlo k odstranění jednoho topolu. „Topol je křehký strom a za větrného počasí působily odlamující se větve problémy. Kvůli listům
se zanášely rýny na okolních domech. Z porady s dendrologem navíc vyplynulo, že topol vůbec nebyl při osazování prostor hřiště vhodnou volbou,“ odůvodnil Slezák
rozhodnutí ke skácení stromu.
Kácení starých stromů je ale pouze jednou stranu mince.
Ruku v ruce s ním jde výsadba nové zeleně v obci a katastru. Na ulici v Nových Horách přibyla výsadba různých
druhů listnatých stromů. „Jedná se o 21 okrasných ovocných a listnatých stromů z dotačního titulu. Vysadili jsme
je ve spolupráci s majiteli pozemků v zeleném pásmu,
který byl na toto ozelenění vyčleněn. Teď už zbývá jen
Němčičské čtení, 1/2021
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aby se ujaly a ten prostor zkulturnily,“ doplňuje starosta.
V plánu je také osázení zpevněné cesty od vodojemu
v Kněžských směrem k bývalému olejáku. Tam by měla
v budoucnu růst celá alej ovocných stromů různých
druhů. Výhledově se také uvažuje o vysázení smrkového
porostu, který by v budoucnu mohl sloužit jako zdroj
pro tradiční hodovní máje. Pro ty se zatím hledá vhodná
lokalita. „U nás teď vysazují Lesy ČR smíšené lesy, kde
silně převažují listnáče. Na celé ploše státního lesa došlo
k velkým úpravám, stromy se nechávají prořezat, do dvou
let chce organizace vysázet nové. V té skladbě ale smrky
úplně chybí.“ V blízké budoucnosti jsou k dispozici dvě
potenciální máje. Oba stromy zatím rostou v zástavbě
a o jejich kácení bude potřeba jednat.
Nečekanou komplikaci přinesla místní čistička odpadních vod, jejíž provoz řadu let zajišťoval pan Procházka.
Jeho místo teď bylo dočasně vyplněno, ale stále se hledá
trvalá náhrada v podobě pracovníka na poloviční úvazek. Slezák situaci komentuje: „S provozem čističky se
teď trochu pereme, nemáme s ním potřebné zkušenosti.
Snažíme se uvést čističku do více automatického režimu,
aby ten provozní pracovník tam strávil opravdu jenom
jednu až dvě hodiny denně.“ Výsledky rozboru vzorků
vody zatím vycházejí dobře, ale vzhledem k tomu, že čistička je z roku 2004 a přestává stačit její kapacita, plánuje
obec její rekonstrukci a navýšení potřebné kapacity.
Dalším z dotovaných projektů bude výstavba nových
autobusových zastávek. „Na přesunuté dolní zastávce
směrem dolů na Bořetice a na obou stranách prostřední
zastávky vzniknou kryté zděné stavby, které poskytnou
zázemí pro cestující využívající autobusovou přepravu.“
Půjde o stavby malého rozsahu, u kterých není potřeba
stavební povolení. Kdy zastávky v obci vyrostou? „Pokud dostaneme dotaci, kterou nám mohou přiznat během dvou měsíců, bude se stavba realizovat už tento rok
o prázdninách,“ míní starosta.
Úpravy a vylepšování v obci nikdy nekončí. K dalším
záležitostem, na které bude zastupitelstvo obracet pozornost, patří rozšíření parkovacího stání mezi kostelem
a školou jak pro obyvatele bytových jednotek na škole,
tak pro návštěvníky kostela. Neustále je také co vylepšovat na sběrném dvoře a v jeho okolí. Zde dojde k rozšíření silnice, aby se zde mohli pohodlně vyhýbat auta
a chodci. U rybníka má také vzniknout drobné odpočinkové místo s posezením. Toho bychom se mohli dočkat už na jaře. Starosta obce popisuje, k jakým pracím
zde dojde: „Půjde pouze o srovnání terénu, zasetí trávy
a osázení stromy. Přijde sem další lavkostůl. Bude zde
i dobíjecí místo na mobily a v budoucnu třeba na elektrické kola.“ Vyžití zde jistě najdou pejskaři i maminky
s dětmi.
Poslední velkou ambicí obce je obnovení sboru dobrovolných hasičů. Jedním z přínosů tohoto kroku by byla
možnost pořídit pro obec defibrilátor. „Jen za poslední
dva roky došlo ke třem zásahům, kdy byl defibrilátor
v obci potřeba,“ zdůrazňuje Zbyněk Slezák. Obnovení
sboru se začalo řešit již loni v létě, kdy ale přípravy
6
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Za zavřenými
dveřmi
sklepů
Na obecním úřadě můžete
nově platit i platební kartou.
přerušil opětovný nárůst nakažených a postupné zpřísňování opatření. To znemožnilo pořádat školení, které
bude muset vedení podstoupit. Zájem o zřízení sboru
v obci roste ve všech generacích: „Děti z Němčiček jezdí
do jednotek v okolních obcích a tvoří tam třeba dvě třetiny družstva. Chceme jim dát příležitost, aby se mohly
realizovat i tady. Z řad dospěláků už se nám také přihlásila řada dobrovolníků. Ještě nám chybí přitáhnout
k tomu i tu starší mládež,“ směje se starosta. Případné
zázemí pro hasičský sbor by vzniklo buď na hasičce, kterou momentálně využívá Domovinka jako sklad, nebo
v případě potřeby většího prostoru eventuelně i v prostorách pod KD. ■

POPLATKY ZA ODPAD A ZE PSŮ 2021
V kanceláři úřadu se v pondělí a ve středu vybírají
poplatky za odpad a ze psů. Výše poplatku za odpad
je 600 Kč za osobu, poplatek ze psa 70 Kč, za každého
dalšího psa 100 Kč. Poplatky můžete uhradit bankovním
převodem na účet Obce Němčičky č. 1381822319/0800,
var. symbol 1340XXX - č. p. domu, např. pro dům č. p.
44 - 1340044. Splatnost poplatků je do 30. dubna 2021.
Rodiče, kteří mají zájem o slavnostní obřad vítání občánků, se mohou přihlásit v kanceláři úřadu. Podmínkou
je trvalý pobyt dítěte v obci.

V

inaři z Němčiček každoročně pořádají tři významné vinařské akce, kterými značně obohacují
kulturní dění v obci. Minulý rok se jim však podařilo uskutečnit pouze jednu z nich. „Bohužel se nepodařilo uskutečnit tradiční košt vín, který vždy přinesl
minimálně tři sta vzorků z Němčiček a okolních obcí,“
posteskl si předseda vinařského spolku Ing. David
Ludín. „Naštěstí pak ale restrikce povolily a podařilo
se nám realizovat Vinařský den, který přilákal přibližně
650 návštěvníků,“ dodává Ludín. Tento počet však
nebyl rekordní. Tím stále zůstává rok 2019 s více než
700 návštěvníky. V listopadu se nevyvedl ani tradiční
Košt mladých vín a svatomartinských hus.
Vzhledem ke stávajícím opatřením to vypadá, že je i letošní jarní košt vín ohrožen. Vinaři však zůstávají optimističtí a doufají, že se na konci května povede alespoň
akce ve formě májové zábavy, kdy by došlo k přehlídce
vín bez hodnocení.
Samotnému koštu totiž tradičně předchází hodnocení
vín odbornou komisí. Nejlépe hodnocená vína pak získávají medaile a diplomy. Momentálně však vinaři svá
vína vzájemně nekoštují ani nehodnotí, i když by to bylo
možné. „Musela by se zavést poměrně restriktivní opatření, která by hodnocení umožňovala, ale nikomu se do
toho moc nechce,“ přiznává předseda vinařů. Vinaři se
shodují na tom, že se nejedná o tolik významnou výstavu
jako například Salon vín nebo 30 vín Modrých Hor, které
mají pro výrobce vína opravdu velkou váhu i smysl.
Některá vinařství a vinařské spolky se současné situaci
přizpůsobily tak, že své akce přenesly do světa online.
Tento způsob pořádání kulturních událostí němčičští vinaři vůbec nezvažovali. Ví totiž, že jsou specializovaní
spíše na akce konané „offline“, a těch by se také rádi
drželi. „Nejvíc se těším se na Vinařský den. Je to taková
největší slavnost vína, kde si na své přijde každý velký
vinař i mikrovinař z obce,“ doufá v lepší zítřky předseda
vinařů.

I přes to, že jsou v plánování akcí vinaři omezení, neusínají na vavřínech. „Už vloni jsme měli v plánu rekonstrukci vinařské stezky, což už se konečně realizuje. Už
se instalovaly nové dřevěné otočné cedule, které brzy
ozdobí také nový historický text. Máme nachystané
i nové uvítací cedule, kde budou uvedeny aktuální kulturní akce v obci,“ vyjmenovává novinky ze spolku vinařů David Ludín.
Obecní vinařská stezka obce Němčičky je dlouhá 8 km
a prochází místy, ze kterých je možné shlédnout nejen
místní vinohradnické zajímavosti, ale i jedinečné panoramatické pohledy do širokého okolí. Dá se absolvovat
na kole i pěšky, tak déle neváhejte a pokud jste ji zatím
neabsolvovali, vydejte se na cestu! Trasu můžete započít
u hřbitova kolem Novosadů, pokračujte k vysílači směrem na Ovčí terasy, zahněte doprava k zemědělskému
družstvu, poté se vydejte na Bořetice a u ranče se dejte
doprava. Meruňkovým sadem vyjdete až k Větřáku a odtud si můžete zajít ještě na vyhlídku v Puclejtech.
Kromě úprav místní stezky vzniká také nový vinařský
web. Ten plánují průběžně aktualizovat, přidávat informace o všech akcích a poskytnout skrze něj přímé propojení na všechny němčičské vinaře. Jejich prozatímní
počiny můžete zkontrolovat na adrese: www.vinarinemcicky.cz. ■
Němčičské čtení, 1/2021
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Jak proběhlo
očkování seniorů

O sobě,
opatřeních
i pandemii

Foto: Kateřina Poláčková

s knězem Slatinským

U

ž od roku 2015 vede bohoslužby v Němčičkách
P. PaeDr. Marek Slatinský. Již předtím působil na
mnoha místech. Podíval se do Farnosti u Katedrály sv. Petra a Pavla v Brně, poté sloužil dva roky jako
kaplan v Křižanově a deset let byl správcem ve Farnosti
sv. Mikuláše v Šaraticích a ve Farnostech obcí Zbýšov,
Hostěrádky-Rešov, Kobeřice u Brna a Vážany nad Litavou.

Časté stěhování za prací však nevnímá jako překážku.
„Rozdíly mezi kostely nevnímám. V každém se cítím
jako doma, když se přestěhuji, nic se pro mě nemění –
pokaždé mohu být v jiném kostele, ale téměř vše zůstává stejné – uspořádání i bohoslužby,“ prohlašuje kněz
Slatinský. „Teď už je naprosto běžné, že se kněží střídají
častěji než dříve, především ti mladší. S narůstajícím věkem se proces stěhování prodlužuje,“ dodává farář. Sám
v dohledné době žádnou změnu neplánuje.
Vyrůstal ve věřící rodině. „Už od dětství jsem věděl, že se
chci jednou stát knězem. Některé děti chtějí být popelářem nebo kosmonautem, ale já jsem vnitřně cítil, že tato
profese pro mě bude tou nejlepší,“ popisuje svoji cestu
k duchovní profesi otec Slatinský. Jeho mládí však ještě
bylo spjato s komunistickým režimem. „Když jsme na
základní škole vyplňovali dotazníky, kde se nás ptali, co
chceme jednou dělat, musel jsem si vždy vymyslet něco
jiného,“ dodává teď už s úsměvem Slatinský.
Kněz si všímá menšího zájmu o náboženství. Přisuzuje
to široké škále možností zájmových činností. Tím podle
něj klesá i nedělní účast na bohoslužbách. „Teď si můžu
vybrat, zda pojedu v neděli dopoledne třeba na nákup,
do kina, do Prahy, do Vídně na vídeňskou kávu, nebo do
kostela. Dříve tolik možností nebylo. To jste buď seděli
doma, nebo raději zašli na tu nedělní bohoslužbu,“ srovnává farář.
Že nyní vídá méně lidí v kostelech, je patrné také z pandemické situace. Najdou se totiž tací, co se raději po8
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Foto: archiv farnosti Velké Pavlovice

modlí doma a sledují online přenos bohoslužeb. Těch
klasických je nyní možné účastnit se pouze v případě
dvacetiprocentního zaplnění kostela, dodržování dvoumetrových rozestupů a užívání ochranných prostředků
dýchacích cest. Mimo to také nedochází k podávání ruky
při pozdravení pokoje ani k hromadnému zpěvu. „Na
fungování bohoslužeb to nemá větší dopad. Ty probíhají už tisíc let a těch epidemií a morů už bylo tolik, že
ten rituál bohoslužby je tomu přizpůsoben,“ zamýšlí se
kazatel. Velký přínos vidí i v dříve kritizovaných pozlacených kališích, jejichž úprava přenosu nežádoucích bakterií brání více.
Své bohoslužby vnímá jako příležitost, jak lidem předávat vhodné informace. Momentálně motivuje především
k užívání vitamínů a snaží se příznivě ovlivňovat lidskou
psychiku. „Jde mi především o to, aby se lidé uklidnili.
Hlavním výsledkem modlitby by přece jen měl být vnitřní
klid a vyrovnanost,“ poznamenává duchovní. Potýká se
ale i s otázkami, jak je možné, že současná pandemie
vznikla, pokud Bůh existuje. „Ta momentální situace nepopírá existenci Boha. Jestliže si lidé někde v laboratoři
vytvoří virus, který se nějakým nedopatřením dostane
ven, jde především o naši zodpovědnost. Proč by měl
Bůh bránit něčemu, co člověk zavinil? To bychom mohli
po Bohu chtít, aby nám čistil například znečištěné řeky.
Je důležité, že vidíme důsledky našeho lidského jednání.
Bůh nemůže utíkat neustále za člověkem a napravovat
jeho přešlapy,“ osvětluje epidemii z pohledu křesťana
farář Slatinský. ■

V

prostorách kulturního domu proběhlo ve čtvrtek
18. února proočkování zájemců z řad seniorů starších 80 let první dávkou vakcíny proti onemocnění
Covid-19. Celá akce byla zajištěna v rámci spolupráce
obecního úřadu Němčičky, charitativní organizace Girasole a Nemocnice Břeclav. Plán zajistit místním seniorům
očkování vznikl již o několik týdnů dříve, pro nedostatek
vakcín ale musel být odložen. Iniciativu v tomto směru
potom přebralo vedení obce Těšany, kde akce proběhla
úspěšně.
Možnost nechat se očkovat proti covidu u svého obvodního lékaře se zájemcům otevřela až 1. března. Němčičští senioři ale tak dlouho čekat nemuseli. Alternativa
k pomalému začátku plošného očkování získala podobu
mobilního očkovacího týmu, který utvořil zdravotnický
personál spolku Girasole pod záštitou Nemocnice Břeclav. Ta také poskytla přesný počet vakcín. Podobným
způsobem ze začátku fungovala i v březnu zahájená

očkovací strategie Jihomoravského kraje, která se postupně zapojila očkovací místa a mobilní týmy zřízené
pod krajskými, městskými a fakultními nemocnicemi,
a následně i obvodní lékaře.
Nabídku očkování a zájem mezi němčičskými seniory
o vakcínu zjišťovali již v lednu zaměstnanci obecního
úřadu. Ti také vypomohli přihlášeným zájemcům s rezervací v online systému. Šesti z celkového počtu osmnácti
přihlášených bylo očkování poskytnuto v prostředí jejich
domovů, ostatní se dostavili přímo na místo. Zájemci byli
zváni ve třech skupinách se zhruba půlhodinovými prolukami, aby nedošlo k přílišnému shlukování na jednom
místě. Celý proces očkování probíhal obdobně, jako
u lékaře v ordinaci. Zájemcům byla podána první dávka
očkovací látky od společnosti AstraZeneca. Celá akce
trvala zhruba dvě hodiny. Pro druhou dávku vakcíny si již
senioři budou moct dojít ke svému lékaři. ■
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Vlek připraven,
lyžařům vstup
zakázán!
Foto: Jaroslav Stávek

Pro místní tělovýchovnou jednotu, stejně jako pro všechny ostatní organizace v oblastech služeb, pohostinství
a cestovního ruchu, se loňský i letošní rok nesl ve znamení nejistoty a neustálých změn. S příchodem podzimu
a opětovným zpřísňováním bezpečnostních opatření se letošní zimní sezóna na vleku ocitla v ohrožení. O tom,
jak se s tíživou situací vyrovnal TJ SPORT Němčičky, poskytl informace Jaroslav Stávek.

O

d samého začátku koronavirové krize musel
spolek podstoupit celou sérii obtížných rozhodnutí, a to především v důsledku nepředvídatelnosti vývoje celé kovidové situace. Činnost spolku
se odvíjela od jediné zásadní otázky - umožní vláda vlekařům po celé ČR aspoň na část sezóny provozovat sjezdovky? S příchodem jara už je jasné, jak se situace vyvinula. Všechna zásadní rozhodnutí však bylo třeba dělat
s velkým předstihem v podmínkách nejistoty, která ale
zároveň dávala prostor pro naději na optimistický vývoj
situace. V tomto duchu se také celá sezóna nesla. Ještě
v polovině února se vyhlídky na otevření vleků jevily
vcelku příznivě. Podstupování rizik je součástí řízení každé organizace, a obzvlášť v dnešní době je určitá míra
rizika nevyhnutelná v jakékoliv situaci.

byla v tomto případě plynulost a bezproblémovost,
s jakou ostatní podniky v pohostinství přešly na prodej
prostřednictvím výdejních okének. Spolek nepodcenil
ani zajištění výbavy pro své zaměstnance a brigádníky.
Obsluze občerstvení a servisu se nakoupily ochranné
roušky, instruktorům speciální šátky s nanomembránou.

Takto by jinak
probíhala výuka

v lyžařské
škole.

Opatrná příprava
Přípravy na lyžařskou sezónu probíhaly od samého začátku s nadějí, že vláda vleky alespoň v omezeném režimu otevře. Přesto za každým krokem stálo neustálé
zvažování každého potenciálního přínosu i rizik. Každoroční podzimní skládání hmoty například tentokrát
proběhlo s minimální pomocí brigádníků. Jelikož vládní
nařízení přicházela chaoticky a s nejasnou působností,
aby se spolek vyhnul případným problémům, skládali
zaměstnanci a zaměstnankyně hmotu na svah svépomocí a v rouškách. Naopak přesun vybavení občerstvení
z budovy koupaliště do provozovny pod sjezdovkou
proběhl téměř bez zaváhání. Povzbudivou skutečností
10
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Rolba nakonec na svah vyjela 19. února.

Zasněžit, či nezasněžit?
Nejzásadnějším bodem této sezóny byla bezpochyby
otázka zasněžování. I v běžných letech představuje
umělé zasněžování velký problém, a to především kvůli
náročnosti na specifické podmínky teploty a vlhkosti
vzduchu, které v v posledních letech splňuje jen málo
zimních dní. Letos bylo takových ideálních dní jako naschvál nepočítaně. Krizi tentokrát způsobil problém
úplně jiný. Pokud by opatření nedovolila vleky otevřít,
jela by sněžná děla zbytečně. V prosinci ovšem k částečnému uvolnění došlo, a když se naskytla příležitost, spolek se rozhodl zasněžování zahájit. Po krátké oblevě se
v tvorbě umělého sněhu pokračovalo i v lednu a únoru,
kdykoli to počasí umožnilo. Sníh se nechal ležet na velkých hromadách, aby lépe vydržel výkyvy teplot. Na případné rolbování mělo dojít až při otevření sjezdovek,
v případě přetrvávajícího zákazu pak na konci sezóny,
aby nevyužitý sníh neležel na svahu až do dubna a hmota
pod ním neprorůstala trávou.

Sáně, boby, lopaty
Když očekávané dobré zprávy o otevírání vleků pro veřejnost stále nepřicházely, přilákal bílý sníh na svah také
sáňkaře. Rodiče chtěli dopřát svým dětem alespoň nějaké zimní radovánky a ke sjezdu svahu na saních či bobech není vleku zapotřebí. Nedostatek jiného vyžití přilákal ale víc zájemců, než byl místy mělký sníh schopen
pojmout. Stopy po bobech se zanedlouho proměnily
v hluboké brázdy, které místy odhalily vrstvu hmoty.
Ironií je, že bobování zůstalo (až na výjimky v Praze)

Stejně jako na horách, nahradila i zde
prázdný vlek alespoň čtyřkolka.
12
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strany tělovýchovy, že by si dodržování hygienických
pravidel dokázala ohlídat.

Důsledky pro rozpočet

S nadějí na postupné rozvolňování uvedli
na svahu do provozu sněžná děla.
bezpečnostními nařízeními opomenuto, přitom je mnohem méně kontrolovatelné než shlukování lyžařů na
vleku, kterému se dá snadno předejít nastavením rozestupů ve frontách a omezením kapacity vleku.

Promarněná sezóna
Největší bolístkou letošní zimy je pro provozovatele
vleku bezesporu zrušení lyžařské školy. Naději pro malé
začínající lyžaře představoval přesun do čtvrtého stupně
systému PES, který sliboval zahájení kurzů, i když omezeně, v maximálním počtu pěti dětí s jedním instruktorem. Smutná je představa promarněné zimy, obzvlášť při
vědomí, že za běžnou sezónu se na němčičském svahu
naučí o víkendech lyžovat na 380 dětí jen v lyžařském
kurzu. Bezpočet dalších potom navštíví skiareál v rámci
školních lyžařských pobytů, které každoročně zaplní
kapacitu ubytovny od ledna až do půli března. Výuku
v kurzu běžně zajišťuje až na 40 instruktorů.
Se zhoršením koronavirové situace koncem února vypadal už osud letošní lyžařské sezóny v Němčičkách jako
víceméně zpečetěný. Příležitost se ale naskytla ještě poslední únorový týden, na který letos vyšly jarní prázdniny. Rolba konečně vyjela a sněhové haldy proměnila
v rovnoměrnou sněhovou pokrývku. Trvající zákaz sice
nedovolil rozjet vlek, ale malí lyžaři dostali alespoň možnost nechat se nahoru na svah vyvézt čtyřkolkou. Na
horách, kde sníh drží na svazích dlouho do jara, si tímto
způsobem budou moci lyžaři ještě zajezdit. Pro náš svah
ovšem s příchodem vyšších teplot provoz končí. Lyžovat
na holou hmotu přijede málokdo. O to více zamrzí nešťastný výsledek sezóny v porovnání s přesvědčením ze

Co se týče ekonomického bilancování, je zimní sezóna
pro financování celého areálu i v běžném roce zcela zásadní. Letos si TJ SPORT musí v rozpočtu poradit bez
příjmů z ubytování, z veřejného lyžování, ze servisu,
a především z kurzů lyžařské školy, který představoval
většinu z celkových ročních příjmů. Tyto výnosy přitom
pravidelně slouží k pokrytí finančních potřeb v období
mimo sezónu (tedy měsíce březen až červen a září až
prosinec), nájmů z pozemků, provozu málo výdělečného koupaliště i každoročních investic nutných na
opravy a vylepšení provozů a zařízení. Jediné přilepšení, se kterým může spolek počítat, je částečná kompenzace pro své stálé zaměstnance. Ztracenou příležitost výdělku pro každoroční brigádníky v občerstvení,
na vleku i v lyžařské škole jako instruktoři už však nikdo
nenahradí. Pozitivní zprávou v uplynulém chmurném
roce je fakt, že se podařilo splatit hypotéku na opravovanou budovu pod vlekem a tělovýchově zbývá jediný
úvěr na auto.
Pohled na zasněženou sjezdovku beze stopy po lyžařích opravdu zamrzí. S nástupem jara už je jasné, že
sportovní areál se dočká návštěvníků nejdříve opět až
v létě. Mezitím musí ale TJ SPORT Němčičky dál počítat s každým možným vývojem situace, co dnešní doba
ještě přinese, a přizpůsobovat podle něj svou činnost.
Zatím můžeme pouze vyhlížet, kdy se situace obrátí
a opět se otevře možnost začít využívat sportovní
zařízení, které areál nabízí. ■

V lednu
jsme popřáli
dvěma oslavenkyním

A

č se možná letošní zima zdála obzvlášť pochmurná, i letos bylo z čeho se těšit. Leden totiž
přinesl hned dvě radostné události v podobě významných životních jubileí dvou němčičských spoluobčanek. 6. ledna oslavila krásné devadesáté narozeniny
paní Ludmila Sadílková, a o dva týdny na to, 18. ledna,
přijala gratulace k sedmadevadesátinám paní Marie
Šlancarová, která tak je nejstarší obyvatelkou obce.
Obě oslavenkyně přijaly blahopřání i od zástupců obce
a svěřily se nám, jak si i v nelehké době zachovávají dobrou náladu. Paní Marie nedá dopustit na dobrý oběd, po
kterém si vychutná skleničku piva. Ráda má také sladké
cukroví, o které si za pomoci chůvičky, kterou má doma
se synem, vždycky zavolá. Každou neděli jí zpestřuje
návštěva rodiny a den jí tak vždy rychleji uteče.
Paní Ludmilu i v tomto požehnaném věku zaměstnává
zahrádka ve Staré hoře, kde pěstuje česnek, cibuli,
brambory a ostatní zeleninu. Nákupy jí obstarává dcera
a obědy si nechává dovážet. Jedinou starost má v dnešní
složité době o děti. Sama má devět pravnoučat a vnímá,
jak omezená školní docházka i zrušená praktická výuka
komplikuje žákům vzdělávání i dospívání. Vzpomíná, že
ona sama nikdy podobnou situaci, ve které by nesměla
do školy, nezažila.
My našim jubilantkám přejeme hlavně pevné zdraví
a plno energie do dalších let. ■
Němčičské čtení, 1/2021
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Kam za jídlem
po Modrých Horách
Foto: Denisa Šopíková

S

oučasná situace zavřela dveře mnoha firmám
a podnikům a bohužel mezi ně patří i restaurace
a kavárny, kam se tak rádi chodíme odměňovat dobrým jídlem nebo lahodnými nápoji. Některé
gastro-podniky však na tuto situaci pohotově zareagovaly, a jak připomíná staré české přísloví, když to nejde
dveřmi, zkusíme to oknem! A otevřít výdejová okýnka
se rozhodlo i pár podniků Modrých Hor. Pokud se vám
tedy stýská po dnech, kdy jste si mohli dovolit nevařit
a jen si „skočit na meníčko“, nebo po víkendech s vidinou posezení u sladkého dezertu a lahodného kofeinového nápoje, nezoufejte. Přinášíme vám několik tipů na
místa, kde své mlsné jazýčky můžete ukojit i v této době.
Nejlepší je to samozřejmě tam, kde je to nejblíž! Co
takhle udělat si procházku na farmu Ovčí terasy, která
od března opět otevírá svoji samoobslužnou stodolu?
Stačí si vybrat dezert či nápoj z volně přístupné lednice

nebo si uvařit kávu z kávovaru, do kasičky poctivě vložit peníze (nezapomeňte si vzít drobné!) za váš „nákup“
a vychutnat si občerstvení na čerstvém vzduchu v obklopení oveček a jiných domácích zvířátek.
Ať už pěšky nebo autem – do Velkých Pavlovic je to kousek. Pro menu se po celý týden můžete stavit na Lotrinském hotelu, v restauraci André, Vinopa, TJ Slavoj-sport,
Fontána nebo o víkendu také „na Bowlingu“. Pokud
máte neutichající chuť na pizzu, stavte se pro ni třeba
každý den v podvečer v Pizzerii Twister. A co to kafe?
To si v Pavlovicích taky dáte! Třeba v Galerii vín a penzionu Stará hora, kde jsou pro kávomily vždy od pátku do
neděle.

Přinášíme vám několik tipů
na místa, kde své mlsné jazýčky
můžete ukojit i v této době.
Na ty největší kávové fajnšmekry jsou připraveni také
v Bořeticích. Místní kavárnu Dvorek snad ani nemusíme
představovat. Sice se trochu plácnete přes kapsu, ale
protože zdejší dezerty jsou vážně „nebe v hubě“, nebudete litovat a doslova si odnesete pořádný gastro zážitek. Pro menu se v Bořeticích můžete zastavit každý
všední den v hotelu Modré hory a nově si můžete jídlo
objednat také v Alaadinově farmě, která jídlo přímo rozváží, a také disponuje domácími výrobky podle syrské
receptury!
V Kobylí se můžete zastavit do restaurace Záložna,
kde jsou na objednávky připraveni denně od 14 hodin
a o víkendech na Vrbici třeba do Kafé Sklep pro domácí
dezert nebo kávu.
Tak neváhejte a vyrazte udělat sobě i místním podnikům
radost – není lepší cesty než té, na jejímž konci vás bude
čekat odměna! ■
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Na Ovčích
terasách

si občerstvení
vychutnáte v této
stylové stodole.

Když se z obýváku
stane učebna

Všichni rodiče dětí školou povinných se už přes rok vypořádávají s novou profesí – učitelskou. Žáci teď jejich pomoc potřebují více než kdy předtím. Protože tento skok do nové „práce“ může být obzvláště obtížný, připravili
jsme vám pár tipů, jak v oblasti vzdělávání ulehčit práci sobě i svým dětem.

V březnu už to bude rok, co se kromě ostatních zařízení a institucí zavřely i tolik důležité školy. I přes to,
že němčičská základní škola čítá dohromady jen několik desítek žáků, potýká se s problémy současnosti
jako každé jiné vzdělávací zařízení. A proto musela 11.
března minulého roku začít jednat.

P

rvním úkolem bylo co nejdříve zajistit žákům přístup k distanční výuce. „Zjistili jsme, kdo má jaké
zařízení v domácnostech, jaké mají děti připojení
k internetu, kdo bude pracovat na tabletu, kdo na počítači, kdo na notebooku, někdo dokonce začal výuku na
telefonu,“ popisuje přípravy na online výuku ředitel školy
Petr Antoš. Prvotní okamžiky tohoto nezvyklého vyučování přinášely spoustu úsměvných momentů. Nová situace kromě samotných žáků k obrazovkám lákala i ostatní
členy rodiny, kteří se chtěli na tuto zvláštnost také podívat, a zavítali tak snadno do virtuální třídy. Kromě toho
se občas stávalo, že online konferenci nechtěně vedl žák
místo učitele. Stačilo, aby se přihlásil dříve než kantor,
a získal tak veškerá oprávnění administrátora. To se však
v nastavení podařilo brzy změnit. Online výuka kromě
přímého videohovoru s žáky obnáší také zadávání úkolů,
které žáci musí v rámci „domácího vyučování“ splnit.
25. května se školy pro celý první stupeň otevřely.
V červnu si tak děti přebraly vysvědčení a mohly se těšit na zasloužené prázdniny. V září žáci opět zasedli do
školních lavic, dlouho v nich však nesetrvali. Po necelých
šesti týdnech byly školy nuceny opět zavřít své dveře,
které se prvním a druhým třídám otevřely až 18. listopadu a vyšším ročníkům v poslední listopadový den.
I tato iniciativa navrátit prezenční formu základnímu
vzdělání všech tříd však ztroskotala a po vánočních
prázdninách bylo umožněno přicházet do školy jen dětem prvních a druhých tříd.
Třetí a čtvrtá třída tak přes internet musí zvládat češtinu, matematiku, prvouku, přírodovědu, vlastivědu
a anglický jazyk. V hodinách matematiky vynechávají
geometrii. „Na to potřebuji mít ty děti u sebe. Takto
nemůžu zkontrolovat, jak rýsují, jak drží tužku, pravítko
i kružítko,“ posteskla si učitelka Antošová. Doufá, že se
16
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Jak (si) zpříjemnit
domácí výuku

škola bude moci brzy otevřít a učivo geometrie s žáky
dožene co nejdříve. Videokonference však nejsou jediným místem, kde se může s žáky vidět. „Jednou za dva
týdny využívám individuálních konzultací. Po půlhodinách mi přichází v rouškách do školy, já zkontroluji jejich
znalosti a úkoly, které mají mít hotové,“ popisuje jediné
„offline setkání“ Lucie Antošová. Kromě toho si ve škole
děti napíšou malý test, aby měly podklady pro vytváření
konečného hodnocení.

Pokud potřebujete svoje děti
naučit nová slova (barvy, zvířata,
hudební nástroje…) a už v raném
věku se nedokážou odtrhnout
od digitálního světa, zkuste jim
do jejich dotykových zařízení
stáhnout aplikaci České výukové
kartičky. Zábavnou a bezbolestnou
formou tak procvičí nová slovíčka.

Jestliže vašeho studenta trápí
anglická slovíčka, zkuste si s ním
vyrobit oboustranné kartičky –
na jednu stranu napište slovíčko
anglické, na druhou české. Slova,
která žák bude hravě ovládat,
odkládejte na jednu stranu,
ta těžší na stranu druhou.
To opakujte, dokud nezbude jen
jedna hromádka! Ze slovíček lze
utvořit také pexeso. Nebudete
však hledat stejné obrázky, nýbrž
slova stejného významu.

Úkoly do českého jazyka umí
i rodilému Čechovi někdy pořádně
zamotat hlavu. Pokud si nejste
jisti pravopisem, významem,
vzorem, rodem, skloňováním
nebo časováním některého slova,
zavítejte na adresu:
www.prirucka.ujc.cas.cz.
Stačí do vyhledávání zadat
požadované slovo a nechat si
vyrazit dech správným výsledkem!

U češtiny ještě zůstaneme.
Především středoškolákům se
teď budou hodit takové informace,
které dávají hlavu a patu.
A právě takové najdete na webu
www.milujemecestinu.cz.
V rubrice Maturita z češtiny
najdete rozbory literárních děl,
zápisky k literatuře i jazyku.

S těžkými příklady do matematiky
vám přes YouTube pomůže Marek
Valášek, který má v malíku snad
všechny numerologické záhady.
Ti starší mohou zavítat na kanál
Isibalo, kde se věnují příkladům
z chemie, matematiky i fyziky.
Na YouTube samozřejmě najdete
spoustu edukačních videí. Zkuste
vyhledat učivo, které zrovna
probíráte, a věřte, že vám
to nějaká milá paní učitelka
z videa ráda vysvětlí.

Na webové stránce
www.ucseonline.cz si studenti
mohou doplnit své chybějící
zápisky z jakéhokoliv předmětu.
Kromě toho zde také najdete
pestrý seznam zpracovaných
rozborů děl (nejen) k maturitě.

Prvňáčci a druháci momentálně jedou v téměř běžném
režimu. Jediné omezení nastává v podobě nošení roušek
v průběhu celé výuky, která probíhá standardně podle
rozvrhu. Ministerstvo školství doporučuje, aby zpěv nebyl hlavní náplní hudební výchovy. Proto se do popředí
dostávají hry na hudební nástroje, rytmická cvičení nebo
teorie. Tělesná výchova neprobíhá vůbec. „V rámci tělocviku chodíme alespoň ven na vycházky,“ představuje
současnou alternativu pohybu ředitel.
Počáteční nadšení žáků z uzavření škol, které proběhlo
na jaře loňského roku, vystřídal smutek a dotazy, kdy
bude možné se do školy konečně vrátit. Všímají si toho
především starší žáci, kteří mají sourozence v mateřské
škole, první nebo druhé třídě. Tady bohužel vzniká paradox, kdy ani děti nechápou, proč jejich mladší sourozenci do školy můžou, a oni ne.
Nezbývá než doufat, že situace brzy dovolí dětem navrátit se do škol a opět tak započít plnohodnotnou výuku
obohacenou o pohyb a sociální kontakty. „Kdykoliv se
tak rozhodne, jsme připraveni. A už se na to moc těšíme,“ shodují se učitelé. ■
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Označením VOC

se mohou pyšnit nová vína

V

inařský zapsaný spolek VOC Modré Hory organizoval v pátek 5. března pracovní setkání jmenovaných hodnotitelů vín VOC Modré Hory z důvodu
I. zatřiďování vzorků vín pro tuto certifikaci v letošním
roce. Pracovní hodnocení vín proběhlo ve Vinařství
Horák Vrbice za splnění aktuálních přísných protiepidemiologických opatření.

vání vín a 10 let od prvního zatřídění vína VOC Modré
Hory, z.s. Za tuto první dekádu činnosti spolku nelze
nezmínit sedm vinařství z devatenácti, která zatřídila
do modrohorské certifikace VOC zatím nejvíce vín:
Syfany Vrbice – 25, Sedláček Vrbice – 25, J. Stávek
Němčičky – 25, P&R Stávkovi – 19, Patria Kobylí – 13,
Horák Vrbice – 12 a Jedlička Bořetice – 10.

Celkem bylo přihlášeno 15 vzorků z nichž bylo 5 vín rosé
a 10 vín červených od 8 členských vinařství, mezi nimiž
byli zastoupeni vinaři všech modrohorských obcí. Přísnému tříhodinovému hodnocení pro certifikaci dohlíželo
7 renomovaných degustátorů.

Nejstarším zatříděným vínem se může pyšnit Frankovka 2008, tehdy ještě z Rodinného vinařství Jedlička
a Novák Bořetice. Celkově od vzniku spolku včetně
prvního letošního zatřiďování bylo s kladným výsledkem pro certifikaci vín VOC Modré Hory uznáno přesně
180 vín. Vinařství našeho mikroregionu stále více svá
vína do této certifikované klasifikace zařazují, reagují
tím na velice kladné odezvy svých zákazníků. Spolek má
aktuálně 19 členských vinařství a těší se na případné
rozšíření o další zájemce z řad modrohorských vinařů,
kteří do budoucna cítí obrovskou příležitost k oslovení
svých stávajících i nových zákazníků v tomto moderním
VOC trendu. ■

Podmínkám a pravidlům pro udělení označení VOC
Modré Hory vyhovělo 13 vzorků a 2 vzorky nevyhověly.
Odrůdová skladba hodnocených vín byla následující:
8x Frankovka, 4x Svatovavřinecké, 2x Modrý Portugal,
1x směs FR+SV. Spolek organizuje zatřiďování vín vždy
dvakrát ročně, další hodnocení proběhne ve středu
26. května v bořetickém Rodinném vinařství Jedlička.
Letošní březnové pracovní setkání mělo i významné
kulatiny, jednak se jednalo historicky o již 20. zatřiďo-

Tato hodnotitelské komise vybírala, která z přihlášených vín
si zaslouží certifikaci VOC Modré Hory.
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Lukáš Stávek

Foto: archiv VOC Modré Hory
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