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Během prázdninových měsíců nás čekají dva 
rozsáhlejší projekty. Prvním je oprava povrchu 
a kanalizace na dvou místech v obci. Na Hal-

týři dojde ke kompletní výměně povrchu a původní 
žulové kostky tak nahradí asfalt. Bude také opra-
vena kanalizace. Pracovat se bude po celé délce 
ulice od školní jídelny až na hranu parkoviště u kul-
turního domu. Při této příležitosti bude také věno-
vána pozornost zatravněné ploše, která doposud 
sloužila pouze jako stání pro auta. V  zeleném troj-
úhelníku bude vysazen strom a prostor olemuje ob-
rubník, vznikne tak odpočinkové místo. V  ulici Za 
Humny potom dojde opravě vpustí do kanalizace, 
výměně povrchu a vytvoření zpevňovacího pruhu. 
Práce zde začnou od 1. 7. Na opravu komunikace 
Za Humny přispěje ze svého rozpočtu Jihomoravský 
kraj částkou 50 tisíc Kč.

Druhou akcí je výměna elektroinstalace na hlavní 
ulici. Ta bude probíhat zhruba do konce července. 
Dojde k  uložení kabelu veřejného osvětlení i op-
tického vlákna. Výkop zasáhne na chodník i do as-
faltu, a to po celé pravé straně vozovky (při po-
hledu dolů od křižovatky) až k domu č.p. 50. Na levé 
straně dojde k lokálním zásahům. Ulice zůstane prů-
jezdná kvůli současně probíhající objížďce vedené 
skrz obec na Bořetice, i když provoz může být příle-
žitostně řízený.

Po prázdninách začne práce na dalším projektu, kte-
rým je oprava smuteční síně na hřbitově. K rekon-
strukci původně plánované na příští rok musí dojít 
už letos na podzim z  důvodu chátrání střechy ob-
jektu. Ta je také v pořadí oprav na prvním místě. Za-
tékající střecha by dlouhodobě mohla navýšit cenu 
rekonstrukce, která se nyní odhaduje na 200 tisíc Kč. 
Práce potrvá zhruba jeden měsíc.

Minulý měsíc se obec zabývala čištěním mostku přes 
potok u areálu zemědělského družstva. Odtud bylo 
doposud odstraněno na 60 kubíků naplaveného 
bahna a čištění má ještě pokračovat. Samotný mos-
tek také podlehne opravám, dojde k  jeho rozšíření  
a k instalaci zábradlí. 

Na sběrném dvoře se bude likvidovat stará buňka 
na uložení papíru a dojde k výstavbě nové, prostor-
nější jednotky, která bude splňovat odpovídající  
požárně-bezpečnostní podmínky.

Pokračuje také zvelebování autobusových zastávek. 
Na posunuté dolní zastávce byla vyzděna čekárna, 
která čeká už jen na zastřešení. Stejné úpravy se do-
čká zastávka prostřední, která navíc projde úpra-
vami pro bezbariérový přístup. 
-pol -

Novinky z obce 
Deštivý chladný květen zpomalil obvyklý rytmus přírody a až červen přinesl první opravdu teplé dny. Kdo ustál 
jarní mrazíky, může se těšit na úrodu bohatší než loni, ač možná lehce opožděnou. Kromě práce kolem domů, 
na zahradách, ve vinohradech, sadech a na polích přišly teď lepší podmínky i pro větší stavební akce v obci.  
O nich i o dalším dění v obci se dozvíte v následujícím článku.

Výstavba opěrné zdi 
na mostku za areálem ZD
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Hlášenírozhlasu.cz  
nově v naší obci!

Naše obec nově začala využívat službu Hlášeníroz-
hlasu.cz. Jedná se o webovou stránku, na které se 
po zaregistrování odběru můžete dozvědět aktu-
ální informace o dění v  obci prostřednictvím SMS, 
emailu nebo na sociálních sítích. Budete tak neu-
stále v obraze a už více nebudete muset čekat v okně 
nebo ztlumovat televizi, aby se k vám donesly pod-
statné informace z  dění obce pomocí rozhlasu kla-
sického. Kromě toho na této adrese (www.nemcicky. 
hlasenirozhlasu.cz) najdete také kolonku Podměty  
a závady, které mohou zapisovat právě občané.

Hlášenírozhlasu.cz je možné stáhnout do mobilu 
také jako aplikaci pomocí těchto QR kódů. K od-
běru informací se lze zaregistrovat přímo na stránce  
www.nemcicky.hlasenirozhlasu.cz, případně stačí na-
psat mail na info@nemcicky.cz nebo zavolat na tel. 
608 095 256. Služba je pro všechny občany bezplatná.

Prosíme občany o ohleduplnost  
a dodržování nedělního klidu.

Městský úřad Hustopeče: 
Upozornění pro chovatele  
(především psů)

Zákon na ochranu zvířat proti týrání od loňského pod-
zimu nově obsahuje povinnost chovatele zajistit, aby 
jeho zvíře nezranilo ani neusmrtilo zvíře jiného cho-
vatele. Porušení této povinnosti je posuzováno jako  
přestupek s pokutou až 1.000.000 Kč. Chovatelé agre-
sivních nebo „neposlušných“ jedinců by se měli této 
povinnosti přizpůsobit a buď zamezit kontaktu tako-
vých psů s jinými zvířaty, nebo je opatřit náhubkem. 

Dále byla zvýšena horní hranice pokuty za únik zví-
řete, především za volné pobíhání psů bez vlivu 
chovatele. Tato pokuta nyní může dosahovat až  
100.000 Kč.

Setkání mužáků z Modrých hor

Mužáci z Němčiček navázali na přetrženou folklorní 
činnost ve velkém stylu – tradičním setkáním pěti 
modrohorských mužáckych sborů, které letos pro-
běhlo 12. června ve snoubení s  akcí Vrbecká dě-
dina. Ani rozmary počasí nezkazily sobotní večer strá-
vený v prostranství vrbeckého kulturního domu, kde 
kromě modrohorských mužáků vystoupily také dámy  
z  ženského sboru Zpěvulenky z  Čeložnic, CM Gu-
ráš z  Velkých Bílovic a dětská cimbálová muzika  
Violka. Vedoucí němčičských mužáků Kamil Hycl shr-
nuje náladu panující onoho večera: „Všichni se samo-
zřejmě už moc těšili, protože jsme spolu se s ostat-
ními mužáky opravdu dlouho neviděli a nebyla ani 
příležitost si zazpívat. Setkání mužáků vloni nebylo, 
takže jsme moc rádi, že se zase konečně můžeme po-
tkat, popovídat si, zazpívat. A také zavdat dobrého 
vína! To k tomu patří!“ Pořádání tradiční akce se příští 
rok zhostí obec Bořetice, naše mužáky si ale můžete 
poslechnout i dříve. Nejbližší příležitost bude 2. sva-
tojánský košt v  Boleradicích nebo Mužácké zpívání 
v  Horních Bojanovicích u příležitosti akce Eště byly 
štyry týdně do hodů.

Zastupitelstvo obce

V jarních měsících proběhla dvě zasedání ze Zastupi-
telstva obce, a to 15. 4. a 28. 5. Na těchto zasedáních 
byla projednána následujíc témata:
• zvolení nové dozorčí rady Domovinky o.p.s. 
• navýšení rozpočtu o 972 000 Kč za účelem
 rekonstrukce budovy školy a o 2 460 300 Kč
• poskytnutí dotace TJ SPORT Němčičky, z.s. 
 ve výši 203 000 Kč za účelem kompenzace nákladů  
 na provedení úprav a oprav předmětu pachtu
• schválení smluv se stavebními firmami na opravu 
 kanalizace a částí školy
• prodeje, směny a pronájmy pozemků
• pronájem místnosti v budově obecního úřadu 
 a suterénu kulturního domu
• poskytnutí finančních příspěvků Lince bezpečí, 
 z.s. a městu Hustopeče na spolufinancování sítě  
 sociálních služeb
• smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného 
 břemene s Farmou Ovčí terasy
• úprava v obecně závazné vyhlášce o místním 
 poplatku z pobytu, schválení řádu veřejného  
 pohřebiště, schválení účetní závěrky ZŠ a MŠ  
 Němčičky za rok 2020
• dohoda o pracovní činnosti se zastupitelem – 
 obsluha čistírny odpadních vod
• výpůjčka KD a návratná finanční výpomoc ve výši 
 50 000 za účelem konání hodů
• debata ohledně umístění kontejnerů na tříděný 
 odpad na Suchém řádku

Kompletní zápisy ze zastupitelstev najdete 
na stránkách obce (www.nemcicky.cz/

zapisy-ze-zasedani-zastupitelstva).

Grilování s rosé víny
3. července 

Tradiční krojované hody 
Němčičky 2021
2. – 5. července 

Swing 
ve Vinařském dvoře
31. července

Počítání hvězd 
ve vinicích
13. srpna

Zarážení hory 
a otevřené sklepy
27. a 28. srpna

Burčáková zábava 
s neckyádou
28. srpna

Cyklomaraton 
Mezi vinohrady 
11. září

Kalendář akcí
Bagrování náplavy 

pod mostkem  
za areálem ZD

Foto: Natálie Stávková 
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Začátkem ledna 1940 byla v Mikulově odhalena pamětní 
deska s nápisem: 8. října 1938 osvobodila vojska Adolfa 
Hitlera Jižní Moravu z dvacetiletého cizího panství. 
4. prosince 1938 se v mikulovském okrese při hlasování 
občanů německé národnosti přihlásilo 99 % občanů  
k Vůdci Adolfu Hitlerovi.

Dále se podívejme na několik údajů o průběhu války.  
1. září 1939 zahájilo Německo válku přepadením  
Polska a později ovládlo celou Evropu. Vyhlazovací 
koncentrační tábor Osvětim byl otevřen na závěr roku 
1940 a plynové komory byly instalovány v červnu 1941. 
Masové transporty Židů do koncentračních táborů za-
čaly v roce 1942. 22. června 1941 přepadlo Německo  
Sovětský svaz. Na konci roku 1941 byl do války vtažen 
celý svět. 27. května 1942 byl v Praze-Libni uskuteč-
něn atentát na protektora R. Heydricha. Následovalo  
období nejkrutějšího teroru. 

Po dlouhých a hrůzných letech se začátkem roku 1945 
blížil konec války. Když němečtí vojáci opouštěli Miku-
lov, došlo 22. dubna v neděli v 11 hodin k požáru miku-
lovského zámku. Téhož dne v noci vstoupili do Mikulova 
vojáci Rudé armády. 

Po skončení války se vítězné mocnosti sešly v Postu-
pimi, kde bylo rozhodnuto o odsunu německého oby-
vatelstva z Československa, Polska a Maďarska. Po 
tomto odsunu se do Mikulova začali stěhovat čeští, mo-
ravští a slovenští občané. I z Němčiček bychom mezi 
nimi někoho našli. Jako student mikulovského gym-
názia, ubytovaný v internátě, jsem tam objevil rodinu  
fotografa Františka Dvořáčka, který měl v době mezi 
válkami pronajatý němčičský hostinec. (Pan Dvořáček si 
za první republiky postavil polodřevěné letadlo, ale při 
pokusu vzlétnout mu v trati Puclejty navždy vypovědělo 
službu.) 

Situace s výměnou německého obyvatelstva za české 
byla obdobná v celém pohraničí a také v blízkých Husto-
pečích. Jistě najdeme hodně Němčičských, kteří mají  
z té doby v Hustopečích příbuzné. 

I když bylo už deset let po válce, stále bylo mnoho  
mikulovských budov bez oken, některé bez střechy  
a mikulovský ohořelý zámek bez věže. Právě při znovu-
obnovení věže jsme jako studenti často pomáhali. 

Na závěr stručného přehledu přidejme jeden rys české 
povahy. I v nejhrůznějších situacích si najdeme prostor 
pro legraci, vtip a posměšek. Stejně tomu bylo za pro-
tektorátu. Lidová tvořivost se našla i kolem vlaku z Brna 
do Břeclavi. V té době jezdili průvodčí, kteří byli rodi-
lými Němci. Když vlak projížděl stanicemi Pouzdřany  
a Zaječí, měl průvodčí volat „Pozdřany, Zaječí,  
vystupovat.“ Protože mu čeština moc nešla, ozvalo se:  
„Pousrali, Zajici, vyskakovat.“

Jaroslav Slezák, 
někdejší mikulovský student

Víc jak tři čtvrtiny století uplynulo od konce druhé 
světové války. Němčičky byly 16. dubna roku 1945 
osvobozeny od německé krutovlády. Šest let pro-

tektorátu Čechy a Morava (Protektorat Böhmen und 
Mähren) znamenalo žít v neustálém strachu před ně-
meckými úřady, ve strachu z války, ve strachu před ně-
meckým gestapem. Desítky tisíc Čechů zahynuly ne na 
bojišti, ale v německých koncentračních táborech, na  
popravištích německých věznic, ve vyvražděných Lidi-
cích, Ležákách, Javoříčku, na Ploštině a v dalších místech. 

I němčičští občané žili v neustálém strachu z kontrol 
německými úřady a z výslechů německou tajnou poli-
cií. Němčičský středoškolský profesor František Šlancar 
byl pro svoje vlastenecké názory neustále vyslýchán ge-
stapem a často se musel skrývat. Tyto události si občas  
připomínáme. 

Trochu odlišná situace byla v nám blízké příhraniční  
oblasti, na části Hustopečska, hlavně však na Mikulov-

sku. Hustopeče (Auspitz) byly zahrnuty pod správu Třetí 
říše, takže němčičští občané tam bez propustky nesměli 
vstoupit. Mikulov (Nikolsburg) měl po celou dobu první 
republiky, tedy mezi světovými válkami, obyvatelstvo 
národnostně smíšené. Po dobu své historie byl součástí 
Českého království a později Československé republiky. 
Za období protektorátu se stal součástí Velkoněmecké 
říše. Většina českého obyvatelstva Mikulovska musela 
opustit svoje domy a odejít do vnitrozemí. V Mikulově 
zanikla také židovská komunita, která patřila k nejstar-
ším, největším a nejvýznamnějším v naší zemi. Po válce 
naopak museli Mikulov opustit občané německé ná-
rodnosti.

15. března 1939 následovalo obsazení Čech a Moravy 
německými vojsky. 2. dubna 1939 projížděla Mikulo-
vem vojenská vozidla a obrněné vozy směrem na Brno.  
Z mnoha moravských měst a vesnic se staly obce ně-
mecké. Ze známějších uveďme: Lednice se změnila na 
Eisgrub, Dolní Dunajovice na Unter Tannowitz, Zaječí 
na Saitz. 

S  příchodem příznivějších teplot zahájilo provoz 
i koupaliště v areálu TJ SPORT Němčičky. Čer-
ven se nesl v duchu zkušebního provozu. Pro-

zatimní otvírací doba byla od 14 hodin v  pracovní 
dny a od 9 hodin v sobotu a neděli. Opatření platí 
pro prostor koupaliště stejně jako jinde (povinnost 
doložit negativní výsledek testu, prodělání nemoci 
či uplynulou lhůtu po očkování), s  tím rozdílem, že 
by návštěvníci měli prokázat splnění těchto podmí-
nek již u vstupu. Aktuální pravidla platná pro pohyb 
v areálu budou k přečtení u vstupní pokladny. Jejich 
dodržování může být popřípadě zjišťováno namát-
kovými kontrolami návštěvníků.

Provozní vedoucí areálu Renata Podešťová komen-
tuje „Pro nás je komplikace v tom, že se v prostoru 
mísí návštěvníci koupaliště s  návštěvníky občerst-
vení, přičemž pro každého platí jiná pravidla. Bude 
to rozhodně hlavně o osvětě mezi lidmi. Záleži na 
tom, jak budou návštěvníci zodpovědní a ochotní 
pravidla akceptovat.“ Pro veřejné vnitřní pro-
story (občerstvení, sprchy, šatny, toalety) platí dál  
povinnost nošení respirátorů a rozestupů. 

Relativně chladný start sezóny znamenal, že na  
otevření koupališť nebyl ze strany veřejnosti příliš 
velký tlak. Vzhledem k tomu, že na jaře ještě většina 
zaměstnanců areálu zůstávala doma, přípravy na  
příchod sezóny probíhaly se zpožděním. Nyní už  
ale nic nebrání tomu, aby se areál zaplnil návštěv-
níky. „Všechny srdečně zveme a těšíme se, že si  
příjdete zaplavat. Zároveň ale prosíme o opravdu 
maximální dodržování platných opatření a o pocho-
pení a ohleduplnost k  ostatním návštěvníkům i za-
městnancům koupaliště,“ doplňuje Podešťová. 

VSTUPNÉ NA KOUPALIŠTĚ 2021

celodenní po 18. hodině

základní 70 Kč 35 Kč

studenti, občané 65+, 
držitelé ZTP a doprovod 60 Kč 30 Kč

děti do 15 let 50 Kč 25 Kč

rodina 
(2 dospělí + max 3 děti) 190 Kč 95 Kč

PERMANENTKY

základní zvýhodněná*

dospělí 1 750 Kč 1 000 Kč

děti a mládež do 18 let 1 300 Kč 750 Kč

*pro osoby s trvalým pobytem v obci Němčičky

Koupaliště
hlásí otevřenoPohraničí v druhé 

světové válce

Politické systémy se vždy snaží svojí propagandou působit především na mládež. Na nezkuše-
nou mládež se zaměřují především prostřednictvím škol. Na snímku z Wikipedie vítají děti ně-
mecké národnosti z Mikulovska Hitlerovy vojáky. Vítají je mávátky s nacistickým hákovým křížem. 
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ného umístění se raduje také z průběhu celého hodno-
cení. „Musím říct, že letošní organizace byla snad o dva 
stupně výš než kdykoliv jindy. Letošní výběr 30 vín Mod-
rých Hor se mi líbil zatím úplně nejvíc, kvalita organizace 
byla opravdu vysoká, a i celou přípravu hodnotím ve-
lice kladně. Upřímně doufám, že to tak bude pokračovat  
i v následujících letech,“ říká Jan Stávek. A nebyl jediný, 
kdo si celou akci pochvaloval. „Musím velice poděko-
vat paní ředitelce Ekocentra Trkmanka Zitě Dvořákové 
a celému realizačnímu týmu za vysoce profesionální pří-
stup od příprav zázemí pro soutěž, servis pro komise až 
po občerstvení pro hodnotitele. Navíc při ztížených pod-
mínkách a opatřeních, které se vyskytly z důvodu epide-
mie,“ konstatuje vedoucí soutěže David Ludín.

Odborný garant soutěže Lukáš Stávek se do chvály při-
dal také: „Zajištění prostor a služeb kolem hodnocení, 
průběh organizace a samotné hodnocení soutěže 30 
vín Modrých Hor mělo dle hlavního sommeliera Národ-
ního vinařského centra, o.p.s., Ing. Marka Babisze, vy-
sokou úroveň. Děkuji všem vinařům, degustátorům, ser-
visním pracovníkům a organizátorům za skvěle odvede-
nou práci.“

V kolekci 30 vín Modrých Hor jsou rovnoměrně zastou-
pena vína ze všech 5 obcí. Němčičky kromě VÍNO J.  
STÁVEK, který letos získal ocenění nejen za šampi-
ona, ale i za nejlepší kolekci vín, reprezentuje ještě VI-
NAŘSTVÍ PAVEL & RADIM STÁVKOVI a VINAŘSTVÍ ZD 
NĚMČIČKY. 
 • Müller Thurgau 2020 MZV – Vinařství Stávek Pavel 
  a Radim (vítěz v kategorii Bílá vína suchá 
  a polosuchá)
 • Neuburské 2020 MZV – ZD Němčičky 
 • Pálava 2020 MZV – Vinařství Stávek Pavel a Radim 
 • Frankovka (Reserva) 2018 VH – VÍNO J.STÁVEK
  (vítěz v kategorii Červená vína suchá 
  a polosuchá, Šampion soutěže)
 • Svatovavřinecké (Rosé Bočky) 2018 VOC Modré 
  hory – VÍNO J.STÁVEK (vítěz v kategorii 
  Růžová vína)
 • Frankovka (Bílá Frankovka) 
  2020 KV – VÍNO J.STÁVEK 

Kompletní výsledky soutěže  
najdete na www.modrehory.cz/
hodnoceni-30-vin-modrych-hor

Hodnocení 6. ročníku soutěže 30 vín Modrých 
Hor proběhlo 5.5.2021. To bylo letos v mnohém  
jiné – poprvé proběhlo v prostorách Ekocentra 

Trkmanka ve Velkých Pavlovicích, kde se konalo také za-
třiďování přihlášených vín.  Soutěž je otevřena pro vína 
vyrobená z hroznů révy vinné, mající původ v katastru 
obcí mikroregionu Modrých Hor (Bořetice, Kobylí, Něm-
čičky, Velké Pavlovice a Vrbice.), která splňují podmínky 
tohoto statutu. Soutěž je otevřena všem vínům, která 
jsou jednoznačně identifikovatelná (výrobce, původ, 
číslo šarže a doplňující údaj o zbytkovém cukru, atd). 

Hodnocení vín se zúčastnilo 30 certifikovaných degus-
tátorů včetně erudovaných vinařů v oboru z jednotli-
vých vinařství mikroregionu Modré Hory. Na objektivitu 
při hodnocení vín dohlíželi také předsedové jednotlivých 
komisí, které byly zastoupeny degustátory vždy ze všech 
pěti modrohorských obcí. Celkem šest komisí vybíralo  
z 274 přihlášených vín to nejlepší a zároveň hledalo top 
30 vín z mikroregionu Modré Hory. Hodnotitelé zapi-
sovali body pomocí speciálních tabletů do systému pro 
hodnocení vín „Elwis“ pod garancí Národního vinař-
ského centra, o.p.s., který vyhodnotí výsledný bodový 
průměr u každého vzorku a velmi tak usnadní, a přede-
vším urychlí celé hodnocení.

V závěru celého hodnocení zasedli k jednomu stolu 
předsedové všech šesti komisí, kteří z nejlépe hodnoce-
ných vzorků vybrali naprosté šampióny. Tím nejlepším se 
stala Frankovka Reserva, výběr z hroznů, ročníku 2018  
z vinařství VÍNO J. STÁVEK, jehož jméno je na vinař-
ských soutěžích často skloňováno. Vinař Jan Stávek své 
úspěchy přičítá především poctivosti a trpělivosti, které  

do vína vkládá. Jan také velmi dobře ví, že na dobré 
věci se vyplatí počkat. A tak mohla vzniknout Frankovka  
Reserva 2018 výběr z hroznů, která se nyní může honosit 
titulem Šampion 30 vín Modrých Hor.

„Takové víno není možné dělat každý rok. Děláme ho 
pouze v letech, kdy je ročník opravdu výjimečný, což rok 
2018 byl. Jedná se o víno z hroznů z nízké sklizně, což 
znamená, že na každém keři bylo méně než kilo hroznů. 
Tím pádem byl mnohem nižší výnos, ale o to vyšší kva-
lita i cukernatost,“ popisuje původ Frankovky Reservy 
Jan Stávek. „Už když to víno kvasilo, poznal jsem, že se 
jedná něco zvláštního, tak jsem na to nakoupil nové sudy 
z prestižních bednářství, a to víno pak zrálo bez toho, 
aniž bychom ho nějak promíchávali nebo přečerpávali,“ 
dodává k vítěznému vínu. To tedy dva roky naprosto 
nehnutě zrálo v nových barikových sudech a teprve po 
dvou letech se stočilo 
a nalahvovalo. 

Skvělému výsledku také nahrál ročník 2018. Ten byl výji-
mečný svými vysokými teplotami už na jaře. Vydatný byl 
pak také podzim, především říjen a září, což Frankovce 
napomohlo k dokonalému vyzrání. Kdy se můžeme tě-
šit na další Frankovku Reservu neví Jan Stávek s jistotou. 
Odhaduje, že další by mohla být z roku 2021.

Frankovka Reserva nebyla jediné víno z vinařství VÍNO 
J. STÁVEK, která se v soutěži umístila na velmi dobrých 
místech. Patří mezi ně také Rosé Bočky nebo Bílá Fran-
kovka. „Mám obrovskou radost, a to především proto, 
že všechna má vína, která se umístila, pochází z mod-
rých odrůd,“ sděluje nadšeně Stávek. Kromě výbor-

Modré Hory znají TOP 
30 vín ze všech pěti obcí 
Šampionem 6. ročníku soutěže 30 vín Modrých Hor se stala 
Frankovka Reserva ročníku 2018 z vinařství VÍNO J. STÁVEK

Za Svazek obcí Modré Hory, Tereza Slámová    Foto: Modré Hory

Už pošesté zasedli erudovaní degustátoři z Modrých Hor za pracovní stoly a vydali se na cestu hledání. Hle-
dali 30 nejlepších vín z tohoto mikroregionu známého především svými skvělými modrými odrůdami. V soutěži 
se sešly necelé tři stovky přihlášených vzorků, což je za fungování soutěže zatím nejvyšší počet vín. Nejlepší  
ocenění si odneslo vinařství VÍNO J. STÁVEK z Němčiček.
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O hladu tu také nezůstanete. V samoobslužném do-
mečku je také možné si zakoupit něco drobného na 
zub či na zahnání žízně. Útratu si spočítáte i zaplatíte do  
kasičky sami. 

Mimo veřejnost momentálně Arboretum navštěvují také 
školy. Majitelka Klára se dokáže postarat o program pro 
ty nejmenší, ale také vzrostlejší děti. Na Arboretu je také 
možné uspořádat svatební obřad, soukromou akci či 
oslavu narozenin nebo focení.

Arboretum má svou bránu pro veřejnost dokořán  
každou sobotu i neděli od 10 do 17 hodin a vstupné je 
dobrovolné. Tak vezměte své ratolesti a běžte objevo-
vat neobjevené!
-slam-

dodává Klára Stávková. Hry, které neustále přibývají, cílí 
především na pohyb, jemnou motoriku i rozvíjení dět-
ské fantazie.

Není divu, že se o otevření Arboreta brzy dozvěděla  
i Hustopečská televize, Česká televize i televize Prima, 
které z tohoto místa udělaly reportáže. Ty přilákaly 
spoustu návštěvníků, což chvílemi bylo neúnosné. „Lidí 
bylo fakt strašně moc, což je pochopitelné, každý potře-
boval někam utéct. Neslo to s sebou však bohužel i to, 
že toho bylo dost poničeného. Teď raději ani nepřidá-
váme fotky na náš Instagram, protože jsme chtěli, aby 
se to trochu uklidnilo a nechodily takové davy,“ přiznává 
majitelka.

Lokace, kde by si děti mohly pohrát a rodiče od-
počinout, může znít jako sci-fi. Takové místo však 
opravdu existuje – přímo u nás v Němčičkách! Pří-

rodu, zábavu i detaily v sobě skrývá Arboretum naproti 
koupaliště, které na jaře otevřelo své brány pro veřejnost.

Volný vstup dříve nebyl možný, přesto už někteří dříve 
do Arboreta nahlédli. A to v tematické dny, jako je třeba 
Pohádkové arboretum, kdy se zahradami prohánějí víly, 
trpaslíci, čarodějnice i hloupý Honza, nebo v prosinci, 
kdy v pekle řádí čerti a vyplašené děti uklidňují laskaví 
andělé. „Arboretum jsme začali budovat už asi před de-
seti lety, ale až nyní mě dcery přesvědčily, abych jej ote-
vřela pro veřejnost,“ prozrazuje majitelka Klára Stáv-
ková. V době přísných omezení, kdy jsme všichni většinu 
času trávili doma, tento krok ocenili především rodiče.

 „Chtěli jsme, aby si mohly maminky  
s dětmi zajít pohrát do přírody  
a zároveň si posedět a hodit se  

do klidu,“ dodává Klára Stávková. 

Hned při vstupu do Arboreta pochopíte, že se o oprav-
dovou oázu klidu jedná. Najdete tu jezírka, několik míst 
k posezení, stezku bosou nohou, velké i malé cestičky, 
domečky a tajná zákoutí. „Kromě toho tu máme připra-
veny ručně vyráběné hry pro děti. Ty se snažíme vytvářet 
v přírodních materiálech, aby nám sem hezky zapadly,“ 

Arboretum – místo pro 
hraní, k odpočinku i svatbám
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Dlouholetým pracovníkem čistírny odpadních vod  
byl pan Václav Procházka. Na místní ČOV působil  
téměř od samého počátku jejího provozu a jeho zku-
šenosti s údržbou a chodem čistírny jsou nenahradi-
telné. Za jeho dlouholetou službu obci mu děkujeme.

které v důsledku černá a reziví. I proto už vedení obce 
pomýšlí na rozsáhlejší opravu. Ta bude muset proběh-
nout jako součást rozšíření kapacity čistírny, které je 
podmínkou pro získání dotačního titulu. V  předběž-
ném plánu je tedy rozčlenění na sedimentační a dosa-
zovací jímku, zapojení průtokových česel a prototypu na  
zahuštění kalů. Tento projekt by také vyřešil další přetr-
vávající problém, se kterým se provoz na čistírně potýká. 
Jsou jím látkové vlhčené ubrousky, které sice nejsou  
určené ke splachování, přesto ale pravidelně ucpávají 
čerpadla, jejichž nože si s nimi neporadí. 

Náklady na tuto rozsáhlou modernizaci a rozšíření ka-
pacit čistírny odpadních vod se momentálně odhadují 
na zhruba 6 milionů korun. Část projektu i samotné vý-
stavby by byla podpořená dotací z  Jihomoravského 
kraje a z  Ministerstva životního prostředí. Tato dotace 
může doáhnout výše až 75 % z  celkové částky, ovšem 
zbývající část a daně musí být financovány z  rozpočtu 
obce, ve kterém pro tuto nákladnou operaci zatím chybí 
prostředky. Časový horizont celé akce od zpracování  
projektu až po uvedení do provozu se potom odhaduje 
na zhruba dva roky. 

Uplynulý rok se svými mnoha mimořádnými okolnostmi 
přinesl paradoxně i určitý pozitivní vývoj právě z hlediska 
čistírny vody. Díky úbytku turismu v obci je zaznamenáno 
zhruba o 1/5 až 1/4 méně kalů než v běžné turistické se-
zóně, kdy čistírna často funguje až na hranici svých mož-
ností a šestimetrová kalová jímka je přeplněná. O letních 

víkendech v minulosti narůstal průtok na čistírně o tře-
tinu oproti normálu, o hodovním víkendu dokonce až  
o polovinu.

CO DĚLAT, ABY NÁM ČISTÍRNA  
DÉLE VYDRŽELA?

Největším přínosem pro prodloužení životnosti čis-
tírny by zcela jistě bylo nesplachovat látkové vlhčené 
ubrousky. Proto prosíme, abyste u podobných hygienic-
kých pomůcek nejdříve zvážili, zda jsou ke splachování 
určené. Tuto informaci snadno zjistíte na obalu. Vlhčené 
ubrousky nerozemleté v  čerpadlech obalují a ucpávají 
odtokovou trubici a provoz čistírny pak stagnuje.

Druhým trnem v  oku je odpad v  podobě ovocných 
pecek, které se zachytávají na sítu separátoru. V  se-
zóně meruněk a švestek odstraňuje obsluha čistírny až tři  
vinařské bedny těchto pecek denně.
 
Všechny vinaře a ovocnáře dále žádáme, aby do od-
padu nevypouštěli vodu po výplachu sudů. Kvasinky 
ze sudů spotřebovávají tolik důležitý kyslík, který vyža-
dují bakterie čistící vodu, a ten se potom musí doplňovat 
za pomocí dmychadel, která tak musí často jet na plné 
obrátky.
-pol-

Mnozí si jistě ještě pamatují původní kořenovou 
čističku, která se nacházela na místě dnešního 
spodního rybníka. Voda zde kaskádovitě protí-

kala hustým porostem speciálně vysázených rostlin, je-
jichž kořenové systémy byly klíčem k  mechanickému  
i biologickému procesu čištění. Z kořenové čističky od-
tékala voda do potoka, kde se dále čistila. Tento pro-
jekt byl ve své době velice inovativní a zároveň vysoce 
funkční. Z porovnání vzorků vody odebraných z potoka 
v  Němčičkách a v  Bořeticích při ústí do Trkmanky vy-
plynulo, že i na tomto relativně krátkém úseku se voda 
bez problému vyčistila. Čistírny vody na tomto procesu 
běžně fungují jinde ve světě. U nás tento ekologický pro-
jekt utrpěl v důsledku nezodpovědného vypouštění od-
padní vody překyselené při výrobě vína či domácím pá-
lení. Kyselé prostředí nesvědčilo užitečným bakteriím ani 
rostlinám, které potom hynuly a proces čištění tak ztrá-
cel na efektivitě. Tato skutečnost byla důvodem k vybu-
dování nové moderní čističky v letech 2001 a 2002, při-
čemž tato byla uvedena do plného provozu v roce 2004. 

JAK SOUČASNÁ ČISTÍRNA FUNGUJE?

Odpadní voda je přečerpána třemi čerpadly, které po-
mocí nožů rozmělní pevné částice. Tekutina potom pu-
tuje do separátoru, kde projde sítem, které zachytí 
všechny hrubé nečistoty. Další částí je aerace pomocí 
dvou dmychadel, kde probíhá rozklad nečistot za pří-
tomnosti speciálně pěstovaných bakterií, které vyžadují 
neustálé provzdušňovaní vody, určitou teplotu a další 
podmínky. Přepadem se voda dostane do kalové jímky, 
kde už se odděluje čistá voda od kalů. Čistá voda potom 
přepadá do potoka a opouští čistírnu, kdežto kalná voda 
se vrací zpět čerpadly a celý proces se opakuje. Shro-
mážděný kal je poté zahušťován a odvážen k likvidaci.

Koloběh vody v  čistírně zaznamenává počítač, na kte-
rém obsluha kontroluje správný chod všech částí  

procesu. Obsluha dále denně zapisuje průtoky, kontro-
luje čerpadla, vynáší shrabky ze síta separátoru a kont-
roluje kalovou jímku. Každý měsíc se také provádějí dva 
kontrolní odběry vody.

Na svůj věk je místní čistírna v opravdu dobrém stavu. 
Voda se čistí velice dobře, výsledky laboratorních měření 
kontrolních odběrů vychází pravidelně v  rámci norem. 
Kromě průběžné údržby došlo k  uchycení nových čer-
padel, aby vydržela nápor nečistot, a obměně některých 
modulů. Na nové vedení zbývá předělat jedno čerpadlo.

CO NAŠI ČISTÍRNU TRÁPÍ? 

Z dlouhodobého hlediska se čistírna potýká především  
s všudypřítomným čpavkem, který vzniká rozkladem  
močoviny. Ten potom reaguje s  měděným vedením, 

„Špinavá“ reportáž  
z čistírny odpadních vod
Ač se to možná nezdá, současná čistírna odpadních vod nám v Němčičkách stojí už téměř 20 let. O čištění 
vody před jejím vybudováním, okolnostech jejího vzniku, principu fungování i současných problémech informuje  
starosta Zbyněk Slezák. 

Rozvodová skříň by potřebovala generální 
opravu. Měděné dráty pomalu ale jistě 

likviduje všudypřítomný čpavek.
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MEZI ŘÁDKY

Každý Němčičák vezme svou přespolní návštěvu mini-
málně jednou ke kapličce „U Větřáka“. Teď už na toto 
místo ale nemusí tahat lahev vína, skleničky, ani občer-
stvení. Stačí si poručit u okénka modré maringotky, ze 
které vám obsluha vydá cokoliv, na co máte zrovna chuť 
– může to být víno z Vinařství J. Stávek, káva Rebelbean, 
domácí dezerty, zmrzlina nebo třeba svačinka v podobě 
bořeckého chleba s uzeným masem a zeleninou. A to vše 
s dechberoucím výhledem na všechny světové strany!

Otevřeno: PÁ 16:00-20:00
 SO 10:00-20:00 
 NE 10:00-18:00

SLOVÁCKÝ DVŮR NĚMČIČKY

Ani Slovácký dvůr se nenechal svými vinařskými kolegy 
zahanbit a v minulém roce otevřel svou bránu všem cyk-
listům i kolemjdoucím. Na dvoře si návštěvníci mohou 
sami načepovat víno, pivo či limonádu dle libosti nebo 
ochutnat kávu z bořecké pražírny s domácím štrúdlem. 
Větší hlad zažene guláš, řízek a bramborový salát, uzená 
polévka nebo jiné drobnější pochutiny. 

Otevřeno: PÁ-NE 15:00-20:00
-slam-   

LETNÍ TERÁSKA VE VINAŘSTVÍ  

PAVEL & RADIM STÁVKOVI

Minulý rok se bratři Stávkovi rozhodli využít přes den 
prázdných prostorů, kam večer běžně usazují své zákaz-
níky a účastníky zájezdů do sklepa. V červenci začali lá-
kat kolemjdoucí kromě sklenky vína také na výbornou 
kávu, limonády a domácí dezerty. A to samé mají v plánu 
i letos.

VINOTÉKA ZD NĚMČIČKY

Vinotéky už také nejsou jen výsadou měst. Jednu si 
v  Němčičkách otevřelo také Zemědělské družstvo. 
Kromě toho, že tu můžete jejich víno zakoupit denně už 
od půl sedmé ráno, což může vytrhnout trn z paty nejed-
nomu žíznivci, nabízí také vína stáčená, tak si nechejte 
natočit rovnou do skleničky a pohodlně se usaďte venku 
pod slunečníky.

Otevřeno: každý den 6:30-21:00

VINNÝ BAR HULATA

Ten už musí znát každý. Ještě aby ne – však taky oteví-
rají pravidelně od středy do soboty už 8 let! Oblíbený je 
především jejich výčep, kde můžete ochutnat vína dle 
vaší libosti. V nabídce nechybí ani koktejly, nealkoholické 
drinky, pivo a káva. Hlad tu také zaženete – pizzou nebo 
hamburgerem.

Otevřeno: ST-ČT 18:00-20:00 a PÁ-SO 17:00-20:00

OVČÍ TERASY 

O Ovčích terasách už jsme se zmiňovali v minulém čísle. 
Od té doby povolily restrikce a už tedy není nutno, 
abyste se obsluhovali pouze sami. Tamější kuchyně je 
na velmi vysoké úrovni, tak si udělejte procházku a od-
měňte se pořádným, vydatným a chutným obědem!

Otevřeno: ST-NE 11:00-18:00, samoobslužná stodola 
otevřená každý den

Po dědině na kávu, 
dezert i pohárek

Foto: Magda Blaha

Na kafe, drink či oběd pouze do města? To už je dávno minulostí! Němčičky už mají 
několik míst, kam si můžete zajít posedět nebo poslat žíznivé či hladové turisty. Pojď-
te se podívat, jestli už je znáte všechny!

Mezi řádky 
je nejnovější počin 
dvou němčičských 

Honzů – Stávka  
a Špalka.

Teráska u Stávků nabízí výborné 
tradiční i netradiční dezerty.

Nejen ze stylového okýnka vás teď  
obslouží na Slováckém dvoře.
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Úplně poprvé se dvířka Kveetkomatu v  Něm-
čičkách otevřela 2. srpna 2019. Nápad prý po-
chází z USA, kde je volný prodej výpěstků napro-

sto běžný a stánek s čerstvými květinami, ovocem, nebo 
třeba i čokoládou najdete u každého farmáře. Předsta-
vit stejný koncept v malé jihomoravské obci přišlo far-
mářce naprosto přirozené. „Primárně jsem stánek ote-
vřela proto, aby třeba i místní děti měly samy možnost 
koupit mamince kytičku a nemusely pro ni nikam jezdit,“ 
říká Slávka. Proto také při představě rozšiřování květino-
vých stánků nezvažuje větší obce či města, kde už ně-
jaké klasické květinářství funguje. Jak se ukázalo, sou-
časné umístění Kveetkomatu byla trefa do černého: „Je 
to krásné místo, Kveetkomat je orientovaný na západ, 
takže dopoledne sem nepraží přímé slunce a odpoledne 
ho kryje stín břízy. Kytičky v něm vydrží čerstvé celý den.“

Čerstvost a kvalita uvázaných kytic je pro Slávku něco 
jako otázka cti a svůj stánek vnímá jako velkého pomoc-
níka a skvělý prostředek odbytu: 

„Kveetkomat mi dává velkou svobodu. 
Když kytičky jsou a jsou čerstvé,  

tak je navážu a dám je tam.  
Navíc ručím za to, že ta kytka bude 
v nejlepší kondici, když jí utrhnu.“ 

Podobný přehled si udržuje i při rozvozu květin v rámci 
předplatného. „Kytice zavážíme každý měsíc, přičemž 

v  každém měsíci dominuje jiná květina: začínají tuli-
pány, pak přijdou pivoňky, pryskyřníky, jiřiny. Takže  
zákazníci dostanou pokaždé jinou originální kytičku,  
a protože končíme až v  září, mají celou sezónu pokry-
tou.“ Doručení probíhá bezkontaktně - kdo očekává  
kytičku, nachystá jednoduše ke dveřím kyblík s  vodou  
a může se těšit na svou voňavou zásilku.

Dalším významným aspektem Kveetka je lokálnost a eko-
logický způsob pěstování. Pro Slávku začíná práce už od 
semínka, přes sazeničku až k navázané květině je to tedy 
běh na dlouhou trať. Všechny květiny pěstuje na políčku 
u Bořetic, které má rozdělené na trvalkovou a letničko-
vou sekci. A i když vybírá některé exotičtější kultivary, 
v drtivé většině se jedná o druhy u nás běžně známé. „Ří-
kám jim babičkovské kytky. Takové, které známe ze za-
hrádek našich babiček – krásenky, hvozdíky, rudbekie. 
Někdo mi třeba říká ‚proč to pěstuješ, vždyť to máme 
na dvoře.‘ Ale kolik lidí to opravdu na těch zahrádkách 
ještě má? Znají to třeba z dětství od babiček, ale sami už 
ani zahrádku nemají,“ komentuje farmářka trend praktic-
kých ale jednotvárných vybetonovaných předzahrádek, 
které nahradily barevnost a krásu květinových záhonů. 
„To je jedna dobrá věc, co přinesl kovid. Lidé se zasta-
vili, byli nucení zůstat doma a začali se věnovat svým 
dvorkům. Zjistili, že zahrada téměř jako další místnost 

Kveetko aneb květinový 
projekt místní farmářky  

Barevné kytice z  Kveetkomatu zdobí naše domovy 
už třetím rokem. Dnes Kveetko nabízí čerstvé lokální 
květiny dostupné nejen ve stáncích v  Němčičkách  
a v  Čejkovicích, ale také online v  e-shopu nebo ve 
formě dárkového poukazu s květinovým předplatným. 
O samoobslužném květinovém stánku, ekologickém 
pěstování i pokovidovém bilancování povyprávěla 
paní Slávka Horáček.

Foto: Instagram Kveetko

Letos na jaře se 
v Kveetkomatu  
poprvé objevily  

k prodeji i sazeničky.  
Mezi nimi třeba  

řimbaba, náprstník  
nebo hvozdík.
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v domě. Další prostor k žití, který se dá zvelebovat, kde 
se dá trávit čas a relaxovat.“ 

I pro Slávku byl uplynulý rok plný nových zkušeností  
a ponaučení: „Z toho pěstitelského pohledu jsem le-
tos zkusila strašně nových věcí. Mám znalosti, co mi už  
nikdo nesebere, například kolem ideálních teplot, světel-
ných podmínek pro kytičky a podobně.“ Zároveň ale cítí, 
že pořád má kam se posouvat a nepovažuje se za od-
borníka. V rámci komunity farmářů, kterou se obklopuje  
nejen na sociálních sítích, je spolupráce a sdílení rad, tipů, 
ale i semínek a sazenic na denním pořádku. A nejedná  
se jenom o pěstování. „V tuhle chvíli vím o patnácti dal-
ších květinových stáncích v Česku a na Slovensku. Chodí 
mi denně spousty žádostí o rady, co je všechno z práv-
ního a podnikatelského hlediska potřeba pro otevření ta-
kového stánku. Stánky na principu Kveetkomatu fungují 
na Liberecku nebo na Šumavě. Nejvíc se mi líbí ty různé 
nápady a originální názvy, někdy je to vážně vtipné. Na 
Slovensku mají třeba Kvetánok,“ směje se pěstitelka. 

Farmářů s podobnou filozofií je v Česku podle ní stále 
relativně málo. O tom svědčí i množství nabídek a spo-
luprací na dodávání květin, které jí chodí. Každou ta-
kovou příležitost ale Slávka opatrně zvažuje: „Pořád  
musím brát v  úvahu, jestli to to políčko utáhne. Tohle 
není žádná velkovýroba, přírodu neurychlím. Mohla bych 
vystavět velké skleníky a infrastrukturu, ale už to ne-
bude ono. Lidé byli ze začátku hodně urputní, ale kaž-
dému vysvětluju, že kytiček je prostě omezená kapacita.  
Na druhou stranu to políčko taky potřebuje, aby se ky-
tičky odebíraly, aby se rostlina obnovovala a znovu ob-
růstala. Funguje to zkrátka pravidelně a v menších dáv-
kách.“ I s tímto jí pomáhá odbyt v Kveetkomatu. 

Plány do budoucna tedy spřádá s ohledem na možnosti, 
které jí poskytují její záhony. Tento měsíc přibyl Kveetko-
mat v Čejkovicích u Sonnentoru. „S firmou už jsem dřív 

spolupracovala, navíc máme podobnou filozofii. Vyzná-
váme lokální a přírodní produkty. Navíc jsme Čejkovice 
neměli na naší zavážkové trase, takže teď už se k  nim 
naše kytičky dostanou,“ dodává k novému závazku. V je-
jím dalším velkém koníčku – cestování – ji práce na poli 
neomezuje: „Už jsme změnili koncept. Kdybychom chtěli 
odjet, Kveetko udržím i na dálku. Trvalkový záhon se  
o sebe postará v podstatě sám. Letničky stačí před se-
zónou vysázet a pak už zbývá jen odebírat vzrostlé ky-
tičky a vázat.“ My paní Slávce přejeme, ať ji farmaření dál  
naplňuje a rostlinky pod rukama jen vzkvétají. 
-pol-

12. dubna mohli žáci konečně usednout do školních la-
vic. Ze začátku je dvakrát týdně čekalo testování, kvůli 
kterému do školy museli přicházet o něco dříve. To teď 
probíhá už pouze v pondělky a testují se také děti z ma-
teřské školy. Ani ty nemohly od 1. března do zařízení do-
cházet, a protože děti předškolního věku mají povinnou 
školní docházku, bylo třeba se jim věnovat i distančně.

„Předškolní děti od nás každý den dostávaly úkoly z vý-
tvarky, pracovních činností a grafomotoriky,“ vyjmeno-
vává učitelka Petra Michnová. Rodiče s dětmi splněné 
úkoly vhodili na konci týdne do školní schránky a učitelky 
dětem vypracované papíry zkontrolovaly a předaly zpět-
nou vazbu. 

Na jaře, kdy se učitelky nemohly se svými malými svě-
řenci vídat, vymyslely Jarní výzvu – na tabuli před kul-
turním domem dostaly děti možnost vytvořit galerii ob-
rázků s jarní tematikou. „Žáci namalovali obrázky, vzali 
mamku za ruku a obrázek vyvěsili. Zapojili se tak nejen 
děti, ale také rodiče, což bylo fajn,“ usmívá se učitelka 
Michnová.

To však nebyla jediná mimoškolní aktivita, kterou školka 
v poslední době připravila. Možná jste si sami všimli  
fialových fáborků, které vlají v horní části obce. Právě  

po těch se od 10 do 15 hodin mohli vydat rodiče s jejich 
školčátky. „Tuto akci jsme měli naplánovanou už době 
covidu, ale pak se dost ochladilo, a tak jsme ji přesunuli 
na Den dětí,“ vysvětluje Michnová. „U školky to celé za-
čínalo a my jsme jim nachystali trasu, na které na ně če-
kaly různé úkoly. Splnění úkolu si děti ztvrzovaly razít-
kem a jakmile měly nasbíraný určitý počet, mohly dojít 
na zahradu, kde na ně čekal poklad,“ popisuje venkovní 
aktivitu učitelka. Ta byla primárně určena právě dětem  
z Mateřské školky, ale zapojili se i někteří školáci.
-slam-

Školy jsou otevřené! 
Děti na posledních 
pár dnů konečně 
usedly do lavic

Květinovým předplatným můžete udělat radost někomu blízkému, nebo třeba i sami sobě jen tak.

K výpomoci na políčku shání farmářka 
šikovného brigádníka nebo brigádnici. 

Máte-li zájem o příjemnou práci  
na čerstvém vzduchu, ozvěte se třeba  

do zpráv na instagramu Kveetka.
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