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a pár dní oslavíme nejkrásnější svátky v
roce – Vánoce. Určitě jsme si
nepředstavovali, že letošní vánoce, stejně
jako v loňském roce, prožijeme v nouzovém
stavu. Platná nařízením nám bohužel
nedovolují pořádat již roky zaběhlé akce. Mikulášská
nadílka proběhla v pozměněné podobě, bez setkání na
obecním dvoře a bez občerstvení. Alespoň Mikuláš
předal balíčky osobně. Pravidelně v tuto dobu Vás zveme
na vánoční koncert, koledování pastýřů, zpívání pod
vánočním stromem. Těžko se nám rozhoduje, zda
můžeme některou z akcí v mezích platných omezení
uspořádat. Ani zástupci institucí, zodpovědných za
protiepidemická opatření, nedávají jasný návod, jak
postupovat a rozhodnutí nechávají na obcích.

družiny) do zrekonstruované budovy školy. Vzhledem k
vytíženosti sálu kulturního domu a poptávce po
pronájmu sálu na soukromé akce se zastupitelé přiklonili
k úpravě a vybavení uvolněných prostor za účelem
pořádání soukromých oslav, klubové a spolkové činnosti.
Prostory budou dovybaveny stoly a židlemi, kuchyň bude
doplněna o nezbytné spotřebiče a jídelní servis pro
obsloužení padesáti hostů. Následně, dle finančních
možností obecního rozpočtu, plánujeme ještě nezbytné
audiovizuální techniku. Využití sálu kulturního domu si
mohou občané najít na webových stránkách obce v sekci
Přehled rezervací sálu MKD.

Nekonečný příběh opravy mostu na hlavní komunikaci u
křižovatky s ulicí Hodějská nás trápil téměř rok a půl.
Začátkem prosince zhotovitel zprovoznil veřejné
osvětlení a tím byla akce po stavební stránce ukončena.
Stavba ještě stále není zkolaudována, ale občané ho již
mohou bez omezení využívat. Most je postaven dle
aktuálních standardů pro obdobné dopravní stavby.
Touto větou nám byla vysvětlena absence zábradlí mezi
vozovkou a lávkou pro pěší, na kterou se občané
dotazovali. Na příští rok nám také správce vodního toku
přislíbil úpravu (vybagrování) potoku.
Plánované pokračování v opravách chodníků po obci se v
letošním roce nepodařilo uskutečnit, především z
kapacitních možností poptávaných realizačních firem.
Akce se přesunula na rok 2022, kdy nám účast ve
výběrovém řízení potvrdili nejméně tři firmy.
Na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 18.
listopadu byla schválena obecně závazná vyhláška o
místním poplatku za obecní systém odpadového
hospodářství. Bohužel jedinou změnou je navýšení
poplatku na 600,- korun za poplatníka. Snaha o změnu
systému nemohla být zavedena z důvodu
nepřipravenosti svozové firmy na nové možnosti, které
vyplývají ze zákona o odpadovém hospodářství. Vedení
obce se daří ve spolupráci se svozovou firmou zapojit
naši obec do pilotního projektu adresného vážení
odpadu. Z dat získaných z tohoto projektu bude možno
optimalizovat objem svážených nádob a četnost svozů.
Na rozepisování se, co nám přinese uvádění zákona o
odpadovém hospodářství do praxe zde není dostatek
prostoru. Zcela určitě sem nespadá vyvážení odpadu na
břeh potoka, byť to je odpad „zelený“. Smeťák je pro
němčaňáky už jen místní název, i když ten nový nám
„neznámí dobrovolník“ zakládá jen kousek od toho
desítky let již neexistujícího. Původce této „černé
skládky“ se asi inspiroval názvem nedaleko, vracíme se o
desítky let zpátky v čase.
Zastupitelé se rozhodovali, jak naložit s prostory v
prvním patře budovy kabin na fotbalovém hřišti, které se
uvolnily po přesunutí volnočasových aktivit (školní
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Martin Krátký, starosta

4 svíce hoří
Většina z nás se těší na adventní čas, který je plný
nejen shonu, ale i očekávání, splněných přání a také
setkávání se s rodinou a přáteli. Proto se na chvíli
zastavme, vezměte si do ruky kalendář na příští rok s
fotbalovou tématikou a zavzpomínejme na časy dávno
minulé i ty nedávné, na kamarády, příbuzné nebo
spoluhráče na fotkách.
Doufáme, že vás toto téma v předvánočním čase
pobaví a zasmějete se nad nejednou fotkou se svou
rodinou. Už nyní vymýšlíme téma příštího kalendáře,
pokud byste měli nápad a také i nějaké poklady
budeme rádi, když se nám ozvete. Spolupráce se
sběrem fotek do kalendářů si velice ceníme a
děkujeme za ní.
Přejeme vám krásné vánoční svátky, ať vaše domovy
provoní nejen vánoční cukroví a jemné tóny skořice a
vanilky,ale také hřejivá láska všech co máte rádi. V
novém roce ať nám zdraví slouží, radost nás objímá,
spokojenost a úspěch zazvoní u vašich dveří.

Vendula Sedláčková

Krátké aktualitky
• navýšení cen vodného společností VAK Vyškov, a. s.
z původních 50,81 Kč/m3 na 53,37 Kč/m3

• navýšení cen stočného DSO Ligary z původních
43,47 Kč/m3 na 45,65 Kč/m3

• na webu obce budou dostupné různé vzory žádostí a
formulářů, potřebné k vyřízení občanských
záležitostí na obecním úřadě

• nová záložka Hřbitov na webových stránkách obce
• vývozy odpadu v době vánočních svátků budou
probíhat dle pravidelného svozového plánu

• sběrné dvory budou 24. 12. 2021, 25. 12. 2021, 31.
12. 2021 a 1. 1. 2022 pro veřejnost uzavřeny

Usnesení z jednání zastupitelstva obce Němčany č. 5
konaného dne 24. června 2021

• ZO schvaluje složení Ústřední inventarizační komise,

• ZO schvaluje zapisovatele, ověřovatele a program

• ZO schvaluje zmocnění starosty a místostarostky k

dnešního jednání

• ZO schvaluje rozpočtové opatření
• ZO schvaluje přidělení částky do fondu investic z

Dílčí inventarizační komise č. 1 a č. 2.

provádění změn v paragrafech – rozpočtových
opatření

• ZO schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce
Němčany č. 1/2021 o místním poplatku za obecní
systém odpadové hospodářství

rezervního fondu za rok 2020

• ZO schvaluje Smlouvu o právu provedení stavby

vjezdu ke stavbě „Novostavba rodinného domu – k.ú.
Němčany, parc. 2227/26, 2227/27 na pozemcích parc.
2226/4 a 2916/9, v k.ú. Němčany, obec Němčany a
práva umístění části odstavného stání na pozemku
parc. č. 2226/4, v k.ú. Němčany, obec Němčany

• ZO schvaluje nabídku firmy na hostování lunaparku
paní Doleželové

• ZO bere na vědomí informaci ze sněmu delegátů
Dobrovolného svazku obcí Dr. Václava Kounice

• ZO schvaluje pro zaměstnance a uvolněného
zastupitele stravenky v nominální hodnotě 120,- Kč z
rozpočtu obce

• ZO schvaluje Dodatek č. 2 Smlouvy o zajištění
financování systému IDS JMK

• ZO schvaluje Zřizovací listinu ZŠ a MŠ Němčany
• ZO schvaluje smlouvu Souhlas se zřízením školní
družiny na ZŠ Němčany

• ZO schvaluje zvýšení úplaty za MŠ od 1.1.2022 na
400,- Kč/měsíc/dítě

Usnesení z jednání zastupitelstva obce Němčany č. 6
konaného dne 16. září 2021

• ZO schvaluje finanční dar pro ZŠ a MŠ Němčany PO ve

• ZO schvaluje zapisovatele, ověřovatele a program

• ZO schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č.

• ZO bere na vědomí rozpočtové opatření ze dne

• ZO schvaluje Stanovy Dobrovolného svazku obcí Dr.

dnešního jednání

19.08.2021

výši 3 000,- Kč od společnosti Rostěnice a.s.
sml. 8800094648_2/VB/P
Václava Kounice

• ZO schvaluje rozpočtové opatření ze dne 16.09.2021
• ZO schvaluje Řád veřejného pohřebiště
• ZO schvaluje Provozní řád hřiště
• ZO schvaluje záměr obce směnit pozemky s
Římskokatolickou farností Slavkov u Brna

• ZO schvaluje poskytnutí dotace ŘKF ve výši 50 000,Kč

• ZO schvaluje prodloužení Smlouvy o nájmu movité
věci ze dne 5.10.2017 s firmou Daite s.r.o.

• ZO schvaluje přijetí daru ve výši 5 000,- Kč ZŠ a MŠ
Němčany

• ZO schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene č.
PR-001030068507/001-ENGP

• ZO schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene č.
PR-001030068508/001-MOPR

Usnesení z jednání zastupitelstva obce Němčany č. 7
konaného dne 18. listopadu 2021

• ZO schvaluje zapisovatele, ověřovatele a program
dnešního jednání

• ZO schvaluje rozpočtové opatření ze dne 18.11.2021
• ZO schvaluje provedení řádné inventarizace majetku a
závazků obce Němčany k 31. 12. 2021
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ZIMNÍ ÚDRŽBA

S nastávajícím zimním obdobím a s ním spojenou
zimní údržbou komunikací (silnic i chodníků)
upozorňujeme řidiče parkujících vozidel na zákaz
parkování na chodnících a na komunikacích.
Nedovolené parkování (tzn. parkování na jedné straně
komunikace za dodržení podmínek zák. č. 361/2000
Sb., o provozu na pozemních komunikacích) na
chodnících nebo parkování vozidel na komunikacích
znemožňuje zimní údržbu, posyp a prohrnování
komunikací. Ulice plná stojících aut neumožňuje
kvalitní prohrnutí v celé šířce, v některých případech
navíc hrozí při úzkém průjezdu poškození
zaparkovaných vozidel, jak na vozovce, tak i na
chodnících, což si určitě nikdo nepřejeme.
Prosíme také spoluobčany, aby byly k sobě ohleduplní
při odklízení sněhu u svých domů a neházeli sníh na
již uklizené chodníky a silnici, znemožňují tím pohyb
chodcům i automobilům.
Děkujeme za pochopení a respektování podmínek
zimní údržby!

Sázení stromků

ŠKOLNÍ HLÁŠENÍ

Poslední podzimní týdny byly ve znamení sázení
stromků. Protierozní mez s odvodňovacím příkopem,
která byla vybudována v roce 2019 na podhájčí je nyní
plně osázena stromky.

Naši "mateřáčci"
V září, v září slunce září, podzim bude v kalendáři,
žlutou barví topoly, děti jdou už do školy, ať se jim
tam dobře daří.“
Začátek nového školního roku je pro mnohé děti velmi
důležitý, protože někteří poprvé opouští svůj domov.
Přichází do mateřské školy, kde se setkávají se zcela
jiným prostředím. Seznamují se s novými kamarády, učí
se spolu hrát, povídat si, navzájem si pomáhat.
Navštěvují děti z jiných tříd a další prostory celé budovy.
V září za dětmi přijelo Maňáskové divadlo „Sluníčko“ se
třemi pohádkami, v říjnu výchovně vzdělávací koncert
„ Žádný muzikant z nebe nespadl“ od skupiny Marbo, v
listopadu Mobilní planetárium.

S výsadbou začalo několik dobrovolníků. Několik
desítek stromků si vysázeli i mladí hasiči, kteří nasbírali
tímto nové zkušenosti. Odměnou jim byl táborák v
příjemném podzimním odpoledni. Výsadba byla

doplněna stromky z dotačního titulu od Futura
academica z.s., která zasadila dalších 69 stromků.
Při procházce zde
můžete najít nejen
okrasné, ale i ovocné
stromky, mezi nimiž
jsou i některé méně
obvyklé jako jeřabina,
moruše, oskeruše.
Chovejme se proto k
nové
výsadbě
ohleduplně, ať se z
jejich plodů můžeme
brzy těšit.

Vendula Sedláčková

„Barevný podzim čaruje“ je název integrovaného bloku,
který má za úkol přiblížit dětem nejen okolí naší školky a
vesnici, ve kterém se nachází, ale vše co k němu patří. Při
vycházkách nás děti zavedly ke svým domovům a s
velkou radostí nám ukazovaly, kde a s kým tam bydlí. S
dětmi jsme se vydávali všude tam, kde jsme chtěli zjistit,
co podzim umí. Počasí nám přálo a tak jsme si mohli
ještě užívat nejen procházky po okolí, ale také hry na
naší zahradě.
Na začátku je podzim obdobím sklizně úrody – děti
přinesly do MŠ různé druhy ovoce a zeleniny a učily se je
poznat, pojmenovat a rozlišit i podle chuti. Když se řekne
„brambora“, mnohé děti ohrnují nos a před vařenými
bramborami by raději daly přednost hranolkům a
kroketám. Každoročně se snažíme dětem tuto plodinu
více přiblížit, aby byla pro ně zajímavá. I letos měly za
úkol přinést z domova omyté brambory. Uvařené je děti
loupaly, ze syrových vznikla tiskátka. Podzimních aktivit
nabízíme dětem nepřeberné množství. Jedna z jimi
oblíbených je zkoumání účinků větru. Větrných dnů jsme
využili k pouštění draka, pozorování větrníků a listí
unášených větrem. Začali jsme sbírat spadané listy a dál
jsme je využili při výtvarných a pracovních aktivitách i
při cvičení. Dráčky si děti také vyráběly. Zábavnou
formou tak poznávají a učí se. Vyráběli jsme různými
technikami okrasné dýně z papíru nebo pavouky,
malovali strašidla a duchy. Rodiče dětem připravili
krásné kostýmy na strašidelné halloweenské dopoledne,
které bylo plné tanečků a soutěží. Upekli jsme si jablečný
štrúdl i svatomartinské rohlíčky. Z nasbíraných šípků
jsme dětem uvařili čaj. Během krátké doby děti získaly
mnohé vědomosti a dovednosti z oblasti přírody. Učí se
lásce ke zvířátkům, umí je pojmenovat, vědí, jak se
zvířátka chystají na zimní období.
Podzim končí a my se společně s dětmi těšíme na blížící
se zimu, která nám přinese další krásné zážitky. Jako
každoročně očekáváme příchod tří pohádkových bytostí
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Mikuláše, anděla a čerta s nadílkou a netrpělivě
vyčkáváme příchodu Ježíška.
Přejeme všem krásné vánoční svátky a zdraví, štěstí v
novém roce

učitelky mateřské školy

Rok 2021/2022 ve
znamení „tečky“
Když jsme ve středu 1. 9. 2021 slavnostně zahájili nový
školní rok 2021/2022, hleděli jsme do budoucna s
optimismem, nejen díky tomu, že září bylo zalité
sluncem a babí léto ještě dlouho svítilo do oken všem
našim 24 prvňáčkům i 17 čtvrťákům, ale prostě i proto,
že člověk potřebuje myslet pozitivně.

Podzimní čas kraluje,
barvičkami maluje..
Od září navštěvují děti první třídy nové prostory školní
družiny, která je místem k odpočinku, četbě, hrám i práci
u stolků. K podzimu patří pouštění draků, vydali jsme se
i my a užili si spoustu zábavy. Konec října a začátek
listopadu se nese v duchu Halloweenu. Povídali jsme si o
oslavách u nás i v zahraničí. Děti vyráběly různé
strašidelné bytosti z přírodních materiálů, rozvíjely si
fantazii. Společně jsme vyřezávali a vydlabávali dýni,
která nám zpříjemňovala atmosféru třídy.
Těšíme se na Vánoce, nejkrásnější svátky v roce.

Poprvé v historii ZŠ Němčany byly pro naše prvňáčky z
Němčan a Hodějic otevřeny dvě třídy a tak si děti i my,
paní učitelky, můžeme vyzkoušet výuku v užším kruhu.
Také už naplno můžeme využívat všechny výhody naší
nově zrekonstruované školy i nového sportovního hřiště.
Věříme, že i to pomůže našim dětem znovu vybudovat
imunitu tak notně oslabenou z důvodu stále ještě
nepolevující pandemie. Někdy je to až smutný pohled na
poloprázdné třídy, které bychom raději vyměnily za ruch
výskajících a „zlobících“ dětí, které také, mimo jiné,
dělají školu školou.
Navzdory virům a jiným překážkám děláme vše, co
umíme, abychom dětem nabídly nejen nezbytné
informace a dovednosti pro jejich další vědomostní
rozvoj, ale také rozptýlení, zábavu, radost z pohybu nebo
další rozšíření obzorů nad rámec standardní výuky. I
proto jsme u nás ve škole v tomto pololetí přivítaly
maňáskové divadlo, skupinu MARBO s jejich výchovným
koncertem, ale také uspořádaly drakiádu, či zapojily děti
i s rodiči do praktické recyklace v podobě sběru starého
papíru. Čeká na nás mobilní planetárium, Mikuláš a pak
také vánoční besídky. V rámci zájmových kroužků se
mohou děti zdokonalovat v anglickém jazyce, atletice,
ale taky v praktických dovednostech v úplně novém
vědeckém kroužku pro 1. i 4. ročník.
Tak, jako všichni chtějí žít normální život i my se
snažíme prožívat co nejnormálnější školní rok.
Nenechme se svézt k rezignaci a pesimismu a místo
čekání na špatné zprávy z televize a internetu raději
čekejme na Ježíška. Nechme se naladit adventní dobou,
spojme se všichni bez ohledu na názory na přijímaná
opatření a zkusme mu napsat dopis a poprosit ho o jednu
opravdovou a hlavně fungující tečku.
„Sny se mají plnit nejen o Vánocích“.

Za paní učitelky ZŠ Marcela Blažková
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Helena Svobodová, vychovatelka

Konečně se něco děje
Po dlouhé době, kdy byla nejen TJ Němčany nucena
rušit všechny akce, které během celého roku pořádá,
přišlo tzv. rozvolnění protiepidemických opatření.
Fotbalisté se mohli opět vrátit na zelený trávník,
stolní tenisté rozjeli novou sezonu, a to konečně také
v domácím prostředí, neboť kvůli rekonstrukci školy,
kdy sál využívala školka, byli nuceni hrát své zápasy v
nedalekých Nížkovicích. Mimo sportu uspořádala TJ
Němčany ve spolupráci s OÚ Němčany veřejně
přístupné akce. V měsíci říjnu proběhla podvečerní
procházka po obci k příležitosti rozsvícení dýní. Sešlo
se nás opravdu mnoho, počasí přálo, děti si přinesly
lampiony, a po vesnici jsme viděli mnoho krásně
vyřezaných rozsvícených dýní. Malá svačinka v

podobě napečených ,,honzovek‘‘ a svařáček na zahřátí
přišla snad každému vhod. Touto cestou děkujeme
ochotným maminkám a babičkám, které buchty
napekly.
V listopadu jsme se měli možnost setkat na kopci
Větřáku, kde proběhla již několikátá drakiáda. Počasí k
nám moc shovívavé nebylo, sice hezky foukalo, ale
celkově bylo škaredě, chladno a to možná rozhodlo o
tom, že draků na obloze jsme tentokrát neviděli tolik

jako v minulých letech. Nicméně kdo přišel, měl možnost
se zahřát u čaje, svařáku a nechybělo i tradiční opékání
špekáčků.

A co pro nás TJ Němčany plánuje v nejbližších
měsících??? V měsíci lednu se můžeme těšit na
sportovní ples, kde k poslechu a tanci zahraje kapela
Panorama, v únoru nebudou chybět tradiční ostatky a
zimní období zakončíme dětským karnevalem třetí
neděli v březnu. Pokud bude příznivé mrazivé počasí
určitě se budeme snažit vytvořit kluziště, jako tomu bylo
v minulých letech.
Chuť opět na vesnici podpořit kulturní dění je veliká,
plánů je mnoho, ale zda nám jejich realizaci dovolí opět
se zhoršující covidová situace, to se nejspíše ukáže až po
Vánocích.

Petr Polach

Klub přátel historie
Současná, dlouhotrvající koronavirová situace brání i
členům klubu v častějším setkávání a činnosti.
Nicméně, podařilo se nám v užším kruhu připravit
výstavku k příležitosti znovuotevření ZŠ a MŚ a v
rekonstruované budově ji instalovat. V letních
měsících, kdy byla opatření ze strany vlády zvolněna,
jsme se sešli na dvou schůzkách - hlavně proto,
abychom se po delší době viděli a zopakovali si naše
plány do budoucna. V této době také proběhl nutný
úklid prostor s našimi sbírkami. Prioritou pro nás je,
zda se podaří obecnímu zastupitelstvu z rozpočtu obce
uvolnit prostředky na opravu spodní části budovy, ve
které bychom mohli uložit i vystavovat sbírky. Vznikl
by tak větší výstavní prostor s bezbariérovým
přístupem. Horní část budovy by byly využívána jako
depozitář i místo pro setkávání členů klubu.

zprostředkovat velmi erudovaný výklad v navštívených
objektech, jsou tyto výlety na vysoké úrovni. Tentokrát
byl hlavním organizátorem zájezdu p. Miloš Jindřich.
Účastníci si prohlédli část historického města,
navštívili Národní kulturní památku - Rotundu sv.
Kateřiny, která je unikátní zachovanými nástěnnými
malbami z roku 1134. Dále navštívili kostel sv.
Mikuláše, kde se věřící mohli zúčastnit nedělní mše
svaté. Odpoledne patřilo návštěvě velkomoravského
Hradiště sv. Hypolita, kde účastníky provedl a
srozumitelnou formou podal výklad o archeologii - a
to je to, co máme na svých výletech navíc a čeho si
velmi ceníme - Doc. Bohuslav František Klíma,
vysokoškolský pedagog fakulty historie v Brně. Výlet
měl velký úspěch.
Nastává zimní období a s ním další omezování činnosti
klubu, nejen toho našeho.
Proto Vám všem spoluobčanům přeje KPH klidné
vánoce prožité ve zdraví a šťastný a spokojenější
příští rok.

Za KPH Pavel Matyáš

Fotbalové okénko
Zdravím všechny příznivce sportu a fotbalu zvlášť.
Podzimní část fotbalové sezony je za námi a z vlastní
zkušenosti můžu upřímně říct, že konečně!! Ale
vezměme to z toho lepšího konce. Nejmladší fotbalový
reprezentanti Němčan si vedli výtečně a v polovině
soutěže vedou svou skupiny, kdy za sebou nechali taková
mužstva, jako jsou Bučovice, Drnovice či Rousínov. Na
některé zápasy se byla radost dívat, žádné ,,hurá za
balonem‘‘, ale krásné fotbalové akce, mnohdy zakončené
střelou nebo přímo brankou. U mnohých malých
fotbalistů je vidět pravidelná docházka na trénink, pobyt
na hřišti v době volna a v některých případech i trénink a
zápasy navíc za okresní výběr přípravek. Jen je veliká
škoda, že si za námi na travnatou plochu cestu nenajdou
další jedinci, např. z ročníků narození 2013, 2014, 2015.
Tímto prosím všechny rodiče, kteří by svou ratolest
chtěli přihlásit do fotbalového oddílu TJ Němčany, ať mě
kontaktují na tel. čísle 608603454, nebo se za námi od
března přijdou podívat přímo na stadion za humny.
V dospělých kategoriích už to taková veselka nebyla. ,,B‘‘
mužstvo dle mého názoru mělo papírově na víc něž na
jednu výhru v podzimní části, ale mnohdy špatným
výkonem zápasy nezvládlo. Samozřejmě je potřeba říct,
že často bylo oslabené o hráče, kteří byli povolání do A
mužstva. Nicméně si myslím, že pokud setým v jarní
polovině soutěže bude scházet ve stálejší sestavě, mělo
by z toho být více fotbalové radosti, a tím pádem i více
bodů v tabulce.

V polovině října jsme uskutečnili vlastivědný výlet tentokrát do Znojma. Pokud je to z kapacitních důvodů
možné, rádi přibereme i nečleny klubu se zájmem o
historii. Jelikož máme ve svých řadách znalce historie a
archeologie, kteří dokážou na základě svých kontaktů
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Těžko se mi hodnotí výkony ,,A‘‘ mužstva , protože jsem
jeho součástí, a tudíž tak trochu hodnotím i sám sebe. Po
výprasku v prvním kole v Křenovicích přišel nádech v
podobě tří bodů s Brankovicemi, super výkon v
Bučovicích, který bohužel přinesl pouze jeden bod,
krásný zápas na domácím hřišti se Slavkovem, kdy jsme
sahali po remíze bojovným výkonem, a na poslední chvíli
urvaný bod z Velešovic, kde jsme ztratili brankařskou
jedničku na příští tři zápasy, to bylo vše co stálo za řeč.
Dva domácí zápasy, ve kterých jsme obdrželi dvanáct
branek, nastartovaly křeč, bezmoc v podobě
nezvládnutých zápasů. Byla to deka, která na tým
pomalu padala, podrývala jeho sebevědomí, soudržnost a
kompletně ho celý zahalila do temnoty v posledních
dvou kolech, kdy jsme si doslova kalich hořkosti vypili až
do samého dna. Co víc k tomu dodat? Snad jen omluvu
fanouškům, kteří mnohokrát opouštěli stadion
znechuceni již v 60. minutě zápasu. Přesto musím
poděkovat těm, kteří místo kritiky našli pro hráče slova
útěchy a povzbuzení do jarní části. Věřím, že v zimní
přestávce tým potrénuje, proběhne kvalitní příprava a o
záchranu v okresním přeboru se ještě popereme.
Závěrem bych rád popřál všem spoluhráčům, vedení
oddílu kopané, fanouškům a Vám všem, kteří jste dočetli
až sem, hodně štěstí, zdraví v nadcházejícím roce,
spoustu sportovních zážitků ať už v pasivní, či aktivní
podobě.

Petr Polach

Nová trenérská posila
V návaznosti na předchozí článek bych chtěl rád
čtenářům představit pana Marka Pokorného, fotbalového
matadora, který se ujal před sezonou vedení ,,A‘‘ týmu.
Marek má za
sebou dlouhou
fotbalovou
kariéru převážně
prožitou v Brně.
V mládežnických
kategoriích
reprezentoval
Královo Pole,
následně Lerk
Brno, se kterým
si zahrál II.ligu,
MSFL okusil v
dresu Žďáru nad
Sázavou
a
fotbalově kvalitní
soutěže opouštěl
v dresu ČAFC
Židenice.
5 let
vyzkoušel kvalitu rakouského trávníku a následně
přestoupil do Kobeřic, kde strávil 8 let jako hrající trenér

a Kobeřice připravil na postup do I.B třídy. Doposud
obléká dres Vážan nad Litavou a po odchodu z trenérské
pozice z Bučovic přijal nabídku z Němčan.

Marku, jak se osobnost jako ty dostane do
Němčan?
Nedokážu si svůj život bez fotbalu představit. Potom, kdy
se moje cesta rozešla s vedením Bučovic a od týmu jsem
společně s asistentem Milanem Markem odešel, jsem si
dal takovou malou fotbalovou dovolenou, ostatně tak
jako všichni ostatní, protože to bylo shodou okolností v
době covidové přestávky. Během pauzy mě oslovilo
vedení klubu z Němčan, zda bych přijal jejich nabídku
vést mužstvo v okresní soutěži. Dlouho jsem
nepřemýšlel, některé hráče dobře známa přestože jsme
měl i jiné nabídky, Němčany byly pro mě výzva.

Po seznámení s mužstvem a prvních trénincích
jaký byl cíl vedení a cíl hlavního kouče?
V první řadě mě mrzelo, že tým opouštějí tahouni a
střelci, do Uhřic odešel Filip Kotolan a ze zdravotních
důvodů byl předčasně donucen ukončit fotbalovou
kariéru Jirka Ehrman. Takže ještě před sezonou přijdete o
dva hráče ze základní sestavy. Ale i přes tyto ztráty jsem
cítil, že mužstvo má na to hrát minimálně střed tabulky.
Kdybych mluvil s respektem, bral bych po podzimní části
umístění do 10. místa.

Hodnocení podzimu by bylo na delší dobu, ale
co musíte zlepšit v jarní části, aby mužstvo
uspělo?
V první řadě bojovnost, nasazení. Někdy se mi zdálo, že
hráčům chybí chuť, nasazení, motivace. Pokud tohle
budeme mít, tak v druhé řadě musíme zvládat a bodovat
v domácích zápasech, a pokud to jen trošku půjde, tak
nějaký ten bod přivézt z venkovního hřiště. Ale znovu
opakuji,pokud na to nemám fotbalově, musím to urvat
bojovností a třeba soupeře přehrát fyzicky.

Jak tedy bude probíhat zimní příprava?
Věřím, že celou půlsezonu jsem pro hráče tvořil
tréninkové jednotky, které je bavily. Převážně balon, hra,
výzvy. V tomhle duchu bych chtěl pokračovat i v zimní
přípravě.
Na druhou stranu nám chybí výbušnost,
nestíháme bránit, nejsme včas u hráčů, dáváme každému
moc prostoru. Na toto všechno se chceme zaměřit.

Uvažuješ a řešíš s vedením nějaké posily, změny
v kádru?
Lhal bych, kdybych neřekl, že mužstvo by potřebovalo
1-2 zkušenější hráče, klidně starší, ale ostřílené z vyšších
soutěží. Někoho, kdo by tomu dal trošičku klidu.
Nemáme skoro žádnou mezihru, to nás nutí hrát pořád
dopředu a dozadu a znovu a znovu. Prostě chybí
mezihra. Samozřejmě netoužíme po žádných
zlatokopech, hráči musí zapadnout do kolektivu a hlavně
chtít hrát a ne hledat výmluvy, proč nepřijdu na zápas.
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Kam bys chtěl tým posunout v tabulce a mají na
to hráči vůbec?
V první řadě bychom chtěli zachránit okresní soutěž.
Takže pokud nespadneme a naše výkony budou bavit
fanouška, zlepší se celkově herní projev a my budeme
cítit, že tam hráči nechali maximum, budeme spokojení.

Můžeš zhodnotit jednotlivce(stručně)?
Herně těžko někoho chválit, postupně nezdar týmu
stahoval i ty nejlepší, kteří se přizpůsobili hernímu
projevu a zapadli do průměru. Přístupem snad můžu
vyzdvihnout Sádlíka, Rusňáka a Víťu Kalužu.

Funguje provázanost s ,,B‘‘ týmem, můžeš se
opřít o nejlepší hráče z rezervy ?
Nemůžu si stěžovat. V prvé řadě smekám, protože v
dnešní době na takové dědince udržet dva týmy v
mužské kategorii je pomalu výjimečné. Jinak klukům z
béčka patří velký dík, ne jednou nám vytrhli trn z paty.
Velmi jejich přístup chválím.

Je nějaký zápas, který bys vyzdvihl, a naopak,
na kterých chceš zapomenout?
Jednoznačně se nám povedl zápas s Brankovicemi a v
Bučovicích. Tam to dokonce bylo na herně výborné
úrovni, jen škoda, že se nevyhrálo, protože jsme byli
daleko lepším týmem. Líbil se mi i domácí zápas se
Slavkovem, i přes prohru krásná podívaná pro fanouška,
herně kvalita z obou stran. Noční můru budu mít z
posledních dvou kol.

Posvěcení kostela a
požehnání studánky na
Lutrštéku
V letošním roce uplynulo 160. výročí prvního
zázračného uzdravení na Lutrštéku a vzniku tohoto
poutního místa.
Obnova kostela začala již loni restaurováním hlavního
oltáře a svatostánku. V roce 2021 provedla Dílna
Všech svatých pod vedením architekta Jiřího Šťasty z
Brna novou liturgickou úpravu. Oltář z kararského
mramoru je ozdoben čtyřmi velkými mozaikami z
Kristova života a Panny Marie. Anděl na ambonu
ukazuje směrem k oltáři jako k místu setkání se
Vzkříšeným Pánem. Interiér je doplněn sedadly pro
kněze a přisluhující. Úpravy zahrnovaly také nové
osvětlení kněžiště, změnu dispozice zákristie s
novými dveřmi a zacelení trhlin v klenbách s
výmalbou. Zrestaurována byla také socha a kříž před
kostelem.
Vrcholnou událostí k zakončení oprav kostela i areálu
bylo posvěcení kostela a oltáře v neděli 22. srpna 2021
za účasti brněnského diecézního biskupa Vojtěcha
Cikrleho. Posvěcení kostela je významnou událostí,

Vím, že je to předčasné a nechci malovat čerty
na zeď, přesto se ptám. Pokud spadnete,
zůstaneš u týmu i ve III.třídě?
Upřímně říkám, že zbraně neskládáme. Jsme teprve v
polovině a to, co se nepovedlo na podzim, se může
povést na jaře. A co se týká III.třídy, sorry, ale můj názor
znáš, to je třída, kdy mančaft nepotřebuje trenéra, ale
někoho, kdo to obvolá, zapíše atd…..na druhou stranu,
pokud by po sestupu byla odezva od hráčů, že se chtějí
vrátit zpět do okresu, tak bych to zvážil. Ale jak jsem již
řekl, ještě není konec a my zatím nesestupujeme.

Poslední otázka, je ti 56 let, jak dlouho chceš
ještě hrát?
Bez fotbalu zatím nedokážu být. Vyhýbá se mi zranění,
baví mě pohyb, upřímně říkám, nejsem žádný lenoch, a
proto dokud zdraví dovolí, chtěl bych aktivně hrát.
Určitě nejen já, ale i ten, kdo tě zná z předchozích
působení, nebo i teď z Němčan, ti tohle přeje a také, aby
se vám vydařila jarní část sezony a Němčany zůstaly v
okresním přeboru. Hodně štěstí a děkuji za rozhovor.

Petr Polach
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kdy se stává kostel a oltář místem slavení
eucharistické bohoslužby – mše svaté, ke které se
schází místní Boží lid. Tato liturgie je velmi krásná a
plná symbolů. Na začátku biskup požehnal vodu a
pokropil jí na znamení pokání a na připomínku křtu
shromážděné věřící, kteří tvoří duchovní chrám, a
dále stěny kostela, oltář a ambon. Následovalo
uvedení lektorů k ambonu a bohoslužba slova.
Vzývání svatých při litaniích a vložení ostatků
mučedníků papeže sv. Urbana a sv. Felixe do oltáře
znázornilo, že oběť svatých má svůj původ a sílu v
oběti Ježíše Krista. Kromě ostatků je v oltáři zpráva o
opravách s datem posvěcení a jménem biskupa. Je tam

také vložen malý kámen z Golgoty (Kalvárie) v
Jeruzalémě, pro připomínku Ježíšovy oběti na kříži.
Pomazání oltáře a stěn kostela, označených na 4 místech
konsekračními kříži, je znamením Krista, který je
„Pomazaný" Duchem Svatým. Tím se znázorňuje, že
kostel je celý a navždy zasvěcen křest'anské bohoslužbě.
Pálení kadidla na oltáři znázornilo, že modlitby věřících
vystupují až k Bohu. Oltář byl přikryt plátnem a celý
kostel se rozsvítil, aby začala první oběť mše svaté.

Na závěr slavnosti poděkoval farář P. Milan Vavro všem,
kteří pracovali na obnově areálu a příchozím poutníkům
a dárcům, kteří podporují dílo finančně. Následovalo
slovo architekta Jiřího Šťasty, který vysvětlil význam
obrazů vytvořených na mozaikách. Rodina Svobodova s
třemi dětmi přišla poděkovat otci biskupovi Vojtěchovi
za posvěcení oltáře a zároveň popřála k jeho nedávným
75. narozeninám. Vždyť před 41 lety sloužil jako kaplan
necelý rok v našich kostelích. Slavnost výročí posvěcení
kostela, neboli „lutrštécké posvícení“ se bude slavit vždy
22. srpna nebo v neděli bližší tomuto dni.
Požehnání obnovené studánky Panny Marie při hlavní
pouti 19. září vykonal novoříšský opat Marián Rudolf
Kosík. Po hlavní mši sv. se poutníci vydali k obnovené
studánce Panny Marie, která má svou historii ve spojení
s kapličkou. Podle výpovědí starých němčanských
obyvatel stávala na tomto místě kaplička od nepaměti a
v ní se nalézala socha. Po zboření kapličky byla prý
postavena zeď s výklenkem, do kterého byla dána malá
dřevěná soška P. Marie. Tato je nyní restaurovaná a
přináší se na hlavní pouť. Na místě byla kolem roku 1860
postavena nynější kaple, na které letos proběhly opravy
fasády v původní bílé barvě, statické zajištění betonovým
věncem a vnitřní výmalba. Na kapli je připevněná replika
berly, jejíž originál zde kdysi visel po mnoho let; její
torzo bude k shlédnutí v kapličce. V podlaze kaple se
nalézá 2,5 m hluboká studna, ze které vede potrubí do

spodní vyzděné studánky. Tato byla postavená roku 1941
a pro špatný stav letos zbouraná a nově vybudovaná
podle návrhu brněnského výtvarníka Milivoje Husáka.
Opěrná zídka z lomové ruly je opatřená symetrickými
žulovými schody a kovaným zábradlím. Zajímavostí je
skutečnost, že pramen, který se před 35 zcela vytratil, v
letošním roce opět vyprýštil. Voda však není pitná,
protože se jedná o pramen povrchové vody. Je možné se
jí opláchnout a pro občerstvení kolemjdoucích je k
dispozici kohoutek s pitnou vodou
z vodovodu. Terén kaple byl znovu
upraven a na jaře zde bude zaseta
tráva.
Všechny práce v kostele, oprava
statiky a fasády kapličky, včetně
vybudování nové studánky si
vyžádaly 1.070.000 korun.
Němčanští farníci, dárci a poutníci
naspořili na toto dílo během
posledních tří let ve sbírkách
téměř 595.000 Kč, sbírky činily při
svěcení kostela 27.990 Kč, při
hlavní pouti 76.423 Kč a během
září dary dalších 72.000 Kč. Obec
se podílela příspěvkem 130.000 Kč
a doufáme, že chybějících 170.000
Kč naspoříme v budoucím čase.
Děkuji všem, kteří pomohli ke
zvelebení poutního místa prací a
přispěli svými dary. Lutršték se letos stal také díky
reportážím České televize opět vyhledávaným poutním
místem.

P. Milan Vavro

Dva oslíci u betlémské
stáje
K betlémskému chlévu se dobelhali také dva unavení a
vychrtlí oslíci. Hřbety měli odřené od těžkých pytlů s
obilím, které na ně jejich pán, mlynář, každodenně
nakládal, a od ran holí, kterými na nich nešetřil.
Zaslechli, jak si pastýři vyprávějí o Králi králů, který
přišel z nebe, a chtěli se na něj také podívat.
Chvíli se na Ježíška tiše dívali. Sklonili před ním hlavu a
modlili se jako všichni ostatní. Přede dveřmi do chléva
už na ně čekal mlynář.
Naložil jim na hřbet pytle, až se prohnuli. Oslíci se
skloněnou hlavou poslušně vyrazili.
„Není to k ničemu“, prohlásil po chvíli první. „Modlil
jsem se k Mesiáši, aby ze mě to břemeno sňal, a co se
stalo? Nic!“
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„To já jsem ho prosil, aby mi dal sílu ho snášet,“
odpověděl druhý a pevně kráčel dál.

Hřbitov

Bůh se stal člověkem, aby s námi nesl tíhu života. Potom
může náš život proměnit. Jinak by nemělo smysl ho
snášet. I letos bude světlo Vánoc poněkud zastřeno
důsledky pandemie. Vánoce jsou však stále svátky lásky.
Máme tedy další důvod k zamyšlení a neztrácíme naději.
Krása Vánoc se projevuje nejen v dárcích, ale také v
mnoha malých konkrétních skutcích lásky. Pokusme se
projevit soucit druhým. Mít snahu vcítit se, porozumět,
pomoci, prožívat pocit sounáležitosti, blízkosti s
konkrétním člověkem, i když náš vztah může být složitý.

Opětovně upozorňujeme nájemce hrobových míst, že
bez souhlasu pronajímatele - Obce Němčany nelze
provádět žádné úpravy, opravy, přesuny lidských ostatků,
hlavně uren.

Přeji nám všem pokojné a radostné Vánoce v blízkosti
našich nejmilejších.

Děkujeme za pochopení

„Milostivé léto“

VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBY V NĚMČANECH

Rádi bychom Vás informovali o takzvaném milostivém
létu, které může některým lidem pomoci při splácení
dluhů.

24. 12. 10.00–11.00 Betlémské světlo v kostele
24. 12. 22.30 „Půlnoční“ mše svatá
25. 12. 9.30 Slavnost Narození Páně

Milostivé léto je součástí novely exekučního řádu, v článku
IV. bodu 25 zákona. Nabízí lidem, kteří jsou v exekuci s
dluhem u veřejnoprávních oprávněných věřitelů, možnost
odpuštění úroků, penále a pokut při jednorázovém
zaplacení jistiny a nákladů exekutorovi ve výši 750 Kč plus
DPH /tj. 908 Kč/, a to v případě, že dluh a náklady zaplatí v
období od 28. října 2021 do 28. ledna 2022. Platí pouze pro
exekuce, které byly zahájeny před spuštěním akce, tedy
před datem 28. 10. 2021. Další podmínkou je, že věřitelem
(ten, komu se dluží) musí být veřejnoprávní subjekt.

26. 12. 9.30 Svátek sv. Rodiny
1. 1. 2022 9.30 Nový rok, slavnost Panny Marie
BOHOSLUŽBY V ROCE 2022 V NĚMČANECH
Každou neděli v 9.30 a ve středu v 18.00.

Bohoslužby online ze Slavkova

Za veřejnoprávní subjekt je považován stát a územní
samosprávný celek (kraj, obec). Dále pak každý podnik a
právnická osoba, ve které má stát nebo obec majetkovou
účast.

přenášené na www.farnostslavkov.cz:
24. 12. 15.30 Štědrovečerní mše pro děti
24. 12. 22.30 Půlnoční mše svatá

Příklady veřejnoprávních subjektů a nejčastějších situací,
kdy vznikají pohledávky:

25. 12. 9.00 Slavnost Narození Páně
26. 12. 9.00 Svátek sv. Rodiny

• Obec – nájemné, platby za svoz odpadu atd.

31. 12. 16.00 Poděkování za rok 2021

• Česká televize, Český rozhlas - koncesionářské poplatky

1. 1. 2022 9.00 Nový rok, slavnost Panny Marie

• Zdravotní pojišťovna - neuhrazené pojištění
• Dopravní podniky - pokuty za jízdu načerno

Informace: www.farnostslavkov.cz
www.facebook.com/farnostslavkov

• ČEZ - účty za elektřinu, plyn atd.

Příspěvek do sbírky: farní účet Česká spořitelna
1561 2343 89 / 0800.
Kontakty: P. Milan Vavro 604 280 160, P. Stanislav
Pacner 737 509 507
slavkov@dieceze.cz
Radostné Vánoce a Boží požehnání v novém roce
2022 Vám i Vašim rodinám přejí kněží P. Milan
Vavro a P. Stanislav Pacner

Veškeré změny se musí evidovat z důvodu případné
kontroly z Jihomoravského kraje. Vzory dokumentů,
aktuální řád veřejného pohřebiště, ceník jsou uloženy na
stránkách obce www.nemcany.cz v sekci Úřad->Hřbitov.
Prosíme o dodržování daných nařízení, předejdeme tím
případným problémů a pokutám.

• Veřejná vysoká škola - poplatek za prodloužené studium
Dalšími podmínkami je, že dlužník se nesmí nacházet v
insolvenčním řízení a zároveň musí být exekuce
vyřizována soudním exekutorem. To znamená, že do akce
tak nespadají dluhy, které napřímo vymáhá například celní
nebo daňová správa.
Dlužník musí být fyzická osoba. Na právnické osoby se
akce nevztahuje.

Dagmar Polachová
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