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Trošku poezie pro malé čtenáře na prázdniny
Potkal pejsek kočičku,
mlsala si na mlíčku.
Copak to máš, kočičko?
Dej mi taky maličko!
Nedám, pejsku, nemáš hlad,
ani nemáš mlíčko rád!
Dej si třeba masa kus,
nebo tvrdý chleba zkus!
Nebuď kočko lakomá,
rozdělit se každý má,
když máš hodně, druhý málo,
co by se ti asi stalo…
Až to bude obráceně,
budeš prosit malé štěně.
To se s tebou rozdělí
v sobotu i v pondělí.

Statistika
Jistě vás zajímají údaje za rok 2014.
V tomto roce měla naše obec 785 obyvatel. Přistěhovalo se 34 občanů a 12 se
odstěhovalo.
Narodilo se celkem 9 dětí – 4 kluci a 5 děvčat.
Zemřelo 5 našich spoluobčanů.

Co se děje v obci
-

Sportovní ples
Tradiční ostatky
Dětský karneval – navzdory chřipkové epidemii se 15. 2. Sešlo
nespočet originálních masek a děti si užily veselé odpoledne
Pohádka Sněhurka, zvířátka a sedm mužíčků
Zdobení velikonočního stromu
Tradiční pochod čarodějnic se konal 30.4.
Malování na silnici
Pochod na Urbánek
Den matek

Připravované akce
-

Memoriál Radka Čermáka
Hurá prázdniny
Konec prázdnin - letní karneval
Tradiční hody
Drakiáda
Dýňový pochod
Mikuláš
Tradiční koledování pastýřů
Zpívání u vánočního stromu

Hledáme muže i ženy, kteří mají chuť a jsou ochotni se podílet na
organizování akcí pro děti (např. dětský karneval, čarodějnice, drakiáda,
zpívání u vánočního stromu…) a tím nejen posílit kolektiv organizátorů,
ale také pomoci zachovat již tradiční akce v naší obci. Co víc potěší než
radost a úsměv dítěte? Každý z nás si může najít chvíli čas vypomoct
s organizací některé akce a tím přispět k udržení programu pro naše
nejmenší spoluobčánky.
V případě zájmu kontaktujte prosím:
holubarovamarie@seznam.cz , nebo na tel: 777 805 724
Předem děkujeme za Vaši ochotu a pomoc.

Sportovní ples
V sobotu 31. 1. 2015 uspořádala TJ Němčany již 28. sportovní ples. Po
loňských negativních zkušenostech s cizí kapelou, jsme tentokrát vsadili na
jistotu a celým večerem nás k poslechu i tanci provázela skupina Duo Amis.
114 z vás si našlo čas a chuť zatancovat, pobavit se a večer zakončit v napětí
při losování tomboly o zajímavé ceny. Ples se bezesporu povedl a dík patří
nejen pořadatelům, ale také Luďkovi Kotvrdovi a Marcele Rotreklové, kteří
pro nás připravili bohaté občerstvení, a především Vám všem, jak hostům s
dobrou náladou, tak těm, kteří sice nepřišli, ale přesto byli štědří při zvaní a
podpořili tak kulturní dění v obci. Velký dík patří všem, kdo věnoval nebo
přispěl něčím do sestavení tomboly, která byla na konec velmi bohatá, a mnozí
z hostů si domů odnesli velmi hezké výhry. Ještě jednou děkujeme.

Tradiční ostatky
V sobotu 7. února naší vesnicí opět procházel průvod masek v doprovodu
koňského povozu s kapelou. Letošní ostatky nám vyšly na plné čáře. Přestože
předpověď počasí na víkend nevypadala moc slibně a obzvláště v pátek silně
foukal vítr a do toho pršelo i poletoval sníh, zkrátka s počasím na sobotní den
to vypadalo černě. Jenže štěstí nám přálo a v sobotu na nás vykouklo od
samého rána sluníčko, bylo dokonalé bezvětří, a tak mohl začít masopust.
Průvod masek vyrazil v 10:30 hodin od obecního úřadu v počtu cca 35
masek, ale během procházení vesnice se k nám přidávali ostatní občané, kteří
nás doprovázeli. V průvodu bylo možné zahlédnout jak tradičního medvěda
s medvědářem, tak i jiné originální masky, jako např. mumie, Otíka s Karlem
z filmu Vesničko má středisková, tým fotbalistek, řezníka, Spidermana,
tučňáky, vojáka Švejka, krotitele duchů aj. Prostě je vidět, že nápaditost
zúčastněných nemá meze, což je jen dobře. Vše se odehrálo v přátelském
duchu a celý den jsme zakončili při pivečku, sekané, dobrot od občanů a hezké
písničce v místní hospůdce. Snad příští rok navážeme na ten letošní a třeba se
nás sejde v ostatkovém průvodu ještě více. Na závěr bych chtěl za celou TJ
Němčany poděkovat panu Kučerovi, perfektním muzikantům z Hostěrádek,
paní Marii Polachové, štědrým dárcům a Vám všem, kteří jste se aktivně na
průvodu podíleli.
Petr Polach

Divadlo Sněhurka, zvířátka a sedm mužíčků - 22. března 2015
V sobotu 21. března dopoledne měly děti poslední zkoušku před
premiérou pohádky Sněhurka, zvířátka a sedm mužíčků. Aby vše klaplo,
musely se vyzkoušet kostýmy, provést poslední úpravy, zkrátka na nic se
nesmělo zapomenout.
Po několikahodinovém zkoušení bylo pro všechny připraveno občerstvení.
Využili jsme příležitosti, že jsou herci v dobré náladě, a trošku je vyzpovídali.
Otázka číslo 1.
Těšíte se na představení a máte trému?
Otázka číslo 2.
Bylo těžké naučit se text, potřeboval jsi pomoc od nápovědy?
Otázka číslo 3.
Kolikrát jsi už hrál divadlo, chtěl bys být hercem a proč?
Otázka číslo 4.
Co byste chtěli hrát příště?
A tu jsou odpovědi
Drobotina- nejmenší mužíci, kukačka, žabka, zajíček, ježek, pavouček, sova,
sýček, veverka:
Otázka číslo 1.
Už zítra ve tři. Moc se těšíme, trošku se bojíme. My to zvládneme. Máme
dobrý kostýmy, až na ty vousy, ty tlačí. A až budeme velcí, vousy mít rozhodně
nebudeme.
Otázka číslo 2.
No, trošku těžké to bylo. Něco jsme někdy zapomněli, ale teta napovídačka
nám pomohla.
Otázka číslo 3.
Sýček a kukačka-hrají už po třetí. Většina nejmladších hraje poprvé a herci být
nechtějí, ale hrát je baví.
Sněhurka a král:
Otázka číslo 1.
Těšíme se a trému máme, přestože hrajeme už poněkolikáté. No, i když teď už
není tak velká jako poprvé.
Otázka číslo 2.
Král – text se mi učil lehce. Nápovědu určitě využijeme.

Otázka číslo 3.
Hrajeme po šesté, jsme už staří veteráni. Král - hercem byt nechci, co budu
dělat, zatím nevím. Sněhurka – možná, líbilo by se mi zpívat v muzikálu.
Královna a služebná:
Otázka číslo 1.
Na zítřek se moc těšíme, trému máme vždy před představením, ale jak začneme
hrát je to prima.
Otázka číslo 2.
Nápovědu využíváme, je to dobrá záchrana. Text – jo dobrý.
Otázka číslo 3.
Obě hrajeme už po čtvrté. Být opravdovou herečkou by nebylo špatné,
potvrdila i lištička.
Princ:
Otázka číslo 1.
Už se těším, trému mám trošku.
Otázka číslo 2.
Textu bylo docela hodně, nebylo snadné si ho zapamatovat. Nápovědu budu
určitě potřebovat.
Otázka číslo 3.
Hraji po čtvrté. Divadlo hraji rád spolu s ostatními. Nebylo by špatné být
hercem, ale asi ne. Nevím ještě, co budu dělat, v jakém oboru, ale určitě budu
studovat.
Hlavní mužík:
Otázka číslo 1.
Těším se a protože se přijde podívat učitelský sbor, mám trošku trému. No,
abych něco nepokazil .
Otázka číslo 2.
V této roli se mi text učil dobře, nápověda se hodí vždycky. Taky mám dobrej
kostým, ale trošku kouše .
Otázka číslo 3.
Těší mě, že jsem dostal těžší roli, i když hraji teprve podruhé. A jsou tu děti,
které hrály víckrát. Až ukončím ZŠ, chtěl bych studovat herectví v Brně,
protože mě to baví a těší mě hrát pro druhé.
Otázka číslo 4.
Společná odpověď:
Chtěli bychom si vybrat sami, jakou pohádku budeme příště hrát. Třeba parodii
na Popelku nebo Pána prstenů.

Abyste byli v obraze, kdo nám to vůbec odpovídal, můžete nahlédnout do
obsazení:
Sněhurka – Elznerová V.
Královna – Kohoutková H.
Král – Navrátil M.
Lesník – Čapla J.
Mura – Mrázek Š.
Princ – Mrázek Š.
Služka – Šilerová V.
Služka – Kohoutková H.
Srnka – Zourková E.

Veverka – Elznerová M.
Zajíček – Kováříková S.
Ježeček – Krátká K.
Liška – Čermáková K.
Pavouček – Teclová M.
Sova – Navrátilová B.
Sýček – Holubářová R.
Kukačka – Svobodová V.
žabka – Bartošová L.

Mužíčci
Hrouzek J.
Ondřík T.
Nováček D.
Májek P.
Křivánek V.
Pavézka – O.
Žíla O.

Divadelní kroužek
Od roku 2007 se v divadelním kroužku vystřídalo asi 44 dětí, které si
zahrály ve veselých pohádkách. Musím říct, že děti se vždy na další divadlo
těší, i když s chozením na zkoušku je někdy problém. V letošním roce hrálo 24
dětí, takže nebylo jednoduché se sejít v plném počtu. Přesto dokážou zabrat
a pohádku dotáhneme až do konce. Je to pro ně velká odvaha vystoupit na
jeviště a začít mluvit, když uvidí plný sál. Jakmile zajdou za oponu, je na nich
vidět velká úleva, tréma holt dělá svoje a malí herci nemůžou někdy ani
promluvit. Přesto musíme ocenit jejich velkou snahu zahrát co nejlépe. Máme
již odehraných 9 pohádek, každou mají děti natočenou na DVD.
Ti starší dodávají kuráž těm nejmenším. Na premiéru se vždy moc těší,
i když strachu je až až. Za odvahu potom jedou společně na výlet.
Máme všichni radost, když je zaplněný sál a diváci je přijdou podpořit
v jejich snažení. Do budoucna bychom si přáli trochu více ukázněnosti od dětí
v hledišti, aby se naši malí herci mohli více soustředit na svůj herecký výkon.
Hluk v sále opravdu malé herce přivádí do rozpaků. Proto se snažme být
ohleduplnými a tichými diváky nejen kvůli hercům, ale také kvůli ostatním v
hledišti.
Marie Polachová

Opravy v Němčanech
V letech 2013 a 2014 proběhla větší část opravy střechy na Lutrštéku,
letos ji dokončíme. Práce provádí firma Tesařství Drápal s.r.o. z Viničných
Šumic. Provedeme také opravu nátěru věže, a pokud budou síly a finance,
pustíme se do opravy fasády věže, štítu a průčelí kostela. Zde by bylo namístě
část prací provést svépomocí. Pokračuje výroba nového nábytku do zákristie.
Starobylá socha P. Marie, která se nosí v průvodu při pouti na Lutrštéku,
bude letos zcela restaurována památkovým ústavem a financována
Ministerstvem kultury ve výši 60.000 Kč. Nová úprava studánky se zatím
realizovat nebude, pozemek je obce a zastupitelé hledají řešení. V kostele sv.
Antonína necháme opravit sochy andělů na oltáři a zjistíme cenu pro opravu
a nátěr figurek Betléma.
P. Mgr. Milan Vavro, děkan

Společnost ještě křesťanská?
Věřící i nevěřící v naší vlasti spojují tyto známky křesťanské civilizace:
rodinný život, přijímání a výchova dětí, demokratické uspořádání, sociální
péče, soucítění s nemocnými, doprovázení umírajících, důstojný pohřeb. Pokud
víra, která je nosným základem této křesťanské civilizace, neroste, naopak
klesá, zvláště u těch, kteří mají základy ve věřící rodině, mizí něco podstatného
a způsob života se začíná navenek měnit. Rodinný život je zaměňován za snahu
co nejdéle si užít, přijímání dětí se komplikuje odmítáním početí, a až se početí
očekává, dítě nepřichází. Výchova nemá pevný základ a jasný směr, proto
nastávají problémy s „právy dítěte“. Stále častěji se objevují případy domácího
násilí. Demokracie se zneužívá k prosazení vlastních zájmů. Roste násilí ve
společnosti. Nemocní a umírající zůstávají opuštění. Pohřeb se z různých
důvodů nekoná.
Když v ráji opustil člověk svého stvořitele, přišla nemoc, bolest a smrt.
Když Bůh navštívil v Kristu člověka, přišla naděje, smysl života v lásce a dar
věčného života po smrti. Hledáme řešení, ale pouze lidskými prostředky a
silami. Podle biblické zvěsti nemá člověk na to, aby žil pouze ze svých sil.
Pokud je nemá, plodí násilí a hřích. Hlavní zpráva, kterou nám dává vzkříšený
Kristus, je návrat člověka k důvěrnému vztahu s Bohem. Zde je počátek
proměny člověka i celého životního stylu. Ať jsme věřící či nevěřící, zůstává
naší směrnicí vlastní svědomí, odpovědnost a život z lásky, která je dána
každému člověku. Pro věřící je zde však důležitá neustálá péče o růst osobního
vztahu s Bohem, neboť pouze to, co je v srdci, se může projevit navenek.
P. Mgr. Milan Vavro, děkan

Z jednání Farní rady 11. 3. 2015 v Němčanech
Boží Tělo na Lutrštéku oslavíme 7. 6. 2015 jako den Eucharistie,
s průvodem k oltáři, kapelou a požehnáním. Na pouť na Lutršték 20. 9. 2015
zveme Mons. Pospíšila, bývalého faráře z Číhoště. Malá pouť bude v úterý 15.
9. v 18.00, od 17.00 zpověď.
Opravy: Rozpočet na dokončení obnovy střechy pro rok 2015 je 210 tis.
Kč, obec přispěje 60 tis. Kč. Ze sbírek bude natření jehlanu věže Lutrštéku,
oprava podlahy u zvonu, zajištění statiky u věže (trhliny ve vzpěrách zdiva
k věži), je pořízen nový nábytek sakristie na Lutrštéku za starý a nevhodný.
Dále ve vodní kapli je třeba repasovat kovové dveře, zvláště rám zárubní a
nový zámek. Třeba doplnit zeminu kolem vydlážděné plochy za Lutrštékem.
Probíhá restaurování sochy P. Marie z Lutrštéku, která bude stát 72 tis. Kč,
bude hrazena z příspěvku ministerstva kultura, farnost doplatí 12 000 Kč,
v dolním kostele dokončíme opravu oltáře opravou dvou andělů a figurek
betléma, podle financí.
Výhledově lze uvažovat o domalování 2 ks ukradených zastavení křížové
cesty a pořízení papírového skládacího betléma s krajinou a obcí Němčany.
Jako každý rok, budou sbírky na potřebné a na energie (elektřina, plyn).

Bohoslužby a aktivity farnosti:
7. 6. Den Eucharistie - Slavnost Božího Těla s průvodem na Lutrštéku v 9,45
25. 6. Výlet dětí z náboženství do Mikulova - čtvrtek 7,30 od fary
Nedělní večerní mše svaté ve Slavkově v červenci a v srpnu v 19,00!
8. - 12. 7. Katolická charismatická konference Brno
26. 7. – 5. 8. Farní tábor Rakovecké údolí
20. - 22. 8. Pěší pouť na Velehrad
23. - 29. 8. Expedice mládeže AVG Tyrolsko
29. 8. Diecézní pouť rodin ve Žďáru nad Sázavou
2. 9. První mše svatá pro děti
13. 9. Cyklopouť po kostelech farnosti (Němčany až Nížkovice)

15. 9. Patrocinium na Lutrštéku
20. 9. Pouť na Lutrštéku (kazatel P. Josef Pospíšil, bývalý farář z Číhoště)
Kontakt na faru ve Slavkově: 604 280 160 nebo 544 221 587
rkf.slavkov@biskupstvi.cz
www.farnostslavkov.cz
P. Mgr. Milan Vavro, děkan

Zdobení velikonočního stromu
V pátek před Velikonocemi jsme se mohli zapojit spolu s dětmi
z divadelního kroužku do zdobení velikonočních kraslic. Vedoucí zajistili
dostatek výfuků, aby se na všechny dostalo a mohli se výtvarně vyřádit.
Nakonec se podařilo vyrobit dvě stě kraslic všechny navázat na stužky a zavěsit
na strom. Všichni se jistě dobře bavili a snad vás příští rok přijde ještě víc,
abychom zvládli ozdobit celý strom.

Anketa dětí druhého a čtvrtého ročníku ZŠ Němčany
Proč se dělá kanalizace s čističkou odpadních vod?
Odpovědi – Aby nebyla voda špinavá. Aby byl čistej potok. Proto, aby se voda
vyčistila a dala se zas použít. Aby byla v potoku čistá voda a byly v ní ryby.
Potřebujeme nové potrubí. Aby se pročistila voda a plyn.
Myslíte, že je ji nutné vybudovat?
Odpovědi – Ano, aby tekla voda. Bude celá nová. Ne, může to počkat do roku
2020. Ano protože.
Kdybyste měli kouzelný prsten, co byste změnili v naší obci a jejím okolí?
Lepší hřiště a cestu k němu. Nové prolézačky. Aby byli vlci. Nic. Změnil bych
polňačky na chodník. Aby byla už hotová ta kanalizace. Aby byla samá
zmrzlina. Aby byly rovné silnice. Když dělají kanalizaci, aby se hodně
neprášilo. Aby tady bylo čisto. Opravily bychom hrad, který se propadá.
A jak byste vylepšili vaši školu?
Víc počítačů. Aby tu bylo víc místností. Do družiny víc lega. Jiné jídlo.
Vylepšil bych tabuli. Aby tu byl výtah. Aby druháci nezlobili. Abychom každý
den měli jedničku. Vše je dokonalé. Aby nevrzaly podlahy. Nový hrad na
dvorečku. Nové hřiště na školním dvoře, nové omítky. Hodně kamarádů. Lepší
lavice. Aby byla třicetiminutová přestávka. Aby mi paní kuchařka podávala
řízky naběračkou.

V září půjdu do školy
V ZŠ Němčany se ve středu 28. 4. konala pro děti, které nastoupí v září do
první třídy, první edukativně stimulační hodina. Některé děti vstupovaly do

třídy s obavami, které se však rychle rozplynuly. Paní učitelka si pro žáčky
připravila hravé úkoly.
Vyzpovídali jsme budoucí žačku:
Jmenuji se Anička, do školy se těším. Dneska jsem tam byla poprvé a musela
jsem se představit ostatním dětem. Paní učitelka se jmenuje Marcela a trošku
nás zkoušela. Chtěla vědět, jestli poznáme barvičky, levou a pravou ruku
a jestli umíme počítat slabiky. Nejlepší byla písnička hlava, ramena, kolena,
palce, uši, oči, pusa, nos. Ukazovali jsme a zpívai rychle a ještě rychleji. To
byla sranda. Také jsme kreslili a plnili úkoly a za to jsme dostali razítka.
A máme i první domácí úkol. Danielka si ho udělala už ve škole. Mamka
říkala, že do prázdnin si to půjdu zkusit ještě dvakrát. Už se moc těším na další
hodinu.

Rozšíření služeb v budově obecního úřadu
Většina z Vás již zaregistrovala opravu kadeřnictví, ke kterému postupně
přibudou ještě další služby, jako například modeláž nehtů nebo masáže.
Všechny tyto služby najdete v budově obecního úřadu.
O Vaše ruce se nově postarají Simona Ondříková a Alena Sádlíková.
Nabízí gelové nehty, p-shine, manikúru nebo třeba jen zdobení nehtů pro
jakoukoliv příležitost.
Již od srpna můžete využít také masérské služby. Světem masáží
a regenerace Vás provede Nikola Polachová, okusit můžete klasické masáže,
proti bolestem zad a šíje, detoxikační medovou kůru, masáž lávovými kameny,
aplikaci kineziotaping, baňkování a mnoho dalších. V případě dřívějšího zájmu
můžete využít i mobilní masáže přímo k Vám do domu.
Jelikož se nám pomalu blíží čas nejen dovolených, letních akcí, ale také
práce na polích nebo našich zahrádkách, využijte nových služeb a přijďte se
zkrášlit na letní akce nebo zregenerovat unavené tělo a odpočinout si do
příjemného prostředí zrenovovaných místností. Podrobné informace o cenách
a objednávání na uvedených kontaktech.
Kontakty:
Simona Ondříková – 605 864 767
Alena Sádlíková – 777 656 714
Nikola Polachová – 608 603 453, http://nikamasaze.cz/

Analýza dotazníkového šetření - „Jak se žije v obci Němčany“
Minulý rok v naší obci proběhlo dotazníkové šetření, kterého se zúčastnilo
204 z 635 dotazovaných občanů, tedy 32,13 %. Nejvíce odpovídali respondenti
mezi 31 – 50 lety, většina z nich žije v obci od narození.
Z celkové analýzy vyplývá, že převážná část občanů je nespokojena
s následujícími oblastmi:
- životní prostředí - nedostatek kontejnerů na třídění odpadu, malá
informovanost o možnostech třídění; další připomínka se týká častého
pálení odpadu a trávy, také znečištění vodních toků ovocem ze stromů
nebo posečenou trávou,
- infrastruktura - nejkritičtěji je hodnocen stav chodníků, chybějící
chodníky a nedostatek parkovacích míst v obci, nevyhovující je i průjezd
nákladních automobilů, vysoká rychlost v obci, připomínky také
k vybudování laviček, odpočinkových míst, k množství obecní zeleně
a hřišť pro starší děti,
- kulturně-společenské využití – připomínky k volnočasových aktivitám
a kroužkům pro děti, kritika stavu kulturního domu, zájem o další zařízení
ke společenským setkáním, oslavám – zmíněny prostory kabin,
- budova MŠ a ZŠ – velká kritika nedostatku míst v mateřské škole
a základní škole, nejsou prostory pro družinu, kterou by rodiče uvítali;
většina obyvatel by rekonstrukci školy řešila dotací a nejlépe ve spojitosti
s probíhající kanalizací,
- další služby v obci – nespokojenost se zdravotními službami, nízká
informovanost o využití sociálních služeb v okolí; občané projevili zájem
o nekuřáckou restauraci, kvalitnější obchody s rozsáhlejším sortimentem
zboží, pekárnu/cukrárnu, rozšíření cyklostezek.
A k negativům patří i pozitiva, kterých je celá řada:
- veřejná správa – občané jsou poměrně spokojeni s vedením obce,
vyhovující je i provozní doba úřadu, chválí si informovanost o dění v obci
– rozhlas, vývěsky a také Němčanský zpravodaj,
- životní prostředí – občané jsou spokojeni se zelení v obci a její úpravou,
- infrastruktura – spokojenost se zajištěním veřejné dopravy,
s inženýrskými sítěmi, většinová spokojenost se stavem dosavadního
dětského hřiště, výstavba nové ulice a příliv nových spoluobčanů,
- kulturně-společenské využití – občané jsou spokojení s kulturními
akcemi, akcemi pro děti a dodržováním tradic v obci.

V souhrnu se objevuje spousta negativ, ale také pozitiv, které je potřeba
ocenit a vyzvednout. Nedostatky se netýkají jen projektů a akcí řízených
vedením obce, ale také samotných občanů a jejich přístupu k životu v naší obci.
Je tedy na každém z nás k zamyšlení, jak přistoupí ke zvelebování naší
vesničky. Myslím, že všichni chceme mít hezkou a hlavně čistou obec. K tomu
určitě nepatří znečišťování vodních toků (především posečenou trávou),
vypalování strání, vyhazování odpadu kolem cest a tvoření černých skládek,
stejně jako ničení obecního majetku. Odstraňování pak stojí peníze, které se
mohou využít prospěšněji. Važme si naší hezké obce a snažme se, aby v příštím
dotazníku bylo více pozitiv a spokojenosti než stížností.

Vzpomínka na osvobození obce
27. dubna si každoročně připomínáme výročí osvobození naši obce
sovětskou armádou a ukončení šestileté okupace nacistickým Německem. Klub
přátel historie připravil u příležitosti 70. výročí osvobození obce a ukončení
2. světové války výstavu k těmto výročím. Cílem výstavy bylo nejen
připomenutí historické události, ale hlavně zveřejnit po 70 letech dobové
písemné dokumenty autenticky zachycující poslední dny války a osvobození
obce tak, jak je zaznamenali občané a obecní kronika. Podařilo se získat
dokument, deník paní Marty Pořízkové, která zapsala každodenní události
v obci od poloviny dubna do 12. května 1945. Na 40 listech svého deníku
popisuje jak chování Němců, tak i Rusů, dění při přibližování fronty,
bombardování Slavkova i samotný pátek 27. dubna – den osvobození obce
a dění s tím spojené. I když tehdy 18letá dívka neznala některé souvislosti,
bojové činnosti a vojenskou terminologii, chování obyvatel a dění v obci
popisuje svědomitě a adresně. Zdokumentovala i některé podrobnosti, o
kterých se později nemluvilo, například to, komu Němci ukradli koně a komu
Rusové ukradli hodinky, nebo v kterých domech rabovali. Vzhledem k tomu,
že tyto události popisuje adresně, jejich pravdivost i po 70 letech potvrdili
pamětníci, kteří je na výstavě četli. Je to prostě dokument doby, nezkreslený a
nepřikrášlený žádným režimem a dobou. Děkuji mé spolužačce Martě
Kučerové, že tento dokument uchovala i pro příští generace.
Dalším pramenem, z kterého jsem vycházel při přípravě výstavy, byla
obecní kronika, kterou v roce 1945 psala paní Aloisie Rysová. Taktéž ona
popisuje dění při osvobozování obce, příchod prvních sovětských vojáků,
zničené domy od granátů, protitankový zátaras mezi Šilerovým a Andrlovým
domem, zničené cesty a rovněž rabování Němců i Rusů. Vzhledem ke
svému věku zaznamenává kronikářka i politické dění v obci, činnost
posledního starosty a vznik Revolučního národního výboru a jeho opatření

v řízení obce po osvobození. Zase se jedná o autentický zápis činnosti obyvatel
obce bezprostředně po osvobození. Ke škodě věci je to, že se kronika obce
nevedla i době válečné, tedy od roku 1938 do roku 1945. K některým
událostem se paní Rysová vrací sice zpětně, ale jsou to jen útržkovité
vzpomínky.
Další dva písemné doklady o osvobození obce jsou články pana Františka
Kučery do slavkovských novin ze dne 30. května 1945 a článek do brněnské
Rovnosti z prosince 1945, kdy své zážitky z osvobození obce napsala teprve
12letá Květuše Kučerová. Využito bylo i vzpomínek pamětníků nejen
v Němčanech, ale i v okolních vesnicích, např. od paní Boženy Přibylové.
Starší generace se i po 70 letech se zájmem začetla do těchto
písemných dokumentů. Ta mladší generace přešla tuto akci opět s minimálním
zájmem. Školní mládež zaujaly alespoň hmotné upomínky, především řada
předmětů po německé i ruské armádě, řada vykopaných pozůstatků po bojích
jak z Němčan tak i okolí, některé ukázky zbraní z té doby a předměty výstroje
vojáků.
Vzhledem k tomu, že letos se nemohl uskutečnit ani Běh mládeže
27. dubna kvůli výstavbě kanalizace, byl snad počin Klubu historie důstojným
připomenutím 70. výročí osvobození obce. Výstavu navštívilo 120 občanů obce
a v pondělí 27. dubna i 35 žáků školy spolu s učitelkami a vedením školy.
František Kos

Škola zaplnila dva kontejnery
Chlapci a děvčata ze Základní školy Němčany se sešli v pátek 17. dubna,
aby jako každý rok zajistili sběr starého papíru v obci v rámci jarního úklidu.
Žáci si přivezli vozíky, prošli vesnicí a sesbírali přichystané balíky. Společnými
silami se jim podařilo naplnit dva plné kontejnery papíru. Ze svého výkonu
měli žáci velkou radost. Jistě je potěší také hry a knihy, které se žákům zakoupí
za získané peníze.
Chtěli bychom poděkovat všem občanům Němčan, kteří přichystali balíky
papíru. Velký dík si zaslouží také p. Polach a p. Pavézka za jejich aktivní
a obětavou pomoc školákům. Doufáme, že příště bude balíčků po obci ještě
více. Všichni máme poštovní schránky plné letáků a dalších tiskovin, proto
přispějme školákům na jejich potřeby a udělejme jim radost balíky papíru před
domy, které jsme myslím všichni vždy rádi sbírali v dětství.
Doleželová Jana, ředitelka školy

Včelařský kroužek mládeže z Němčan
Jsme skoro v půlce roku 2015, a co se ve včelařském kroužku mládeže
událo? Pokusím se to v několika větách shrnout. V lednu jsme odebrali
u našich včelstev ze dna úlů zimní měl, kterou jsme odevzdali na vyšetření ke
zjištění přítomnosti roztočů Varroa destructor a včelomorky. Právě počet
roztočů varroa je důležitým ukazatelem zdravotního stavu včelstva s účinností
léčením v předešlých měsících. Bohužel se toto potvrdilo na podzim loňského
roku, kdy některým včelařům v naší obci uhynulo několik včelstev. O jedno
včelstvo přišel i kroužek. Není to ostuda, ale poučení, jak tomu do budoucna
předcházet.
Od ledna do poloviny dubna jsme se intenzivně připravovali na
oblastní kolo soutěže Zlatá včela 2015, které proběhlo 25. 4. 2015 v Základní
škole Vejrostova v Brně – Bystrci. Tohoto klání se účastnilo celkem 78 dětí
a mládeže z dvaceti včelařských kroužků. Včelaříci absolvovali písemný test ze
všeobecných znalostí, mikroskopování s určením preparátu, správné
pojmenování deseti rostlin a deseti včelařských pomůcek a předvedení na
fotorámcích v ukázkovém úlu práci se včelami. A jak jsme tedy dopadli?
V mladší kategorii dětí do páté třídy se nám umístila Viktorka Svobodová na
třetím místě, Martinka Teclová na druhém místě a Jakub Šidlík na prvním
místě. Ve starší kategorii mladých včelaříků se umístil Samuel Hyryč na 23.
místě, Sofie Čolakova na 15. místě, Milan Nepožitek na 7. místě a Milan
Kučera na 3. místě. Děti, které se umístily na prvních třech místech, si domů
odnesly hodnotné včelařské pomůcky a úly. Odpoledne po obědě se všechny
děti přesunuly k Brněnské přehradě, kde nastoupily na loď. Následovala plavba
k hradu Veveří. Na hradě nás čekaly různé soutěže, vystoupení šermířů
a procházka po nádvořích hradu s poutavým výkladem. V podvečer jsme se
vrátili lodí do přístaviště, kde jsme se všichni rozloučili a rozjeli se
k domovům. Dětem se soutěžní den moc líbil. Společně nás doprovázela paní
Zdeňka Svobodová s malým včelaříkem Tadeášem Ondříkem, který na soutěži
vše pozorně sledoval. S dopravou dětí nám pomohl Pavel Svoboda a Jaromír
Kyjovský.
Milan Kučera z Hodějic postoupil z oblastního do ústředního kola Zlaté
včely v Nasavrkách, kde se dne 15. - 17. 5. setkal s dalšími třiceti šesti
nejlepšími včelaříky z celé České republiky. Zde opět absolvoval všechny výše
uvedené disciplíny, které byly o poznání těžší. Nejtěžší asi byla samostatná
písemná práce se včelařskou tématikou, kterou musel za krátkou dobu
vypracovat a tuto následně před ostatními obhájit. Nejlepší na soutěži byla
ochutnávka různých medů s určením druhu a stloukání rámků na čas.
Odpoledne soutěžící navštívili místní zámek s keltskou expozicí. Milanovo

umístění na 31. místě jsme se dozvěděli v neděli dopoledne, kdy si převzal
osobně od senátora Ing. Jana Veleby, místopředsedy ČSV Mgr. Václava
Sciskali a ředitele SOUV v Nasavrkách Josefa Lojdy pamětní list s medailí a
drobnou cenu. Musím říci, že výkon všech byl obdivuhodný.
Velké poděkování patří obcím Němčany a Hodějice, které finančně
podpořily oblastní kolo soutěže Zlatá včela 2015 v Brně. Fotografie z obou kol
můžete najít na internetových stránkách ZO ČSV Slavkov u Brna ve fotoalbu
včelaříků 2015.
vedoucí VKM Roman Šidlík

Hravá miniškolička
Začátkem února v Němčanech začalo nové cvičení pro nejmenší. Dovolte,
abych vám tímto článkem přiblížila klady cvičení pro děti a seznámila Vás
s obsahem těchto hodin.
Ke správnému vývoji dítěte je potřeba velké množství podnětů. Nejde
pouze o podněty fyzické, ale také zaleží na podnětech sociálních. Cvičení
s vrstevníky buduje stabilitu v dětském kolektivu. Oporu v novém prostředí
zabezpečuje doprovod dětí, který se podílí na společném cvičení (maminky,
babičky, mohou i tatínci i dědečkové).
Hodina v Hravé miniškoličce klade důraz na dostatek příležitostí
k pohybovým aktivitám. Děti se zdokonalují v koordinaci celého těla
a rovnováze. Jednoduché základní cviky, jako například chůze či výskok,
nahrazují postupně cviky složitějšími. Děti mají kromě řízeného cvičení také
možnost spontánního pohybu, který tříbí jejich samostatnost a orientaci
v prostoru. Dostatečná míra takových podnětů zlepšuje jejich psychomotorický
vývoj. Rytmus a dynamika jsou přirozeností dětí, proto jsou říkadla, písničky či
různé hudební doprovody nedílnou součástí hodiny pro rozvoj všech jejich
smyslů.
Každá hodina má svůj řád. Po přivítání následuje rozcvička a cvičení
s netradičními pomůckami (padák, gymbally, ruličky, šátky). Stálicí mezi
cvičeními se stala hra „na obchod“, kdy děti formou směnného obchodu
dostanou minisvačinku v podobě ochutnávky ovoce, zeleniny nebo křupavého
mlsu. Následuje cvičení ve dvojici s maminkou (či babičkou). Ve finále hodiny
děti absolvují překážkovou dráhu a společnou písničku. Všechny bloky hodiny
stále provází již zmíněné písničky a říkadla. Během celé lekce jsou zařazovány
hry upevňující soustředění a trpělivost. Hodina není zacílena pouze na cvičení,
ale také na upevňování znalostí barev, zvířat, počítaní. S blížícími se svátky

(Velikonoce, Den matek, …) děti absolvují i tvořivé dílny, kdy s pomocí
dospělých vytváří drobné výrobky odpovídající jejich věku a dovednostem.
Hravá miniškolička je určena pro děti ve věku 1,5 – 3 roky. Probíhá
každou středu 16:30 – 17:30 v sále KD Němčany. S sebou potřebujete pití,
pohodlné oblečení a sportovní přezůvky. Cena za hodinu je 40 Kč. Budeme
rádi, když si s námi přijdete zacvičit.
Pro jakékoliv dotazy mne můžete kontaktovat na:
hrava.miniskolicka@seznam.cz.
Mgr. Hana Baňochová

Ve zkratce:
 veškeré Vaše připomínky, podněty a nápady prosím zasílejte na
e-mailovou adresu zpravodaj@nemcany.cz nebo osobně na Ilonu
Kučerovou a Vendulu Sedláčkovou, předem děkujeme za Vaši iniciativu,
 pro všechny aktivní a sportovně založené spoluobčany jsou na obecním
úřadě
k vyzvednutí
soutěžní
karty
2015
Ždánického
lesa
a Politaví, do kterých sbíráte razítka obcí ve svém regionu, můžete se tak
zapojit do hry o zajímavé ceny,
 pro aktuální informace, hlášení a pozvánky navštivte webové stránky obce
www.nemcany.cz,
 rádi bychom dali prostor spoluobčanům pro vyjádření svého názoru ke
konání vánočního koncertu/divadla, proto rádi uvítáme informace
o jaký žánr, kapelu, popř. hru máte zájem. Své nápady a přání můžete zasílat
na e-mail zpravodaj@nemcany.cz nebo své nápady napište na papír a
doručte na obecní úřad,
 souhrn dotazníkového šetření v obci uložen na webových stránkách obce,
 na webových stránkách obce bude zveřejňován i Němčanský zpravodaj
v elektronické podobě,
 v dubnu se fotbalisté pustili do zvelebování fotbalového areálu, za hojné
účasti vybudovali schody k novým lavečkám umístěným na stráni za
střídačkami, další úpravy plánují ještě v průběhu letošního roku.

Vážení občané, oznamujeme Vám tímto, že budova Lázeňského domu ve
Slavkově u Brna bude po dobu cca jednoho roku z důvodu rekonstrukce
uzavřena. Od 9. 3. 2015 jsou již všechny provozovny přesunuty na níže
uvedené adresy:
Dialýza
Nemocnice Vyškov
Purkyňova 36

544 227 488
271 091 470

Rehabilitace
Poliklinika Slavkov
Malinovského 288 a 551

544 227 486

Interní ambulance
Poliklinika Slavkov
Tyršova 324

544 227 710

Ultrazvuková ambulance
Poliklinika Slavkov
Malinovského 551

544 220 407

Nefrologická ambulance
Poliklinika Slavkov
Malinovského 551
Domov s úsměvem
Poliklinika Uherský Brod
Partizánů 2174

778 710 092 dospělí
721 281 397 děti

724 109 288

Salon pro psy Křenovice – Dog – fashion
Jiráskova 481, Křenovice 68352
Tel. 602 666 833
www. dog-fashion.webnode.cz
NABÍZÍME:
veškerou úpravu všech domácích mazlíčků – psů, koček, morčat,
králíčků
stříhání, trimování, koupání, vyčesávání staré srsti, úpravu před
výstavou

NABÍDKA ZÁJMOVÝCH KROUŽ̊KŮ KAŠTÁNKY
Vážení rodiče, přátelé školy,
agentura volnočasových aktivit Kaštánky připravila pro Vaše děti pro
nadcházející školní rok 2015/ 2016 pestrou nabídku nových zájmových
kroužků.
„Velikou výhodou těchto aktivit je, že budou probíhat přímo na Vaší škole,
takže Vám jako rodičům odpadá složité převážení dětí do vzdálenějších míst a
Vašim dětem se budou věnovat lektoři žijící v blízkém okolí.“
Pro školní rok 2015/2016 můžete děti přihlásit do těchto kroužků:
☺ MALÍ VÝZKUMNÍCI – KROUŽEK VĚDECKÝCH POKUSŮ
☺ DIVADELNÍ/DRAMATICKÝ KROUŽEK
☺ KERAMICKÝ KROUŽEK
☺ VÝTVARNÁ DÍLNA
☺ SPORTOVNÍ KROUŽEK
☺ ANGLICKÝ JAZYK
☺ NĚMECKÝ JAZYK
☺ KLAVIHRÁTKY – ZPÍVÁNKY S KLAVÍREM
☺ TVOŘENÍ KRÁSNÝCH MALIČKOSTÍ
☺ SPOLEČENSKÉ HRY A HLAVOLAMY
☺ TURISTICKÝ KROUŽEK A GEOCACHING
Bližší informace o kroužcích, lektorech a naší agentuře hledejte koncem
prázdnin na našich webových stránkách www.kastanky.cz.
Podrobné informace Vám rovněž sdělí vyučující na začátku školního roku.
Zápis do kroužků bude probíhat do 20. září 2015. Kapacita kroužků je
omezena.
Klára Skrbková, Agentura volnočasových aktivit Kaštánek
Tel. 736 64 25 04
Email: klara.skrbkova@centrum.cz
www.kastanky.cz (webové stránky budou spuštěny koncem
letních prázdnin)
Kontakt:

Advokátní kancelář Mgr. Iva Říhová
Zahradnická 223/6, 603 00 Brno
Ulice ČSA 350, 684 01 Slavkov u Brna
Tel: 775 128 527 www.advokat-rihova.com
NABÍZÍME:
právní služby: právo obchodní, občanské, rodinné, trestní, správní i
pracovní
řešíme převody nemovitostí, rozvody, majetková vypořádání,
vyhotovení smluvních dokumentů

Všem čtenářům přejeme slunné prázdniny plné zážitků a
odpočinkových dovolených a školákům vstup do školních lavic
pravou nohou. Těšit se na Vás budeme opět před Vánocemi.

