Němčanský
zpravodaj

prosinec 2017

Vánoční svátky
Vánoční svátky, krásné a tajemné,
pohledy vlídné, milé a vzájemné.
Teplo je u krbu nebo jen u svíčky,
Dlouhý byl celý rok, teď už je maličký.
Děti a stromeček, oči jak korálky –
copak nám Ježíšek přinese za dárky?
Byť by byl maličký, nejmenší na světě,
vykouzlí úsměvy na tvářích dítěte.

Na co se můžeme těšit v nadcházejících měsících?










Tradiční koledování pastýřů 23. prosince 2017
Zpívání pod vánočním stromem 24. prosince 2017
Pohár o neregistrovaného hráče stolního tenisu 30. prosince 2017
Sportovní ples 13. ledna 2017
Maškarní ples 27. ledna 2017
Tradiční ostatky 3. února 2017
Dětský karneval 18. února 2017
Den Země aneb Ukliďme Česko
Pálení čarodějnic a další…

Kolik nás je?
K dnešnímu dni má naše obec o něco méně obyvatel než v minulém roce
a to 783. Je to především z důvodu odstěhování občanů, kterých bylo 25, oproti
tomu se přistěhovalo jen 19 nových obyvatel. Narodilo se zde 8 dětí (z toho 4
holčičky a 4 kluci), bohužel nás opustilo 6 spoluobčanů. V listopadu proběhlo
letošní druhé vítání malých spoluobčánků a během roku jsme pogratulovali 2
spoluobčanům, kteří oslavili krásných 90 let.

Vánoční pozornost ve formě Hodového kalendáře na rok 2018
Jak jste si mohli všimnout, se zpravodajem byl rozdán do každé domácnosti
kalendář na téma HODY. Doufáme, že přinese trochu vzpomínek a nostalgie
jaké to bylo, a tak Vás bude provázet celým příštím rokem.
Tímto Vás také chceme požádat o to, pokud uvidíte v kalendáři
nesrovnalosti, tak nám prosím napište na e-mail (rudykuc@volny.cz), nebo mě
prosím kontaktujte osobně. Jakékoliv připomínky jsou vítány. Pokud máte
z daných roků lepší společné fotografie a nebo pohledovou fotografii hodového
průvodu po vesnici, budeme za ni vděční. Jak můžete vidět, kalendář
neobsahuje všechny roky od první dochované fotografie z roku 1927. Tímto
Vás tedy žádáme, pokud tuto chybějící fotografii vlastníte, o její zapůjčení.
Myslíme, že hledání a doplňování této kolekce potrvá několik dalších let a tak
pokud nějakou fotografii najdete nebo na ni natrefíte třeba i za rok, prosím
podělte se o ni s námi. Rádi bychom vytvořili kolekci všech hodů, a tak
zaznamenali tuto významnou událost naší obce.
V neposlední řadě chceme poděkovat všem, kdo zapůjčili fotky už na
výstavu anebo následně na vytvoření kalendáře.
jménem KPH a OU Bc. Rudolf Kučera MSc

Co se u nás děje??
V minulém zpravodaji jsme Vás informovali o záměru obce řešit
dlouhodobě nevyhovující stav zázemí kulturního domu a obecní hospody.
V šibeničním termínu „do hodů“ se podařilo zpracovat dokumentaci, povolit
stavbu, zrealizovat rekonstrukci hospody, otevřít hospodu a v neposlední řadě
najít schopnou provozovatelku. Tím je splněna první část záměru. V další etapě
se vytváří dokumentace budoucího uspořádání kulturního domu včetně zázemí.
Pokud se zastupitelstvu bude dařit, přihlásíme projekt v druhém pololetí
příštího roku do výzvy MAS Slavkovské bojiště a pokusíme se získat dotaci na
rekonstrukci daného objektu jako komunitního centra.

Mnohokrát opakované téma – termín dodání kompostérů pro domácnosti.
Dodavatel je již vybrán, v průběhu měsíce ledna příštího roku bude podepsána
smlouva a vlastní dodávka kompostérů pro domácnosti, dle smluvní
dokumentace, bude do čtyř měsíců od podpisu smlouvy.
Dne 20. září se uskutečnila prezentace nového Územního plánu Němčany za
přítomnosti autorů dokumentace z kanceláře LÖW & spol., s.r.o.. Přítomní
občané vznesli mnoho dotazů týkajících se jak soukromých tak veřejných
zájmů.
Společnost VAK Vyškov a.s., dokončila poslední etapu rekonstrukce
vodovodu, tudíž celý vodovodní řad v naší obci je proveden v „plastu“, který je
zdravotně nezávadný a má podstatně delší životnost, než původní materiály.
Martin Krátký, starosta

Hospodaření v uplynulém roce k 30. 11. 2017
Celkové příjmy:
Z toho:
daňové příjmy (od státu z daní)
nedaňové příjmy (ostatní činnost obce)
kapitálové (z prodeje majetku)
transfery

9 660 126 Kč
9 128 629 Kč
323 882 Kč
43 713 Kč
163 901 Kč

Celkové výdaje:

9 521 112 Kč

Z toho:

7 196 085 Kč
2 325 027 Kč

běžné výdaje
kapitálové výdaje



Největší částku z běžných výdajů představuje činnost místní správy (platy
zaměstnanců, odvody na SP a ZP, energie a voda, nákup služeb, programy
PC, materiál )
2 098 102 Kč



Zvelebování staveb obce



Odvádění a čištění odpadních vod

442 541 Kč



Základní vzdělávání

754 585 Kč



Požární ochrana

109 246 Kč



Kulturní dům

196.213 Kč



Územní plánování

308 550 Kč



Komunální služby po obci (materiál na opravy, pohonné hmoty, rizikové
kácení stromů, odchyt psa, zemní práce strojové)
880 640 Kč

1 606 791 Kč



Sběr a odvoz odpadů (nebezpečný, komunální, separovaný)

527.686 Kč



Veřejná zeleň

908 820 Kč



Zastupitelstvo obce (odměny členů zastupitelstva, odvody SP a ZP,
cestovné, služby, školení)
766.766 Kč



Uhrazené splátky úvěru



Úroky placené z úvěru obce







1 302 576 Kč
239.726 Kč

Plánované akce a investice v následujícím roce:
Oprava mostu v Malých Chaloupkách
1 mil Kč
Nákup hasičského auta
financováno z dotačního titulu
Spoluúčast na výstavbě chodníku ke Slavkovu
0,5 mil Kč
Varovný systém
0,35 mil Kč
Projektová dokumentace RD
0,5 mil Kč
Bc. Rudolf Kučera MSc, finanční výbor

Místní akční skupina Slavkovské bojiště vyhlašuje první výzvy na
podporu projektů na svém území
Místní akční skupině (MAS) Slavkovské bojiště byl schválen řídícími
orgány tří ministerstev strategický dokument (dále „Strategie MAS Slavkovské
bojiště“) do roku 2023. V praxi to znamená, že MAS Slavkovské bojiště
v příštích 5 letech pomůže ministerstvům do území přerozdělit cca 117 mil. Kč
z Operačního programu Zaměstnanost, Programu rozvoje venkova
a Integrovaného regionálního operačního programu. Přerozdělování finančních
prostředků se bude dít prostřednictvím vyhlašování výzev na podporu
konkrétních projektů. Důležitými podmínkami pro žadatele je, aby byli z území
MAS Slavkovské bojiště a jejich projekt odpovídal cílům, které si schválená
Strategie MAS Slavkovské bojiště vytyčila.
Již v prosinci byla vyhlášena výzva z Operačního programu Zaměstnanost
pro zájemce na založení a provozování dětské skupiny, školního klubu nebo
příměstských táborů. Protože se jedná o operační program Zaměstnanost,
budou mít žadatelé možnost z této dotace zaplatit především osoby pečující
o svěřené děti.
Další výzva na předkládání projektových záměrů MAS Slavkovské bojiště
bude vyhlášena 8. 1. 2018, a to pro podnikatele v zemědělství, kteří si tak
mohou pořídit nové zázemí nebo zařízení pro svoji živočišnou nebo rostlinnou

výrobu nebo pro zpracování svých produktů. První výzva se bude týkat také
nezemědělců na přestavbu, modernizaci či novou výstavbu své provozovny,
kanceláře nebo na pořízení strojů, technologií a dalšího vybavení jako je nákup
zařízení, užitkových vozů kategorie N1, pořízení hardwaru, softwaru. Školení
pro žadatele v této výzvě se bude konat ve čtvrtek 11. 1. 2018 v 16:00 hodin
v Hruškách u Slavkova.
Během příštího roku budou vyhlášeny další výzvy, některé určené také pro
obce na území MAS Slavkovské bojiště. Jedná se především o podporu
z Integrovaného regionálního operačního programu na rozšíření kapacity
školek, vybavení odborných učeben základních škol nebo na výstavbu
a rekonstrukci místních komunikací.
Finanční prostředky alokované na realizaci Strategie MAS Slavkovské
bojiště budou vyplaceny žadatelům po úspěšné realizaci projektu, u opatření
z Operačního programu Zaměstnanost jsou vypláceny průběžně. Výhodou
čerpání dotací přes místní akční skupiny je nižší podíl spolufinancování
žadatele, pomoc s administrativou ze strany kanceláře MAS.
Celé znění Strategie MAS Slavkovské bojiště a vyhlašovaných výzev je
k dispozici na našich webových stránkách www.mas-slavkovskebojiste.cz.
Mgr. Hana Tomanová, manažerka MAS Slavkovské bojiště
MAS Slavkovské bojiště, z.s.
Hrušky 166
683 52 Hrušky u Slavkova
IČ: 27030491
Předseda: Mgr. Jan Grolich
Manažerka: Mgr. Hana Tomanová
Tel: 511 146 766, 604 318 732
manazer@slavkovskebojiste.cz
www.mas-slavkovskebojiste.cz

První měsíce v ZŠ a MŠ Němčany
Dovolte mi, abych se na úvod článku z prostředí naší školy představila.
Jmenuji se Zuzana Olejníková a od 1. 8. 2017 jsem ředitelkou ZŠ a MŠ
Němčany. Vystudovala jsem magisterské studium Speciální pedagogika pro
učitele na Masarykově univerzitě v Brně. Pracovala jsem jako vychovatelka
u mentálně postižených, dále v neziskové organizaci se zdravotně postiženými
a znevýhodněnými, praxi jsem získala také jako asistentka pedagoga u žáka
s Aspergerovým syndromem a u žáka s poruchou autistického spektra.
Posledních deset let jsem pracovala jako učitelka na 1. stupni. Velice mě baví
matematika a sport. Ve volném čase se již 5 let věnuji trénování dětí

v atletickém oddílu Orlík ve Vyškově. Školu bych ráda vedla v přátelském
a rodinném duchu, tak jak to doposud vedly mé předchůdkyně. Mám v hlavě
spoustu nápadů a plánů, které bych v budoucnu chtěla zrealizovat, ale jelikož
se ještě stále seznamuji s chodem školy a obce, bude realizace chvíli trvat. To
by k mé osobě stačilo a raději vás budu informovat o dění na naší škole.
Uběhly první tři měsíce od zahájení školní docházky pro letošní školní rok.
Zahájili ji společně prvňáčci i čtvrťáci v jedné třídě, představila jsem se nejen
já, ale také paní vedoucí stravování Blanka Maradová, vychovatelka ve školní
družině paní Tereza Sedláčková, paní asistentka Katka Dembická. Žáky na
začátku uvítal pan starosta Martin Krátký a krátký kulturní program si
připravili Simonka Kovaříková, Kačka Krátká a Tadeášek Ondřík.
Dny postupně ubíhají a paní učitelka 1. třídy, Marcela Blažková, už za tuto
dobu naučila děti první písmenka a první počty. Čtvrťáci si postupně
vzpomínají na učivo předešlého ročníku a navazují učivem novým. Ve škole
také proběhlo několik akcí. Za všechny bych chtěla vyzdvihnout a velmi
poděkovat všem, kteří se podíleli na organizaci sběru starého papíru. Dále také
děkuji všem rodičům, kteří věnovali čas svým dětem a zapojili se do celoškolní
soutěže Podzimníček – výrobky z darů přírody. Sešlo se neuvěřitelných 40
výrobků od dětí ze ZŠ i MŠ, které nám po dobu více jak měsíce zdobily chodbu
školy. Žáci i návštěvnici mohli hlasováním zvolit pět nejkrásnějších výrobků,
dále bylo oceněno několik žáků v kategorii výrobků vyrobených zcela
samostatně dětmi. Výherci i všichni zúčastnění obdrželi dáreček na památku.
Také jsme se podíleli na výstavě Historie obce Němčany očima dětí, kterou
pořádal Klub přátel historie Němčany. Výrobky a projekty pak byly
prezentovány na vernisáži v sobotu 4. listopadu v kulturním sále obce
Němčany. Tímto děkuji paní učitelce Markétě Moudré za čas strávený nad
„dílky“ svých žáků a také panu Matyášovi a Cenkovi za dárky pro žáky, ze
kterých měli velkou radost, a hlavně za organizaci celé výstavy.
Z akcí, které jsou momentálně aktuální, zde uvedu zahájení povinné výuky
plavání v Bučovicích a v pátek 10. listopadu proběhlo focení prvňáčků, kteří se
prezentovali ve Vyškovském deníku. V měsíci prosinci nás navštívil Mikuláš,
čeká nás divadelní představení s vánoční tématikou a také vánoční besídky
s dárečky ve třídách. A tolik očekávané vánoční prázdniny nás pomalu
přesunou do nového roku, ale to nebudu předbíhat.
Součástí školy jsou také volnočasové aktivity pod vedením Terezky
Sedláčkové. Dětem po vyučování nabízí spoustu zajímavých činností a vymýšlí
různé soutěže. Její snaha o zapojení do sportovních aktivit se u žáků setkává se
zájmem. Z některých soutěží si žáci odnášejí diplomy či menší dárečky a o dění
VČA se můžete dozvědět na našich webových stránkách.
Nedílnou součástí školy jsou také dvě oddělení školky – Motýlci pod
vedením paní učitelky Kláry Tylšarové a Berušky pod vedením paní učitelky

Jany Doleželové a Blanky Maradové, které vás prostřednictvím krátkého
sdělení uvedou do dění jednotlivých oddělení.
Třída Motýlků je letošní školní rok tvořena nejstaršími předškolními dětmi.
V rámci řízených i individuálních činností se zaměřujeme na přípravu
k zahájení školní docházky. Každý den se snažíme rozvíjet své schopnosti
a dovednosti v rámci tematických celků, které vychází z aktuální roční doby
i společenských a místních tradic. Pravidelně také procvičujeme např. dny
v týdnu, měsíce, počítáme, vytleskáváme slabiky, poznáváme počáteční
písmenko ve slově či plníme nejrůznější úkoly pracovních listů. Ovšem nikdy
si nezapomínáme hrát. Umíme skvěle běhat, zvládat krkolomné překážky
i procvičovat celé tělo. Moc rádi zažíváme malá dobrodružství. Na podzim
jsme spolu se školáky navštívili výstavu ovoce a zeleniny ve Slavkově, kde se
nám asi nejvíce líbilo hledat včelí královnu mezi ostatními včelkami. Také
jsme měli radost z pouštění draka a dovádění na hřišti v posledních teplých
dnech roku. Ale i ty chladnější dny nezahálíme. Užili jsme si ve školce
strašidelný Halloween a vzpomněli jsme i na naše Dušičky a jako myšky jsme
navštívili místní hřbitov.
Třída Berušek je plná nových dětí v počtu 23 ve věku od tří do pěti let. Děti
se dostaly do nového prostředí a mezi nové kamarády. V září jsme zhlédli
divadlo Africká pohádka, kde nás cestovatel Emil Holub provedl dalekou
Afrikou. V říjnu k nám přijel kouzelník se spoustou triků a kouzel a na pomoc
si přizval i některé z dětí. Vykouzlily živou holubičku nebo králíčka. V soutěži
Podzimníček se umístily tři děti z naší třídy na prvních místech. Každý měsíc
se snažíme dětem nabídnout nějaké kulturní akce, kterými děti zábavnou
formou motivujeme a učíme společenskému chování.
Pomalu se obě oddělení chystáme na nadcházející adventní období, příchod
Mikuláše a jeho věrného pomocníka čerta. Trénujeme na Vánoční besídku, aby
rodiče viděli, jak jsou děti šikovné a samozřejmě nejvíce se těšíme na příchod
Ježíška.
Paní učitelky Klára Tylšarová, Jana Doleželová a Blanka Maradová, MŠ
O dění v naší škole vás aktuálně informujeme na našich webových
stránkách nebo prostřednictvím zveřejnění na informační tabuli před školou.
Také je k nahlédnutí spousta hezkých fotografií, které dění ve škole doplňují.
Jelikož se pomalu blíží čas svátků, všem bych chtěla touto cestou popřát
mnoho krásných chvil se svými nejbližšími a poděkovat vám rodiče, za
dosavadní podporu a spolupráci.
Mgr. Zuzana Olejníková

Příměstský tábor v Němčanech – jarní a letní prázdniny 2018
V termínu od 5. 2. 2018 - 9. 2. 2018 uspořádá Dětský klub Němčánek další
příměstský tábor pro děti navštěvující 1. stupeň základní školy (tj. 1. - 5. třída
základní školy). I když bude do jara ještě daleko, s dětmi budeme vyrábět
výrobky s jarní tématikou, neboť tábor nese označení „Jaro za dveřmi“. Pro
děti bude v rámci tábora zorganizován kurz arteterapie s Hankou Křetínskou a
dále vyrazíme na výlet do zábavního parku VIDA! Science centrum v Brně.
Pobyt dětí je hrazen z prostředků ESF, náklady, které hradí rodiče, jsou
pouze na stravné (obědy zajištěny v KMŠ Karolínka Slavkov u Brna), jízdné a
vstup do zábavního parku VIDA. Celkové náklady činí 400 Kč/dítě + kapesné
na výlet.
Letní turnus příměstského tábora se uskuteční v termínu 9. 7. 2017 – 13. 7.
2017. Program na tento tábor se začne připravovat
řipravovat po skončení jarních
prázdnin a bude upřesněn na stránkách projektu.
Děti je možné přihlásit již nyní na oba turnusy. Kapacita omezena.
Přihlášky a více informací k projektu naleznete na www.nemcanek.cz.
www.nemcanek.cz
S přáním
ním hezkých Vánoc za DK Němčánek
Mgr. Patrik Hrozek

Tradiční Němčanské hody 2017
A máme to za sebou. Jako každý rok se i letos v září uskutečnily tradiční
hody v Němčanech.
Tak, začneme pěkně od začátku, letos byla menší změna, co se týče
v obsazení stárků. Nejen, že byly mladé páry, ale také se hodů zúčastnili
„ženáči“. Proto byly letošní hody o něco jiné, než bylo zvykem. Plánování, kdo
by s kým šel, začalo už v loni po hodech, ale samozřejmě na jistotu se vše
domlouvalo opět na poslední chvilku – ale co, to bychom nebyli my.
Hned co jsme měli nějak naplánované páry, tak jsme začali shánět kapelu na
předhodovou zábavu, nakonec nám celý večer k poslechu a tanci hrála skupina
RELAX BAND. Po výběru kapely jsme se rozhodli, že letošní hody
ozvláštníme ještě mnohem více než-li jen „ženáčskými“ páry. Změny byly
následující: místo věnečků na dveřích jsme se rozhodli pro májky před domem,
na předhodovou zábavu jsme měli všichni stejné oblečení – páry byly sladěny
do různých barev, a taky jsme si řekli, že ozvláštníme nedělní průvod stárků
chasou z Dambořic. Hlavní a největší změnou letošních hodů mělo být
vycházení samostatně kluků od obecního úřadu a měli jít postupně pro všechny
stárky, tato změna se bohužel nekonala kvůli špatnému počasí.
Jakmile byly naplánované změny a kapely na zábavy, začali jsme pracovat
na zdobení sálu, vázaní mašliček na sobotní mašličkovou zábavu, stárky
zdobily stárkům džbánky, aby byly krásnější než kdy předtím. Všechno šlo
jako po másle, až tedy na poslední týden, kdy přípravy vrcholily, všechno se
začalo rychle dotahovat do konce, aby to bylo co nejlepší. Přípravy už byly
u konce a nastal čtvrtek před hodovým víkendem. Naši milí stárci jeli pro
hodové víno do Krumvíře, jakmile se nám vrátili, tak jsme šli ještě pilovat
nástup
a půlnoční překvapení.
V pátek v brzkých ranních hodinách se stárci vydali pro máju, stárky se
sešly v sále a začaly dotahovat poslední drobnosti. Okolo oběda se vrátili stárci
s májou, rozdělily se úkoly a začalo zdobení máje. Jakmile jsme měli vše
nachystané, dojel jeřáb a postavil nám naši nejkrásnější ozdobu obce. A HODY
MŮŽOU ZAČÍT! V pátek po postavení máje a úklidu jsme šli všichni domů
a nachystali jsme se na zvaní, rozdělili jsme si části obce po párech a vyrazili
jsme pozvat dům od domu na letošní hody. Poté, co jsme obešli celou obec,
jsme se vrátili do sálu. V nočních hodinách šli stárci zatlouct každé stárce před
dům májku.

V sobotu, hrála většina našich stárků zápas proti Bošovicím, který bohužel
nedopadl pro Němčany dobře - prohráli 3:1. Kvůli fotbalu jsme se letos
rozhodli nejít na kolotoče, abychom se zvládli v klidu nachystat. Okolo 19.00
měli všichni stárci sraz v „pekle“, kde jsme se vyfotili a šli do sálu zahájit
předhodovou zábavu, kterou jsme si řádně užili.
V neděli jsme kvůli deštivému počasí neměli průvod obcí, tak jak bylo
v plánu, ale měli jsme náhradní program v sále, kde s námi zpívala mužská
chasa z Dambořic. Náhradní program simuloval tradiční průvod a lidé, kteří
nás dorazili podpořit do sálu, si to užili. Po odpolední zábavě v sále jsme se šli
domů navečeřet a poté zpět do sálu na večerní hodovou zábavu, na té nám
k poslechu a tanci hrála kapela ŠARDIČANKA, stejně jako celé odpoledne
v sále. O půlnoci bylo, jako již tradičně, vynášení stárků. Poté přišel čas už
zakončit hodovou zábavu a to jak jinak než půlnočním překvapením, které
předčilo očekávání všech – půlnoční překvapení v podobě UV světel
a nacvičené choreografie se protáhlo až do ranních hodin.
Děkujeme všem, kteří se letošních hodů zúčastnili a přispěli. Bez VÁS by to
nebylo ono! Za vydělané peníze z hodů jsme se rozhodli přispět na dětský
karneval a do divadelního kroužku na obnovu kostýmů.
Němčanští stárci 2017

Hodové počasí v Němčanech
Podobně chladné, příp. deštivé počasí jako letos, jsme v Němčanech o
hodové neděli (vždy 3. neděle v září) měli naposledy v roce 2008, 2001 nebo
1996. Naopak vyloženě letní počasí zde panovalo v roce 2011, 2003 nebo
1987.
Dlouhodobě u nás doma sledujeme a denně zaznamenáváme počasí nejnižší teploty ráno a večer, nejvyšší v průběhu dne. Jde o velmi jednoduchou
statistiku, která nemůže konkurovat technicky vybaveným meteostanicím,
přesto je, myslím si dost vypovídající.
Reaguji tak na letošní nepříjemné hodové počasí a nabízím k porovnání, jak
bylo o hodové neděli v minulých letech (sestupně dle letopočtu).
Rok

Kalendářní den Nejvyšší teplota °C

Počasí

2017

17.

12,5

déšť

2016

18.

21

oblačno

2015

20.

20

polojasno

2014

21.

24

polojasno, večer déšť

2013

15.

21

oblačno
polojasno

2012

16

20

2011

18.

27,8

2010

19.

18

polojasno

2009

20.

24

jasno

2008

21.

12

zamračeno, dešťové přeháňky

2007

16.

19

jasno

2006

17.

23

jasno

2005

18.

14

jasno, pocitově chladno

2004

19.

19

polojasno

2003

21.

27

jasno

2002

15.

15

polojasno, přeháňky

2001

16.

13

zamračeno, od 13 hod déšť

2000

17.

17

polojasno, přeháňky

1999

19.

24

polojasno

1998

20.

17,5

polojasno, silný vítr

1997

21.

15,5

jasno

1996

15.

13

odp.jen 11°, déšť

1995

17.

20

polojasno

1994

18.

17

polojasno

1993

19.

16

polojasno

1992

20.

21

polojasno

1991

15.

20

1990

16.

16,5

polojasno

1989

17.

24,5

jasno

1988

18.

14

oblačno

1987

20.

26

polojasno, odp.přeháňka

1986

21.

21

jasno

1985

15.

21,5

jasno

jasno, větrno

dop.přeháňky, odp.jasno, večer déšť

Rostislav Modřický, st.

Včelařský kroužek mládeže
Opět tu máme konec roku. Začátkem prosince v naší obci proběhlo u všech
včelařů poslední letošní ošetření včelstev a to i u čtyř včelstev včelaříků. Do
další práce, která nás čeká nejdříve v únoru, máme chvíli
hvíli na zhodnocení celého
roku. Co se nám povedlo nebo na co si máme dát příště pozor.
Kroužek má v současné době 11 včelaříků a setkáváme se pravidelně
v úterý a ve středu. V červnu jsme se rozloučili s třemi nejstaršími včelaříky
Sofii Čolakovou, Milanem Nepožitkem a Milanem Kučerou, kteří od září
vstoupili do řad středoškoláků. Touto cestou
ou bych jim chtěl ještě jednou
poděkovat a popřát jim hodně úspěchů ve studiu. Určitě jsme se neviděli
naposledy. V říjnu byla přijata mezi mladší včelaříky Terezka Bartová ze
Slavkova. Koncem listopadu jsme si vytvořili předvánoční atmosféru, kdy
jsme vyráběli svíčky a to jak motané z mezistěn, tak i odlévané do forem. Také
jsme provoněli dům pečením medových perníčků, které se dětem moc povedly.
Na jaře se budeme připravovat na oblastní kolo soutěže Zlatá včela, které
proběhne v květnu v Adamově. Tohoto klání se bude účastnit 7 našich
včelaříků.

Jako vedoucí včelařského kroužku jsem se účastnil třetího ročníku projektu
Ministerstva zemědělství „Medová snídaně“, kdy jsem s včelařskou
přednáškou navštívil v okolních obcích a ve Vyškově 7 mateřských škol a 4
základní školy. Tento projekt se opakuje vždy
ždy na jaře a na podzim a může se do

něj zapojit každá mateřská školka i základní škola. Děti během přednášky
dostanou medovou snídani a na konci obdrží malý dárek.
Také naši včelaříci obdrželi na začátku prosince od Mikuláše z Malých
Chaloupek balíčky plných sladkostí a před vánočními svátky dárečky od
základní organizace ČSV ze Slavkova. Moc jim děkujeme.
Všem přeji krásné a pokojné vánoční svátky, zdraví, štěstí v novém roce.
Roman Šidlík - vedoucí VKM

Klub přátel historie
V posledním vydání zpravodaje jsem ukončil svůj příspěvek přáním přivítat
v našem klubu nové členy. Částečně se to podařilo – je nás o jednoho víc.
Velice rádi bychom přivítali další zájemce o historii. V rámci celoročního
plánu činnosti se nám podařilo uskutečnit všechny akce.
Zúčastnili jsme se oslav 200 let Moravského zemského muzea, kde jsme
navštívili stálé expozice a jako jedni z mála jsme si mohli prostřednictvím
p. Oldřich Neužila prohlédnout teprve chystanou výstavu věnovanou naší
republice v průběhu 20. století.
Nemalé úsilí jsme věnovali přípravě výstavy s názvem “Naše obec očima
dětí“. Díky spolupráci s učitelskými sbory ZŠ Němčany, Hodějice, Slavkov
u Brna Tyršova a Komenského se výstava po počátečních obtížích velmi
vydařila a návštěvníkům se líbila. Díky pedagogům, rodičům, prarodičům se
děti zapojily do malování a psaní a jejich výtvory potěšily všechny, kteří
výstavu navštívili. Ukázky z činnosti zájmových kroužků byly krásným
doplněním výstavy a zde je potřeba poděkovat všem vedoucím za jejich
ochotu, práci a čas, který dětem věnují.
Určitě budeme pokračovat v cyklu přednášek na historická témata –
naposledy téma „Keltové na Moravě a na katastru Němčany“ - přednáška díky
paní Vorlíškové byla velice zajímavá, poučná a hojně navštívená.
Jako snad každé sdružení máme také své problémy, které je třeba co
nejdříve řešit. Naše obecní muzeum v současnosti nepůsobí jako sbírka
historických předmětů, ale spíš jako skladiště. Zkrátka je třeba – a je to reálné –
rozšířit výstavní prostory. Jsme si vědomi toho, že to není krátkodobá
záležitost, ale s podporou OÚ se nám to v budoucnu podaří.
Jménem KPH Vám všem přeji krásný adventní čas, klidné prožití
vánočních svátků a úspěšný rok 2018.
Pavel Matyáš, předseda KPH

Stále organizujeme, stále se bavíme
Od posledního vydání zpravodaje uspořádali obecní organizace
a spolky opět několik vydařených akcí – Noční pochod, Pouštění draků nebo
třeba nádherný Vánoční koncert od místních dětí.
Na začátku adventu na nejmenší nezapomněl Mikuláš s anděly a také
dorazili i čerti, aby zkontrolovali, jak se děti polepšily od minulého roku. Za
básničku nebo písničku každé dítě obdrželo krásný balíček a drobnost od
Mikuláše pro radost . Na Štědrý den se všichni sejdeme u krásného
vánočního stromečku před obecní hospodou zaposlouchat se do známých
melodií vánočních koled, dát si doušek dobrého svařáčku a popřát svým
přátelům a známým pohodové svátky v kruhu blízké rodiny.
Velké poděkování patří všem organizátorům, ať z řad obecních spolků,
obce nebo jednotlivců, kteří věnují svůj čas pro pobavení a zážitky ostatních.
Ing. Vendula Sedláčková

Pohádkový pochod
V den, kdy do začátku nového školního roku chyběly pouhopouhé dva dny,
nám tělovýchovná jednota a divadelní kroužek uspořádaly pohádkový pochod
okolím naší malebné vesničky. Kroky zvědavých a usměvavých dětí a jejich
rodičů vedly z obecního dvora za humna k potoku, kde je u vzrostlé lípy do
pohádky uvedla babička, opravdu jako z pohádky. Děti pokračovaly kolem
potůčku do malých chaloupek, kde se setkaly s ježibabou a ježidědkem
z perníkové chaloupky. Následovalo stoupání kolem hasičské zbrojnice,
myslivecké klubovny, přes borky až na Lutršték a odtud z kopečka zpět do
vesnice a směrem na hřiště. Během celého pohádkového putování měly děti
možnost potkat a vidět např. myslivce, Červenou karkulku a vlka, medvědy,
princezny, včelí medvídky, postavy z pohádky Anděl Páně, vodníka a další
známé pohádkové bytosti. Na hřišti všichni povzbudili němčanské fotbalisty při
právě probíhajícím utkaní s mužstvem Nížkovic, což se zjevně projevilo na
výsledku, neboť Němčaňáci zvítězili. Na hřišti bylo pro všechny připraveno
bohaté občerstvení ve formě pečeného prasátka, pochutin z udírny, výborného
guláše, ale kdo chtěl, mohl si při táboráku opéct i špekáček. Večer nám
zpříjemnil hudební doprovod, děti si zatancovaly a v pozdějších hodinách je
v těchto aktivitách vystřídali jejich rodiče. Vzhledem k tomu, že předchozí
a následující den bylo velmi škaredé a deštivé počasí, musíme konstatovat, že
nám se naše slavnostní ukončení prázdnin vydařilo. Závěrem samozřejmě
nesmíme opomenout poděkovat všem účinkujícím na pohádkových
stanovištích, organizátorům a vedení divadelního kroužku a všem, kteří

pomohli s přípravou dobrůtek a obsluhou na hřišti.
Těšíme se na další společnou akci.
Petr Polach

Drakiáda „Na Větřáku“
Už podle místa konání tradiční Drakiády se
očekává pořádně silný vítr, který vznese krásné
draky do výšek. Avšak již od brzkého rána bylo
zřejmé, že vládu nad počasím převzalo sluníčko a
bezvětří. Naštěstí nás to neodradilo, ba možná
naopak. Na Drakiádu vyrazily nejen děti s rodiči a prarodiči si pustit své krásné
rozmanité draky, ale spousta spoluobčanů využila krásného počasí k podzimní
procházce. I přes mírné bezvětří všichni draci nakonec vzlétli vzhůru díky
šikovnosti a zkušenostem
nostem rodičů. Pro děti bylo připraveno ohniště na opečení
špekáčků jako odměna za nebe plné draků. Poslední záchvěvy babího léta si
všichni krásně užili a ze sluníčka jsme načerpali energii na nadcházející zimní
období.
Ing. Vendula Sedláčková

Dýňový průvod
Na tradiční čas dýňového průvodu letos připadlo kácení máje, proto bylo
naplánováno datum 29. 10. v 17.00
00 hodin. Počasí ovšem bylo proti. Po poradě
organizátorů byl průvod přesunut na pondělí 30. 10. v 17.00
00 hodin. I přes silný
vítr a velkou zimu se u kostela sešla spousta dětí s rodiči a za svitu lampionů se
všichni společně vydali směrem ke Slavkovu, aby obdivovali letošní výtvory.
K vidění byly typické obličeje, ale i těžší obrázky například Bart Simpson,
čarodějnice na koštěti nebo pohádková
ová dvojice Křemílek a Vochomůrka.
Vybrat nejkrásnější dýni není nikdy možné, proto dostaly sladkou odměnu
všechny děti, které vydržely až dokonce.
Andrea Šilerová

Adventní koncert našich dětí
„Rok
Rok uběhl jako voda a máme tu zas ten vánoční čas.“
čas.
Těmito slovy
vy a krásnou klavírní melodií jsme zahájili letošní Vánoční
koncert dětí, který pod vedením Marie Polachové a Jany Šilerové nacvičily.

V neděli 26. listopadu před půl třetí se zaplnil obecní sál téměř do posledního
místa.
V 15.00 hodin začal koncert. Příprava
ava na něj nebyla lehká, zvládnout 30 dětí
bylo někdy nad naše síly. Ale jak už to bývá, rozsvítí-li se světla na jevišti
a setmí v zaplněném hledišti, dostaneme všichni trochu trému. Děti byly jak
vyměněné, ztichly a soustředily se na své vystoupení, zazpívaly
ívaly známé koledy,
vánoční písničky a zahrály krásné melodie na housle. Velká děvčata obohatila
náš koncert pěkným vystoupením. Na jevišti nechyběl ani svatý Josef s Marií
a děťátkem.

Ke konci vystoupení nás také navštívili Tři králové. Celý koncert
doprovázela na klavír Simonka Hanáková. Účinkující byli odměněni velkým
potleskem, který svědčil o tom, že se koncert líbil. Na samý závěr přišel pan
starosta, děti pochválil, všem poděkoval a popřál krásné Vánoce. Po
P skončení
koncertu se děti rozběhly pod nastrojený vánoční stromeček, kde každého
čekaly od Ježíška dárečky, za které děkujeme obecnímu
becnímu úřadu. Bylo to
příjemné předadventní nedělní odpoledne plné pohody a dobré nálady.
Marie Neužilová

Zaprášený betlém
Milí přátelé, jsou věci, které používáme jednou za čas, a tak se nám může
stát, že je najdeme po delší době nepoužívání zaprášené. Mezi takové věci
může patřit třeba betlém. Po Vánocích se schová a když se po roce najde, musí
se figurky očistit. Dokonce jsme
me museli dát figurky jednoho kostelního betléma
znovu natřít barvou, protože prach je časem znečistil. Také v našem životě se

může stát podobný efekt, že nejen některé málo používané věci, ale také naše
činnosti, dobrá předsevzetí nebo vztahy se časem zaprášily. Vánoce v nás
mohou vzbudit ochotu ke smíření s druhými, uklidnit někdy zbytečný hněv,
nebo zjemnit jednání s blízkými. Betlém nás ale může inspirovat k dalším
pohledům na život. Uprostřed vidíme Svatou rodinu. Máme se v naší rodině
rádi? Jsme si za to navzájem během roku vděční a pomáháme si? Děkujeme si
navzájem a snažíme se udělat druhým radost?
Jednotlivé postavy v betlémě také něco představují, každá přináší nějaký
výsledek své práce. Mohu se zamyslit nad tím, čím jsem prospěšný mé rodině,
mému okruhu přátel nebo celé společnosti. Že i já mám něčím přispět, nejen se
nechat obsluhovat nebo čekat, že za mne všechno udělají ti druzí. Jako se
figurky znovu postaví do betléma, aby směřovaly ke světlu betlémské jeskyně,
mohou Vánoce nás, všechny lidi dobré vůle, znovu nasměrovat k dobru.
Mohou v nás probudit schopnost vidění toho pozitivního namísto kritiky,
lhostejnost obrátit ve snahu udělat něco pro to, aby to bylo lepší. Pokud se
počítáme mezi věřící křesťany, můžeme znovu oprášit a oživit svou víru
v toho, který přišel z nebe a zjevil se nám jako člověk, aby nás ozářil Božím
světlem.
Až budeme pořizovat hmotné dárky, vytvořme také ty dárky nehmotné, ke
kterým nás inspirovalo zamyšlení nad betlémem. Naši blízcí na ně také čekají.
Přeji vám i vašim blízkým radostné prožití letošních Vánoc.
P. Milan Vavro, farář

Rok 2017 ve farnosti v Němčanech
Poprvé v historii kostela P. Marie Bolestné sloužil mši svatou na Lutrštéku
biskup. Stalo se tak v neděli 17. září 2017, kdy nás navštívil pomocný brněnský
biskup Mons. Pavel Konzbul. Souhrou okolností bylo v ten den podle
historických záznamů 140. výročí posvěcení kostela na Lutrštéku, které se
událo 17. září 1877.
Na Lutrštéku jsme v roce 2017 pokračovali v opravě fasády jižní stěny
a výměně vstupních dveří do zákristie. Cena díla činila 206 tis. Kč, z toho byl
podíl 104 tis. Kč z fondu Ministerstva kultury prostřednictvím ORP a 42 tis. Kč
bylo uhrazeno z němčanských sbírek v kostele. Děkujeme obci Němčany, která
přispěla dotací 60 tis. Kč. Příští rok bychom chtěli dokončit opravu fasády
severní strany s výměnou kovových oken v kněžišti. Provedli jsme také
zaměření zvonové stolice na Lutrštéku, kde se nachází zvon sv. Cyrila
a Metoděje, abychom připravili jeho elektrifikaci k zprovoznění zvonění.
P. Milan Vavro, farář

Němčanská kopaná
Zdravím všechny příznivce sportu a fotbalu zvlášť. Náš poslední fotbalový
článek, který vyšel v červnovém čísle Němčanského zpravodaje, se ohlížel se
za ukončenou sezonou, tak se psal daleko hůře, než je tomu právě nyní.
Fotbalové vody se na místním „nou campu“ zklidnily a mužstvo se z potápějící
se kocábky přelodilo na křižník, který neohroženým způsobem stíhá přední
místa v tabulce. K tomuto všemu přispělo omlazení posádky. K týmu se totiž
přidali z hostování se vracející Kovařík,
ařík, Kotolan, Čermák L, Čermák R.
Stěžejním okamžikem byl jistě příchod hlavního lodivoda Josefa Šimoníka ml.,
který se role kouče zhostil na 100 %, a mužstvo po potřebném sehrání začalo
šlapat jako hodinky. Je pravdou, že začátek nové sezony nebyl nijak oslnivý
a po zpackaném prvním domácím zápase s mužstvem Velešovic
a nespravedlivé remíze ze hřiště Lovčiček, nám do zpěvu moc nebylo. Ale
právě soudržnost týmu a podpora trenéra se ukázala jako důležitý článek
k suverénním výkonům v závěru podzimní části místní
ístní ligy. Dalším důležitým
aspektem je, že se týmu vyhýbala, až na pár drobností, marodka. Suma
sumárum v polovině soutěže přezimujeme v tabulce pravdy na uspokojivém
4. místě s bilancí 6 výher, 1 remízy a 4 proher a se skóre 29:21. Nejlepšími
snipery našeho „mančaftu“ byli Jiří Ehrman a Filip Kotolan se sedmi
nastřílenými brankami.. Věřím, že mužstvo je odhodlané v zimní přestávce
zapracovat na, už tak výborné, fyzické kondici, doladit taktiku a techniku a do
jarní části soutěže vstoupí tak dobře, jako skončilo
ončilo na podzim.
Během zimní přestávky se v areálu hřiště TJ rozjely brigádnické práce,
během kterých proběhne výměna střídaček, nátěr stožárů za brankami spolu

s výměnou sítí, doplnění laviček, nátěr zábradlí, dosázení chybějících smrčků

na straně ke Slavkovu. Doufáme, že výsledek z dobře provedené práce ocení
nejen sami hráči, ale i fanoušci, kteří se zde budou cítit
cí
ještě lépe
a bude jich nadále přibývat.
V dubnu letošního roku jsme začali pracovat s naší nejmenší mládeží
a dvakrát za týden je uvedli do 1,5 hodinového tréninkového procesu se
zaměřením na fotbal. V listopadu jsme se s dětmi přesunuli do sálu kulturního
domu, kde se zaměřujeme spíše na všestrannost, vytrvalost, disciplínu,
koordinaci. Věřím, že mladí fotbalisté vydrží a v příštím roce budeme
bu
moci
přihlásit soutěž přípravek. Tímto klukům i děvčátkům přeji, aby se jim
v tréninku dařilo a stále měli chuť se zlepšovat a pracovat na sobě.
Na závěr bych chtěl poděkovat všem, kteří jakoukoli mírou přiložili ruku
k dění na hřišti a jeho provozu, fanouškům za jejich podporu i kritiku,
kritiku
hráčům za reprezentaci obce, a rád bych vás také s předstihem pozval na první
jarní kolo, kdy 7. 4. zavítáme na hřiště do Velešovic.
Pěkné a klidné svátky, šťastný nový rok všem čtenářům sportovní rubriky
za oddíl kopané přeje Polach Petr.






Vaše podněty, nápady a příspěvky prosím zasílejte na
e-mailovou adresu zpravodaj@nemcany.cz, popř. osobně na Vendulu
Sedláčkovou nebo na obecním úřadě, předem děkujeme za Vaši
iniciativu,
Aktuální informace, fotografie a pozvánky naleznete na webových
stránkách obce www.nemcany.cz, je zde zveřejňován i Němčanský
zpravodaj v elektronické podobě
poplatky za psy a popelnice se budou vybírat ve výši:
o popelnice – osoba 500,- Kč za rok a poplatníka
o pes – první pes 100 Kč za rok,, druhý a další pes 200 Kč za rok;
o u důchodců první pes 50 Kč za rok a každý další 200 Kč za rok

Cvičení pro dívky a ženy
Pondělí 18:45 – 19:45
Ivana Spáčilová – protažení a posilování
Středa 16.30 – 17.30
Veronika Šilerová – Poweryoga – vstupné 80 Kč

Němčanští pastýři zvou koledníky v předvečer Štědrého dne, tj. 23. 12.
2017, na tradiční vytrubování. Na koledu vyjdeme ve čtyři hodiny odpoledne
jako každý rok z horního konce vesnice. Jistě to bude příjemná procházka
vánoční vesnicí, tak se neváhejte připojit a vánočně naladit.
Na Štědrý den si pro vás děti z divadelního kroužku připravily vánoční
program. Zpívat se bude u vánočního stromu ve 13.15. Využijte příležitost
k malé procházce a svátečnímu sousedskému setkání. Do svých domovů si
můžete odnést betlémské světlo.
TJ Němčany oddíl stolního tenisu zve všechny neregistrované hráče i
hráčky na již v pořadí 7. ročník turnaje O Neregistrovaného přeborníka
Němčan, který se koná 30. prosince 2017 od 08.30 hodin v místním kulturním
domě.
Vánoční program farnosti
17. 12. Koncert sboru Danielis, Dům Sv. rodiny Slavkov v 18.00.
Zpovědní dny: Němčany: středa 20. 12. od 17.30 a po mši (P. Pacner, P.
Mareček). Slavkov: pondělí 18. 12. a úterý 19. 12. vždy 17.00-19.00.
4. adventní neděle 24. 12. mše sv. v 9.45.
Betlémské světlo bude v kostele 24. 12. po mši 10.45-11.30.
Štědrovečerní mše sv. pro rodiny s dětmi ve Slavkově v 15.30.
Půlnoční mše svatá v Němčanech 23.00 (Hodějice 21.30, Heršpice 21.30,
Nížkovice 22.00, Slavkov 23.00).
Vánoční mše sv. 25. - 26. 12. a 1. 1. v Němčanech v 9.45 (mše ve Slavkově
v tyto dny budou v 9.30).
Koledy u betléma 25. 12. v 10.45 v kostele.
7. 1. Koncert Collegium musicale bonum, Dům Sv. rodiny Slavkov v 16.30.
Další informace o programu farnosti najdete na www.farnostslavkov.cz
Kontakt: tel. 734 289 270, 604 280 160, slavkov@dieceze.cz
Radostné Vánoce a Boží požehnání v novém roce 2018 Vám i Vašim rodinám
přejí kněží P. Milan Vavro a P. Petr Mareček
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Ať láska, štěstí a zdraví přebývá
v každém domově nejen o
Vánocích, ale i po celý rok 2018

