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Co se povedlo a co se
chystá?

Usnesení z jednání zastupitelstva
obce Němčany č. 1 konaného dne
16. března 2022

Opět se nám blíží konec roku. Ten letošní konec roku
se naštěstí více podobá těm, na které jsme byli zvyklí.
V posledních dvou letech nás, nejen v období Vánoc a
konce roku, omezoval nouzový stav vyhlášený
v důsledku šíření covidu. Osobně jsem velmi rád, že se
tahle situace neopakuje a my všichni si můžeme užívat
svátků spojených s koncem roku 2022. Konec roku také
vybízí k bilancování, co se povedlo a nepovedlo, a
samozřejmě k plánování co uskutečnit v roce
nadcházejícím – v roce 2023.

• ZO schvaluje rozpočtové opatření ze dne 16.03.2022
• ZO bere na vědomí technické změny
• ZO schvaluje podání žádosti o zápis změny v
údajích vedených v rejstříku škol a školských
zařízení pro ZŠ a MŠ Němčany, která se týká
navýšení kapacity na ZŠ z 50 na 70 žáků s účinností
od 1.9.2022 a pověřuje ředitelku podáním žádosti

• ZO schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí č.
PR-001030072977/003-MOPR

Pár věcí se nám v letošním roce uskutečnit povedlo.
Asi největší akcí byla oprava chodníků. Zastupitelstvu se
podařilo vybrat spolehlivého a pečlivého dodavatele firmu pana Bajera z Letonic a pokračovat v opravě
chodníků po obci. Vyhovět požadavkům všech vlastníků
nemovitostí dotčených stavbou se asi nepodařilo, ale
doufám, že s výsledkem je většina obyvatel spokojena.
Další větší akcí byla rekonstrukce střechy na budově ve
vlastnictví obce v areálu bývalého zemědělského
družstva. Plocha rekonstruované střechy je více než 750
m2. Začátkem prosince začneme s opravou hasičské
zbrojnice. Budova se v důsledku nestabilního podloží
dostala do takového stavu, že vrata jdou jen stěží otevřít.
V následujících pěti měsících proběhne zajištění základů
budovy, nová podlaha garáže, nová vrata a další práce,
aby mohla budova i nadále sloužit svému účelu. Dalo by
se pokračovat dalšími, například výměna kanálových
vpustí či ořez stromů.

• ZO schvaluje zvýšení nájmů nebytových prostor

provozoven od 1.7.2022: kadeřnictví 1500,- Kč/
měsíc, pedikura 1000,- Kč/měsíčně, masáže 1000,Kč/měsíčně, nájemné na nebytový prostor Klubovna
n a v ý š i 5 0 0 ,- Kč / r o k . D e n n í n á j e m n é z a
Společenskou místnost na hřišti 2500/5000,- Kč
místní/přespolní, pohřeb v sále či přísálí 500,- Kč a
denní nájemné za sál (včetně přísálí) 2500/5000,- Kč
místní/přespolní, hodinová sazba za nájem sálu
včetně přísálí byla stanovena na 300,- Kč

• ZO schvaluje provozovatele lunaparku na rok 2022
firmu Doležalová

• ZO schvaluje zplnomocnění starosty obce k účasti

na valných hromadách společnosti VaK Vyškov,
které se budou konat do 31.12.2022

• ZO schvaluje zplnomocnění starosty obce k účasti
na valné hromadě společnosti RESPONO a.s., která
se bude konat 7.6.2022

Raději něco málo k plánům na další období. Do
rozpočtu na rok 2023 zastupitelstvo zařadilo
pokračování v opravách chodníků. Pokud se bude situace
ve stavebnictví i nadále zlepšovat, je reálné dokončit
v roce 2023 opravu většiny chodníků v obci. Znovu se
pokusíme uspět s žádostí na SFDI – státním fondu
dopravní infrastruktury – s akcí Nový chodník pro pěsí a
zklidnění dopravy směrem na Slavkov. S žádostí jsme
v letošním roce neuspěli. Ale získali jsme nové
zkušenosti, které využijeme v dalším kole podávání
žádostí, kdy bude určitě úspěšní. V návaznosti na tuto
akci plánuje zastupitelstvo opravu zídky kolem hřbitova
lemující chodník. Ve spolupráci se pracovnicemi školy
zpracováváme projekt na hřiště pro mateřskou školku.
Pokud půjde vše dle plánu, nové hřiště pro mateřskou
školku bude postaveno do října příštího roku. Hřiště pro
mateřskou školku jediné nebylo opraveno nebo
zrekonstruováno v rámci rekonstrukce ZŠ a MŠ
Němčany. Doufám, že se nám většina z plánovaných akcí
podaří dovést do zdárného konce a při hodnocení roku
2023 je zařadíme do splněných bodů.

• ZO schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce

Němčany, kterou se stanoví část společného
školského obvodu základní školy

• ZO schvaluje Smlouvu o poskytnutí neinvestiční
dotace pro DSO Ligary ve výši 1 878 500,- Kč

• ZO schvaluje příspěvek na dětský karneval ve výši
3000,- Kč

• ZO schvaluje příspěvek na „Babské hody“ ve výši 12
000,- Kč

• ZO schvaluje Směrnici č 24/2022, Směrnici k
zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

• ZO schvaluje navýšení příspěvku pro DSO Ždánický
les a Politaví na rok 2022 na 10,- kč na obyvatele

Martin Krátký, starosta
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Usnesení z jednání zastupitelstva
obce Němčany č. 2 konaného dne
26. května 2022

• ZO schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o věcném
břemeni č.: PR-001030075471/001-MOPR

• ZO schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o věcném
břemeni č: PR-001030074040/001-MOPR

• ZO schvaluje rozpočtové opatření ze dne 26.05.2022
• ZO schvaluje účetní závěrku ZŠ a MŠ Němčany

Usnesení z jednání zastupitelstva
obce Němčany č. 4 konaného dne
1. září 2022

sestavenou k 31. 12. 2021

• ZO schvaluje v ýsledek hospodaření zřízené
příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Němčany, okres
Vyškov, PO za rok 2021 a souhlasí s rozdělením
zlepšeného výsledku hospodaření ve výši 171.690,10
Kč do: rezervního fondu 141.690,10 Kč a fondu odměn
ve výši 30 000,- Kč

• ZO schvaluje zapisovatele, ověřovatele a program
dnešního jednání

• ZO schvaluje rozpočtové opatření ze dne 1.9.2022
• ZO schvaluje dodatek ke smlouvě o dílo na výměnu

• ZO schvaluje výběrovou komisi pro akci „Výměna

povrchů chodníků se zhotovitelem Petrem Bajerem

povrchů chodníků a vjezdů v obci Němčany“ ve
složení Milan Nováček, Petr Polach, Martin Krátký

• ZO neschvaluje návrh záměru na odprodej částí
pozemků p.č. 63/1 a p.č. 2952/10 v k. ú . Němčany ve
vlastnictví obce Němčany

• ZO schvaluje příspěvek na vybudování inženýrských
sítí v areálu ZD firmě System Network s.r.o., který
bude stanoven dle skutečných nákladů v maximální
výši 200 000,- Kč

• ZO schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o věcném

• ZO schvaluje program rozvoje obce na období 2021 -

Usnesení z jednání
zastupetelstva obce Němčany č. 5
konaného dne 19. října 2022

břemeni č: PR-001030055427/002-MOPR

2027

Usnesení z jednání zastupitelstva
obce Němčany č. 3 konaného dne
22. června 2022

• ZO schvaluje zvolení jednoho místostarosty
• ZO v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích
určuje, že pro výkon funkce starosty obce bude člen
zastupitelstva dlouhodobě uvolněn

• ZO schvaluje rozpočtové opatření ze dne 22.06.2022
• ZO schvaluje účetní závěrku obce Němčany

• ZO schvaluje volby starosty a místostarosty veřejně

sestavenou k 31.12.2021 v plném rozsahu

hlasováním

• ZO schvaluje Závěrečný účet a souhlasí s celoročním

• ZO volí starostou Martina Krátkého
• ZO volí místostarostkou paní Vendulu Sedláčkovou
• ZO zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. Oba

hospodařením obce za rok 2021 a to bez výhrad

• ZO schvaluje směnu části pozemku parcela číslo

2226/24 v k.ú. Němčany o výměře 63 m2, dle GP č.
640-117/2021

výbory budou tříčlenné.

• ZO volí předsedou finančního výboru pana Bc.

• ZO schvaluje prodej části pozemku 378/26 o výměře

Rudolfa Kučeru MSc.

19 m2 dle GP 647-90/2022

• ZO předsedou kontrolního výboru pana Milana

• ZO schvaluje nabídku firmy Petr Bajer, Bučovická 334,

Navrátila

683 35 Letonice pro zakázku „Výměna povrchů
chodníků a vjezdů v obci Němčany“. Celková
vysoutěžená cena zakázky je 2.099.000,00 Kč bez DPH
a zároveň zastupitelstvo pověřuje starostu podpisem
smlouvy

• ZO volí členy kontrolního výboru pana Milana
Nováčka a pana Petra Polacha

• ZO volí členy finančního výboru paní Milenu
Hlavatou a paní Marcelu Kotolanovou

• ZO v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n)

• ZO schvaluje dodatek č. 7 o zajištění nakládání s

zákona o obcích stanoví odměnu za výkon funkce
neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 1
200,- Kč za měsíc. Odměna bude poskytována ode
dne přijetí tohoto usnesení a v případě náhradníka
ode dne prvního zasedání zastupitelstva, jehož se
zúčastnil

odpady ke smlouvě číslo 17030031 a dodatek č. 3 ke
smlouvě nakládání s nebezpečnými a ostatními
složkami komunálního odpadu a elektrozařízením
číslo 17030161

• ZO schvaluje přidělení částky do fondu investic z
rezervního fondu za rok 2021

• ZO v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n)

• ZO bere na vědomí schválený Závěrečný účet DSO

zákona o obcích stanoví odměnu za výkon funkce

Ligary za rok 2021
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místostarosty jako neuvolněného člena
zastupitelstva obce ve výši 11 000,-Kč za měsíc.
Odměna bude poskytována ode dne zvolení do
funkce místostarosty

KRÁTKÉ AKTUALITY
• K dnešnímu dni v naší obci žije 815 obyvatel. Tento

rok jsme mezi nové občánky přivítali 9 miminek, na
druhou stranu nás v letošním roce opustilo 7
spoluobčanů.

• ZO v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n)

zákona o obcích stanoví odměnu za výkon funkce
předsedy výboru zastupitelstva ve výši 2 000,-Kč za
měsíc a člena výboru ve výši 1 600,-Kč za měsíc.
Odměna bude poskytována ode dne zvolení do
funkce předsedy nebo člena výboru

• Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s. oznamují, že od

1. ledna 2023 je navýšena cena vodného. Z
původních 53,37 Kč/m3 na 56,53 Kč/m3 vč. DPH,
tedy o 3,16 Kč/m3. Stav vodoměru k 31.12.2022 je
možné zadat do 2. ledna 2023 pouze na webových
stránkách www.vakvyskov.cz.

• ZO schvaluje obřadní místo pro konání svateb v

budově obecního úřadu Němčany čp. 145 a
prostranství u Lutrštéku. Oddávajícím je určen
starosta Martin Krátký a místostarostka Vendula
Sedláčková

• DSO Ligary oznamuje, že od 1.1.2023 bude

navýšena cena stočného. Přesná výše bude ještě
upřesněna a zveřejněna po valné hromadě DSO
Ligary.

• ZO schvaluje výběrovou komisi pro akci „Hasičská

zbrojnice Němčany - oprava“ ve složení Vendula
Sedláčková, Petr Polach, Martin Krátký

• Od 23.12.2022 do 30.12.2022 bude Obecní úřad z

důvodu čerpání dovolených pro veřejnost uzavřen.
Opět otevřeno bude v pondělí 2. ledna 2023.

Usnesení z jednání zastupitelstva
obce Němčany č. 6 konaného dne
24. listopadu 2022

• Svozy odpadu v době vánočních svátků budou

probíhat dle pravidelného svozového plánu, sběrné
dvory budou 24. 12. 2022, 26. 12. 2022, 31. 12. 2022
pro veřejnost uzavřeny

• ZO schvaluje rozpočtové opatření ze dne 24.11.2022
• ZO schvaluje výsledek výběrové řízení na zakázku

• Poplatky za komunální odpad a poplatky za psy se

budou vybírat v průběhu března 2023. Výše
poplatků zůstává stejná jako v minulém roce.
Vyčkejte prosím na podrobnější informace, budou
včas zveřejněny.

„Hasičská zbrojnice Němčany - oprava“ a zároveň
pověřuje starostu podpisem smlouvy

• ZO schvaluje finanční dar pro ZŠ a MŠ Němčany PO

• Tradiční koledování pastýřů bude v pátek

ve výši 5 000,- Kč od společnosti Rostěnice a.s.

23.12.2022 v 16:00 hod, sraz je na vrchním konci u
značky Němčany. Přijďte na příjemnou procházku
za zpěvu koled a hudebního doprovodu.

• ZO schvaluje provedení řádné inventarizace majetku
a závazků obce Němčany k 31. 12. 2022

• ZO schvaluje složení Ústřední inventarizační komise,

• Velmi oblíbené Zpívání dětí pod vánočním stromem

Dílčí inventarizační komise č. 1 a č. 2.

proběhne na Štědrý den ve 13:30 hod. Přijďte se
potkat s přáteli, popřát si hezké svátky a načerpat
vánoční pohodu a klid.

• ZO schvaluje zmocnění starosty a místostarostky k

provádění změn v paragrafech – rozpočtových
opatření

• ZO schvaluje navýšení neinvestičního příspěvku PO

Akce, akce, akcičky,
pojďme se bavit lidičky...

ZŠ a MŠ Němčany, Němčany 37, 684 01 Slavkov u
Brna, IČ 75023318 o částku

• 250.000,- Kč
• ZO schvaluje vyplacení přebytku zbývajících

První zářijov ý víkend se děti rozloučily s
prázdninami, aby mohly zase plnit svoje školní úkoly a
povinnosti. Krásný a zajímavý program si pro děti
přichystala Veseluška s malováním na obličej a s
tvořinými dílničkami. Potom si mohli nejen děti
zatancovat na známé seriálové a pohádkové písničky.
Navečer zahrála k tanci i poslechu mladá nadějná kapela
III. Projekt a poté již všem známá PROXIMA CENTAURY
II. Večer se ti nejtrpělivější a nejotužilejší mohli těšit na
letní kino. Přece jen večery v září jsou už trošku
chladnější, ale i přesto byla nálada skvělá a všichni se
dobře bavili po celou dobu.

stravenek jako bonusu zaměstnavatele

• ZO bere na vědomí návrh rozpočtu DSO Ligary na
rok 2023

Poděkování
Děkujeme panu Rostislavu Modřickému ml. za
věnování krásného vánočního stromu a také panu
Petru Bajčimu za zapůjčení zdvihací techniky.
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kopec "Větřák" pouštět draky. Ze začátku to vypadalo,
že žádný drak nevzlétne, ale počasí se nakonec
umoudřilo a "vítr nám začal foukat do plachet". Páni
to byla najednou obloha poseta krásně barevnými a
zajímavými draky všech tvarů. Na posilněnou jsme si

Tradičně na svátek sv. Václava se i letos konalo
vyhodnocení Cykloakce Ždánického lesa a Politaví.
Tentokrát si pod svá křídla pořadatelství vzala obec
Křižanovice a akci uspořádala v areálu fotbalového
hřiště. I tento rok se uspořádalo Mistrovství vaření
gulášů. Naše obec také přispěla vynikajícím kančím
guláškem pod taktovkou zkušeného kuchaře Michala
Jelínka, kterému patří poděkování, že se chopil
reprezentování Němčan. Program byl bohatý, všichni
úspěšní cyklisti byli odměněni, v tombole čekaly na

opekli špečkáčky a poté se vydali k domovům.
Letošní mikulášskou nadílku už neomezovala
žádná nařízení, proto se konala tak, jak ji známe z
dřívějších let. Mikuláš přijel na krásném vozu za
doprovodu svých andělských přátel a za ryku čertů s
řetězy. Společně s dětmi rozsvítili vánoční strom a pak
už se Mikuláš těšil na básničky a říkanky, co si děti pro
něj připravily. A že byly všechny moc šikovné! I když
nám moc nepřálo počasí, účast byla veliká. Někteří se
došli vánočně naladit atmosférou a svařáčkem nebo
punčem, starší děti došly pozlobit čerty - nebo
naopak?? Každopádně dobrá nálada panovala až do
konce, občas se objevily i slzičky, ale to už k této akci
patří.
Všem, kteří se podílejí na organizaci těchto akcí,
chystání občerstvení, kostýmů apod. patří veliké díky.
Je to jen malá hrstka dobrovolníků, kteří obětují
osobní čas pro tyto účely. Za to, že se můžeme
potkávat, bavit a tvořit si pěkné vzpomínky, jim

výherce krásné ceny. Po vyhodnocení ochutnávek gulášů
se náš tým umístil na 6. místě z 11 přítomných družstev.
Na první pokus je to skvělé umístění a pokud bude
možnost, určitě se příští rok opět zapojíme.

patří velké díky!!

Vendula Sedláčková

S příchodem chladnějšího počasí a krásně zabarvené

Kalendář
Tak jako předešlé roky jsme si pro vás i na příští rok
přichystali stolní kalendář s tématem Mateřská škola v
Němčanech. Podařilo se dohledat i několik starších
fotografií, takže věřím, že si při vánočních návštěvách
budeme lámat hlavu, kdo vše je na fotkách, zda poznáme
své rodinné příslušníky nebo třeba staré kamarády.
Doufáme, že se u fotek pobavíte stejně dobře jako
my, když jsme je kompletovali, a prosíme o shovívavost v
případě uvedení špatného roku u fotky.
Přeji všem příjemné prožití adventního času, bez
shodu a starostí, hlavně ve zdraví a v blízkosti těch
nejbližších.

krajiny do podzimních tónů nás čekaly podzimní akce.
Nejdříve jsme za světel lampionů a vyřezaných dýní
vyrazili na procházku obcí s malou zastávkou u obecního
úřadu na občerstvení. O týden později jsem se vydali na

Vendula Sedláčková
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Veřejné osvětlení

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.

Jen málokdo z nás si dokáže představit, jakou
spotřebu má veřejné osvětlení v naší obci a kolik stojí
jeho roční provoz jen na poplatcích za elektrickou
energii.
Představte si, že veřejné osvětlení má aktuálně
přibližně takovou spotřebu, jako by celou noc byl
zapnutý elektrický sporák (varná deska) na plný výkon.
V obci je instalováno zhruba 69 ks svítidel
veřejného osvětlení, převážně „historicky“ umístěných
na sloupech nízkého napětí (NN) které jsou majetkem
firmy EG.D (dříve JME / EO.N)
Vzhledem k ukončení v ýroby, podpory a
dostupnosti náhradních dílů pro výbojková svítidla (ta
která svítí oranžově, příkon 70W) se postupně (jak
svítidla dosluhují) přechází na svítidla s LED
technologií svícení.

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 všem!!

MAS Slavkovské bojiště
nabízí pomoc s programem
Nová zelená úsporám Light
MAS Slavkovské bojiště nabízí možnost pomoci při
podání žádosti do programu Nová zelená úsporám Light.
Žadatel musí být vlastník či spoluvlastník RD nebo trvale
obývané rekreační chaty. Všichni členové domácnosti
jsou příjemci starobního důchodu nebo invalidního
důchodu 3. stupně nebo vaše domácnost pobírala v
období od 12.9. 2022 příspěvek na bydlení.
Je možné žádat na zateplení fasády, střechy, stropu,
podlah nebo výměnu oken a vchodových dveří.
Příjem žádostí bude otevřen 9. ledna 2023. Pakliže
jste již patřičná opatření jmenovaná výše zrealizovali, je
možné si zažádat též zpětně, a to na realizace
uskutečněné již od 12. 9. 2022.
Žádost můžete podat před provedením prací, v jejich
průběhu i po jejich ukončení. V případě schválení žádosti
obdržíte zálohu ve výši až 100 % na provedení zvolených
aktivit, maximálně však ve výši 150 tis. Kč. Na realizaci
zvolených úsporných opatření pak máte celý rok.
Dříve, než podáte žádost, pořiďte si fotografie míst,
která budete chtít změnit – původní okna, dveře,
nezaizolovanou střechu apod. Tuto fotodokumentaci pak
přiložíte k žádosti.
Na kancelář MAS Slavkovské bojiště se můžete
obrátit již nyní se svými dotazy. Pomůžeme Vám s
podáním žádosti, ověříme, zda jste oprávněný žadatel a
poradíme, jak je třeba postupovat. Obracejte na:
Petr Vaněček, vanecek@slavkovskebojiste.cz,
tel. 777 864 704,
Dana Adamcová,
adamcova@slavkovskebojiste.cz, tel. 732 512 635
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V letech 2016 - 2018 byly instalovány 4 ks LED
svítidel s barvou světla 4000K s příkonem 61W (na
křižovatce u mostu v Malých Chaloupkách, na
křižovatce u mostu v ulici na Hodějice, u Machů/
Mrázkovi a u p. Reicha), která byla zvolena s ohledem
na co možná nejširší úhel osvětleného prostoru,
protože je velká vzdálenost mezi podpěrnými body
(sloupy).
Od roku 2021 - 2022 byly namontovány 3 ks LED
svítidel s barvou světla 3000K se spotřebou 40W
(Rozehnalovi a v Malých Chaloupkách). Dle nových
požadavků na snížení světelného smogu jsou použita
svítidla s teplejší barvou světla (tzn. s menším
množstvím "modré složky" světla).
Zastupitelstvo obce na svých pracovních poradách
hledá dostupné varianty pro snížení nákladů na
elektrickou energii, která je nutná pro provoz
veřejného osvětlení v Němčanech.
Ověřujeme možnost získání finančních prostředků
formou dotace na pořízení nových svítidel, ale také
například zvažujeme zkrácení provozní doby veřejného
osvětlení (např. neděle - čtvrtek v pracovních dnech
vypnutí osvětlení ve 24:00 hod. po příjezdu posledního
autobusu a zapnutí ve 4:00 hod. před odjezdem
prvního autobusu, pátek – sobota celonoční provoz).
Testovací provoz zkrácené provozní doby
veřejného osvětlení bude zahájen se začátkem ledna
2023.
Vaše připomínky a podněty ohledně provozu
veřejného osvětlení si rádi poslechneme a případně
zodpovíme na některém z následujících veřejných
zasedání zastupitelstva obce.
Přeji vám všem klidné prožití vánočních svátků a
hodně zdraví do nového roku.

Milan Navrátil

￼

ŠKOLNÍ NOVINY
Zprávičky z mateřské
školičky
Mateřská škola se stále těší přívalu nových dětí a tak
jsou i v tomto školním roce obě třídy zaplněné. Motýlků
je 18 a třída Berušek čítá 23 dětí.
Hned první zářijový týden přijelo do školky oblíbené
maňáskové divadlo Sluníčko. Známé pohádky "O ZLATÉ
RYBCE", "HRNEČKU VAŘ" a "O SMOLÍČKOVI" byly
obohaceny o ponaučení, např. "Kdo chce víc, nemá nic" a
nebo, že nemáme otvírat cizím lidem. Děti se měly
možnost zapojit do divadla svým zpěvem i spontánním
odpovídáním na otázky loutkoherců.

výrobě sopečného lektvaru a všelijakých disciplínách se
z nadpřirozených bytostí zase staly hodné děti. Místo
procházky nás totiž čekala v sále OÚ zajímavá výstava
místních ochotníků.

V rámci tématu "Vlaštovičko leť" proběhl u Motýlků
projektový den s názvem " TAŽNÍ PTÁCI". Paní Alena
Marková z Lesní školky Pampeliška přivezla obrázky
ptáků, peříčka a dokonce i hnízda. Pouštěla dětem hlasy
ptáků, vysvětlovala, proč se ptáci stěhují do teplých
krajin a spoustu jiných zajímavostí. Na závěr
dopoledního programu děti slíbily, že se budou v zimě
starat o ptáčky, kteří nás těší svým zpěvem.

V pátek 4.11. se vydaly děti z obou tříd MŠ na výlet
linkovým autobusem do Slavkova. Čekala je VIP exkurze
u záchranného hasičského sboru v nově postavené
budově hasičů. Děti si prohlédly veškeré vybavení v
zásahových autech, do kterých si mohly vlézt,
vyzkoušely si hasičskou helmu, rukavice, různé nářadí…..
Hasiči nám v masce předvedli, jak vyvádí lidi z hořících
objektů a také jak stříhají plech obrovskými nůžkami na
auta.

Další projektový den proběhl ve spolupráci s rodiči "
DEN SE ZDRAVOTNÍ SESTROU". Své dopoledne nám
věnovala maminka Metůdka z Motýlků. Pověděla nám, co
tato profese obnáší a některé praktické úkony, které
ukázala, si děti samy vyzkoušely, např. jak obvázat
zraněnou ruku, nabrat do injekční stříkačky vodu,
poslechnout tlukot srdce, změřit tlak, či zalepit náplastí
bolístku. Nakonec jsme si zopakovali správnou techniku
mytí rukou a za odměnu každý dostal obrázek a tabletku
(dražé).
Ve čtvrtek 29.9. přijelo do sálu OÚ Mobilní
planetárium. Školka zhlédla ve velké kopuli pohádkový
příběh " JAK MĚSÍC PUTOVAL KE SLUNCI NA
NÁVŠTĚVU". Pohádka šikovným způsobem vysvětlila
složitější jevy astronomie, které na obloze pozorujeme.
Děti zajímal také výklad lektora o souhvězdích,
proměnách měsíce, i o obloze během ročního období.

Dalším bodem výletu byla výstava drobného zvířectva v
hale chovatelů. Děti obdivovaly různé druhy
jednotlivých zvířat. Nejoblíbenější byli králíčci, obzvlášť
proto, že si děti mohly jednoho pohladit.

Měsíc říjen se nesl ve znamení různorodých
podzimních aktivit. Sklizeň ze zahrad a polí jsme využili
k uspořádání výstavky "Ovoce a zeleniny"jak ve třídě
Berušek, tak i u Motýlků. Děti se je učily poznávat podle
názvu, vůně i chuti, zkusily si udělat z jablíček štrůdl, z
brambor skřítky Bramboráčky a nechyběly ani
dýňohrátky. Volná příroda nás obdarovala svými plody,
které jsme využili ke tvoření domečků a skřítků z

Listopad utekl mílovými kroky a příprava na
prosincové akce je čím dál intenzivnější. Děti vyrábí
rodičům dárečky a přáníčka k Vánocům a hlavně
potřebují nacvičit básničky a písničky na vánoční
besídku. Třída Motýlků představí pohádku „ O JEDLIČCE“
a z Berušek se stanou ČERTÍCI. Také nás ve školce
navštívil Mikuláš se svým doprovodem a přijede paní
Veronika Vičarová se svým tajuplným interaktivním
pořadem „JEZULÁTKO SE NÁM NARODILO“.

kaštanů, ořechů, šípků, listí.....a to ve školce i při
pobytu venku. Nesmíme zapomenout na oblíbenou
činnost pouštění draka a výrobu draků, dráčků, či
strašáků.

Potom už zbývá jen nastrojit stromeček a čekat,
jestli přijde Ježíšek s nadílkou i do naší školičky.

Pondělí 31.10. se ve třídě Motýlků konal Strašidelný
den s názvem " Strašidel se nebojíme, světýlka si
rozsvítíme". Místo dětí se ve školce objevili kostlivci,
strašidla, čarodějnice......Po tanečním reji s vidlemi,

Všem dětem i dospělým přejeme kouzelné chvíle
vánočních dnů a láskyplný rok 2023.

Učitelka MŠ Růžena Kyselková
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Podzim ve škole

že v naší zemi slavíme Dušičky, kdy vzpomínky a
návštěvy hřbitovů patří našim zemřelým.

Školní rok 2022/2023 začal ve čtvrtek 1. září. Po
svědomitých přípravách jsme ve 3. ročníku přivítali celou
třídu nových žáků, kteří k nám přišli ze ZŠ Hodějice. V 2.
ročníku jsme se opět setkali s ostřílenými druháky, kteří
už naši školu dobře znají.
Pro žáky nebyla připravena jen povinná výuka, ale i
zájmové kroužky, a to anglický jazyk, gymnastika,
taneční kroužek a atletický kroužek.
Nesmíme zapomenout na každodenní provoz školní
družiny, nově o dvou odděleních, která je určena pro
žáky druhého i třetího ročníku.
Aby výuka nebyla jednotvárná, jsou pro žáky
připraveny různé akce, které „okoření“ školní rok. Hned v
září k nám přijelo mobilní planetárium, kde nám pan
V průběhu měsíců října a listopadu probíhala soutěž
na téma Tvoříme z přírodnin. Děti společně s rodiči
mohli na volné téma vytvořit jakýkoli výrobek z
přírodnin. K našemu překvapení i potěše se sešlo mnoho
opravdu krásných výrobků. A protože bylo velmi těžké
rozhodnout absolutní vítěze, byli odměněni všichni
účastníci soutěže.
Do konce kalendářního roku nás jistě čeká ještě
návštěva laskavého Mikuláše s krásným andělem a
čertem, který svůj pytel může klidně nechat doma. Máme
tady totiž samé hodné děti! Dále připravujeme Vánoční
dílny pro seniory z Němčan, kteří se budou chtít s námi
před Vánocemi poveselit, ochutnat cukroví a odnést si s
sebou domů pěknou vánoční ozdobu. A v neposlední
řadě se těšíme vánoční besídky, kdy se naladíme na
příchod Ježíška, popřejeme si a rozejdeme se ke svým
rodinám na vánoční odpočinek.

Štoudek pustil video s názvem Voda – zázrak přírody a
přiblížil nám tak putování kapky vody ve všech jejích
podobách, skupenstvích.
V matematice jsme měli díky Malé
technické univerzitě možnost zakusit
práci architektů a stavitelů při návrhu a
stavbě města z lego kostek. Žáci si také
vyzkoušeli práci kartografů, když
zakreslovali postavené město do map. Po
této naučné a zajímavé aktivitě jsme s
nachystanými draky vyšli do teplého a
slunečného dne směrem na Větřák, kde
proběhla školní drakiáda. Celý den byl
příjemným zakončením školního týdne
před podzimními prázdninami.
Podzimními prázdninami ale radování
neskončilo. Pondělí po prázdninách
patřilo Halloweenu a halloweenské výuce.
Žáci měli možnost přijít v halloweenském
převleku, donést si halloweenskou svačinu
i si zahrát tematické hry. Dozvěděli jsme
se nové informace o slavení tohoto svátku.
Nezapomněli jsme však také připomenout,

Mgr. Tereza Knotková
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Od podzimu do jara, v
družině je zábava

soutěž těšíme. Musíme ještě dopilovat zručnost při
stloukání a drátkování rámků.
V letošním červencovém zpravodaji jsem se zmiňoval o
druhém medobraní, které nás moc nepotěšilo. Lípy
medovaly jen pár dní a medu bylo málo. Počasí se nakonec
umoudřilo a včelky nosily nektar ze slunečnic. Začátkem
srpna jsme již včelstva ošetřili proti varoáze a zakrmili
cukerným roztokem. V listopadu v celé republice opět
proběhla na vybraných mateřských a základních školách
akce Medová snídaně, pořádaná ministerstvem zemědělství.
V okrese Vyškov jsem přednášel na čtyřech školách, kde
jsem seznamoval děti s významem včelařství a prací včelaře.

V novém školním roce přivítaly paní vychovatelky 47
dětí. Pro děti ze třetí třídy máme ll. oddělení školní
družiny. To, že se dětem v novém prostředí opravdu líbí a
mají z něho radost, je znát nejen podle jejich
usměvavých tváří, ale i podle vzorného chování.
Babí léto vystřídá podzim a s podzimem přichází
sbírání kaštanů, zdobených dýní a mnoho dalšího. Dětem
se tím naskýtá možnost, vyzkoušet různorodé tvořivé a
výtvarné činnosti, aktivity s přírodninami. Chodíme na
vycházky do blízkého i vzdálenějšího okolí, pozorujeme
práci v sadech i na poli. Halloween jsme si oslavili v
našich odděleních. Bylo to příjemné odpoledne plné her
a odměn.
Naše školní družina při ZŠ Němčany se zapojila do
celostátního projektu „Celé Česko čte dětem“, který je
zaměřen na rozvíjení dětské fantazie, obrazotvornosti,
obohacení slovní zásoby, a především získání kladného
vztahu ke knihám a lásce k četbě i v pozdějším věku.
Podporujeme děti v jejich touze dozvídat a učit se
nové věci. Pohodová atmosféra a úsměvy dětí jsou nám
největší odměnou.
Do konce roku nás ještě čeká čert, Mikuláš a anděl,
dále vánoční besídky a pro seniory chystáme vánoční
dílny.
Hodně štěstí a zdraví v Novém roce přejí
vychovatelky školní družiny

V současné době kroužek navštěvuje 6 dětí a stále
můžeme do našeho kolektivu přivítat další nové členy, kteří
se nebojí včel a mají rádi přírodu.

Včelařský kroužek
mládeže z Němčan

Za včelaříky Vám všem přeji klidné a spokojné vánoční
svátky a mnoho štěstí v novém roce.

vedoucí VKM Roman Šidlík, tel. 603 956 757

Konec roku se nám pomalu blíží a naše 4 včelstva
máme zakrmena a ošetřena. V tomto vánočním čase
jsme opět s včelaříky vyráběli svíčky a pekli medové

Divadelní výstava
V klidný, dušičkový čas uspořádal Klub přátel
historie obce Němčany výstavu na téma : " Historie
ochotnického divadla v Němčanech."

perníčky. Pilně se připravujeme na oblastní kolo Zlaté
včely, které bude v příštím roce pořádat kroužek v
Mikulovicích. Pro většinu to bude premiéra a moc se na
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Členové klubu vynaložili velké úsilí, aby
shromáždili a zpracovali dostatek materiálu na tak
rozsáhlou akci.
Velké díky patří
občanům, kteří
zapůjčili své
o s o b n í
fotografie, ať už
z doby nedávné,
ale i z časů, které
už bohužel
nemají mnoho
pamětníků. Bylo velmi milé sledovat, jak návštěvníci
hledají na fotografiích své příbuzné a známé a někdy
ani sami nemohou uvěřit, kolik se našlo ochotníků v
naší obci a snad jsme ukázali i našim novým
spoluobčanům střípek z historie Němčan.

doplnění výstavy kulisami, rekvizitami a poskytnutím
videomateriálu.
Díky společnému úsilí se výstava vydařila a
náštěvníkům se líbila, což nás velmi těší. Ukázalo nám
to, že se lidé přes všechny starosti a těžkosti dokázali
bavit v minulosti a dovedou to i dnes.
V letošním roce KPH ve spolupráci s obcí
Němčany vydal brožuru Vzpomínky na Němčany p.
Oldřicha Neužila, rodáka z Němčan. Brožuru je možné
zakoupit za 50 Kč na obecním úřadě nebo přímo u
členů KPH.
KPH Vám všem přeje krásné a klidné prožití
vánočních svátků a vše dobré v příštím roce.

Naše Vánoce

Škoda jen, že se vždycky nedalo jmenovitě
dohledat herce z těch nejstarších obrázků. Některá
jména se podařilo doplnit až v průběhu výstavy.

Doba adventní, která předchází Vánocům, je v našich
přírodních podmínkách spojena s kontrastem světla a
tmy. Dny jsou krátké, tmavá rána i večery je potřeba
prosvěcovat světlem, abychom se dokázali na svých
cestách dobře orientovat a nebloudili. Právě do tohoto
„temného“ období roku zaznívá z Bible text apoštola
Pavla, který v listě křesťanům do Říma (kapitola 13, verš
12) říká: Noc pokročila, den se přiblížil. Odložme tedy
skutky temnoty a oblečme se do výzbroje světla.

V současnosti pomyslnou ochotnickou štafetu dál
nesou naše děti a mládež, které dlouhá léta obětavě
vedou paní Marie Polachová, Marie Neužilová, Jana

Jako křesťané se snažíme brát tato slova vážně, i
když se nám to ne vždy stoprocentně daří. Přesto jsme
přesvědčeni, že úsilí o to, aby nás skutky temnoty, ať už
mají v našem životě jakoukoliv tvář, neovládly, je velmi
důležité.
Věříme, že naše snaha přinese své plody a že se
vánoční svátky stanou dobou radosti právě proto, že
jsme se přimkli ke Světlu.
Přeji vám, ať také vy prožijete pokojné a radostné
Vánoce prozářené Světlem Kristova narození!

Šilerová, Marie Holubářová a Eva Jachymiáková.

Stanislav Pacner, farní vikář

V neposlední řadě musíme poděkovat OÚ
Němčany za podporu a pomoc v přípravách a
organizaci a také paní Polachové a Neužilové za skvělé

Události v Němčanech
2022
Noc kostelů 2022 proběhla v pátek 10. června na
třech místech, byla zpřístupněna hrobka Kouniců a
kostel na Špitálské ulici, kostel v Hodějicích s novými
varhanami a v Němčanech kostel na Lutrštéku. Zde se za
velké účasti konal koncert pěveckého sboru Danielis a P.
Milan představil v prezentaci historii poutního místa
Lutršték. Dozvěděli jsme se o počátcích poutního místa,
následoval popis zázračných uzdravení i stavební vývoj
kostela.
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Na pouti k P. Marii Bolestné na Lutrštéku v neděli 18. září byl hlavním celebrantem
náš bývalý farář P. Stanislav Forst. Mše sv. byly slouženy za obec Němčany, za
budovatele poutního místa a za poutníky. Na závěr pouti jsme šli průvodem ke
studánce P. Marie.
Na Lutrštéku byly vyrobeny stolařstvím pana Pavézky nové vstupní dubové dveře
včetně opravy kování. Původní zchátralé dveře byly podle nalezených hřebů ještě z
doby postavení kostela roku 1877. Na dveře přispěla obec Němčany 30.000 Kč, ze
sbírek farníků 67.000 Kč. Dále bylo vyrobeno nové svatební klekátko a venkovní zpovědnice. K pouti se nám podařilo
zatravnit okolí kapličky a studánky.

P. Milan Vavro, farář

VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBY V NĚMČANECH
24. 12. Betlémské světlo v kostele 10.00–11.00
24. 12. Štědrovečerní mše sv. pro rodiny s dětmi ve Slavkově v 15.30
24. 12. Půlnoční mše svatá 22.30
25. 12. Slavnost Narození Páně 9.30
26. 12. Svátek sv. Štěpána 9.30
27. 12. Vánoční koncert Danielis, 18.00 kostel sv. Antonína v Němčanech
31. 12. Prohlídka zvonů a hodin ve Slavkově, 10.00–12.00, 14.00–16.00
1. 1. 2022 Nový rok, slavnost Panny Marie 9.30
Informace: www.farnostslavkov.cz www.facebook.com/farnostslavkov
Kontakty: P. Milan Vavro 604 280 160, P. Stanislav Pacner 737 509 507
slavkov@dieceze.cz
Radostné Vánoce a Boží požehnání v novém roce 2023 Vám i Vašim rodinám přejí kněží P.
Milan Vavro a P. Stanislav Pacner
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V nejbližší budoucnosti bychom chtěli přejít i k
výchově mladých nadějí, takže pokud by někteří rodiče
měli zájem své ratolesti nechat potrénovat, tak sledujte
dění v obci a určitě rádi přivítáme mladé naděje. Dále již
tradičně připravujeme na sklonku roku turnaj
neregistrovaných hráčů stolního tenisu a těšíme se hojné
účasti … turnaj již má tradici a myslím, že i dobrý ohlas.
Rovněž i tahle akce bude ještě v nejbližší době
zveřejněna prostřednictvím plakátů a místním obecním
rozhlasem.

Stolní tenis
Vážení spoluobčané, přátelé němčanského sportu,
dovolte mi, abych i já přispěl pár řádky tentokrát trošku
opomíjeným sportem v naší vesnici. kterým je stolní
tenis.
Možná, že někteří z vás netuší, že se může pyšnit
čtyřmi mužstvy, které hrají registrované soutěže. Jak se
sluší a patří začnu těmi nejúspěšnějšími a to
„A“ mužstvem. V loňské sezóně chlapi skončili na
krásném druhém místě za vítězi ze sousedních Hodějic,
se kterými na jejich půdě remizovali a doma je v nervy
drásajícím zápase porazili nejtěsnějším rozdílem 10:8.
Vzhledem k tomu, že Hodějice odmítly přejít do vyšší
soutěže, byl našemu mužstvu nabídnut postup do
krajské soutěže, který jsme po dohodě přijali a tím
přepsali historický milník naší obce a poprvé přivedli
krajskou soutěž na naše stoly. Po tuhé přípravě a spoustě
trénincích před začátkem sezóny vstoupili do soutěže
bez respektu a věřte, že i když při pohledu na tabulku to
nevypadá, tak v soutěži rozhodně nehrají „druhé
housle“ a chybí možná troška štěstí a zkušenosti z vyšší
soutěže. Pevně věříme, že se chlapům podaří soutěž
udržet a setrvat delší dobu na krajské úrovni. Pod tento
úspěch se mohou hlavně podepsat Jaromír Gec st., Radek
Neužil, Arnošt Hladký a Milan Nováček. Při zápasech o
vítězství v okresním přeboru jim napomáhal z
„B“ mužstva i Dušan Horák.

Závěrem bych chtěl poděkovat zastupitelům obce,
jakým způsobem podporují náš oddíl a hlavně za
vzájemnou komunikaci, která funguje na 100% . Dále
bych rád poděkoval i oddílu badmintonu, který nám
uvolní svůj čas pro mistrovská utkání našeho
„A“ mužstva.
No a úplnou tečkou bych Vám všem v naší obci chtěl
popřát klidný a pohodový adventní čas.

Za oddíl stolního tenisu Zdeněk Dvořáček

Podzim 2022 u Sboru
hasičů Němčany
Ještě před začátkem školního roku jsme se v hojném
počtu vydali společně na výlet na Jižní Moravu.
Navštívili jsme Pěchotní srub v Šatově, kde jsme měli
možnost prohlídky s průvodcem a poté jsme se přesunuli

Tím se dostávám k našemu „B“ mužstvu, které již
dlouhou dobu brouzdá vodami okresní soutěže 1, která je
druhou nejvyšší na našem okrese. Borci hrají střed
tabulky se střídavými výsledky v sestavě, kde nás drží
hlavně skvělými výkony naše jednička Dušan Horák a
také Jiří Bartoš, Roman Ševčík a Zdeněk Dvořáček. Pro
letošní sezónu jsme posílili a „koupili“ z Velešovic Pepu
Dřímala. Jak se ukazuje, tak jsme získali hodně kvalitní
posilu a dá se očekávat, že klukům z „A“ mužstva bude
žebříčkově brzy dýchat na záda.
Následuje „C“ mužstvo, které hraje okresní soutěž 3
s výsledky, které by mohli být o trošku lepší, ale nutno
dodat, že jsou to borci, kteří hrají pinec kratší dobu a při
tréninkové píli se brzy výsledky dostaví a vrátí se do
okresní soutěže 2. V této soutěži nás reprezentují Vít
Kotolan, Pavel Němec, Petr Kohoutek a Jiří Ondráček.
Posledním mužstvem, které nás reprezentuje v
okresních soutěžích je „D“. Vedoucím tohoto družstva je
Patrik Hrozek a společně s více spoluhráči bojují o dobrá
umístění v tabulce. V tomto mužstvu je nutné
vyzdvihnout hlavně matadora našeho oddílu Jirku
Hromka, který ve svých úctyhodných letech trápí ještě i
o dvě generace mladší hráče. Je také jedním z
nejvěrnějších fanoušků a společně s dalším
„seniorem“ Břeťou Seitlem obráží i venkovní utkání
„A“ mužstva a svými hlasivkami podporují kluky k
lepším výkonům.

do NP Podyjí prověřit naši fyzickou zdatnost 😊 . Zde
jsme se vydali pěšky do sousedního Rakouska na hrad
Hardegg a na místní hasičskou zbrojnici. I přes nepřízeň
počasí si myslím, že se výlet vydařil.
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Po letošních letních prázdninách jsme přivítali nové
mladé členy do našeho družstva. Hned v září měli
možnost nováčci navštívit závody v Přerově, kde se
konal SPORTOVNÍ DEN MLÁDEŽE MHJ. Sportovní den
se skládal z několika disciplín, přivezli jsme 3 bronzové a
2 stříbrné medaile.

byla nová zkušenost, v posledních letech jsme se
tohoto závodu neúčastnili. Na tento závod jsme
vyrazili jen ve složení starších. Ve družstvech
maximálně po 4 soutěžících museli zdolat trasu
dlouhou cca 6 km kopcovitým terénem a
splnit
spoustu úkolů (poznávání nářadí, vázání uzlů,
zdolávání překážek, zdravovědu, topografii a střelbu).
Počet zúčastněných i na této soutěži byl velmi hojný.
V kategorii starších bylo cca 30 družstev a naši
závodníci v ybojovali krásné 8. a 10. místo.
Gratulujeme!
V průběhu listopadu se naši mladí hasiči rozhodli
s podporou Obce Němčany, že podpoří přírodu a
zvelebili kousek okolí naší obce. Vysadili jsme asi 180
kusů listnatých stromů. Sešli jsme se v hojném počtu a
práce nám šla od ruky. Myslím si, že to byla vydařená a
prospěšná akce.
Nyní nás už čeká jen jedna prosincová netradiční
soutěž jednotlivců a to v Zastávce u Brna a vánoční

Dále jsme vyrazili na nelehkou soutěž TFA – Tougest
Firefighter Alive (nejtvrdší hasič přežívá) v Hruškách,
kde naši mladí hasiči soutěžili ve dvou
kategoriích, jako žáci mladší a starší. Soutěžící
museli zdolat jako jednotlivci několik překážek se
zátěží na zádech, např.: napojení hadice na stroj a
následné roztažení hadice, několik úderů do
hammer boxu kladivem, přesunutí figuríny,
zdolání 2m bariéry, přetáčení pneumatiky, motání
hadice a závěrečný sprint k cílové čáře. Ve skupině
starších žáku si nejlépe vedl Tadeáš Ondřík, který
vybojoval 7. místo ze 32 soutěžících a ve skupině
mladších si Tereza Krátká vybojovala z 21
účastníků místo 10.

posezení 😊 .

Druhá říjnová
sobota patřila
soutěži TFA v
Rosicích, která
se uskutečnila
na tradičním místě na
zámku. Zde soutěžilo
přes 200 mladých
hasičů, konkurence
tedy byla opravdu
velká. I přes náročnost
terénu a nepřejícímu
počasí, naše děti daly
do výkonů opravdu
všechno. Ještě jednou
gratulujeme za
18.místo Petře
Dvořáčkové.

Děkujeme za pomoc a spolupráci spojenou s
vedením mladých hasičů.
Přejeme všem pěkné vánoční svátky a spoustu
zdraví do nového roku.

Kučerová A.

Na začátku listopadu
jsme zavítali do
Zakřan na branný
závod. Pro všechny to
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Pohádkové vánoční svátky, plné pohody, klidu
a rodinného štěstí. Do nového roku přejeme
hlavně zdraví, lásku a úsměv na rtech.
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