Červenec 2021

Ve zkratce z radnice
Pro většinu z nás jsou prázdniny časem odpočinku a
čerpání sil. Je za námi konec školního roku a děti si
užívají vytoužených prázdnin. Do školy toho sice v
letošním školním roce moc nenachodily, ale podle
ohlasu se jim v nově rekonstruované škole líbí. Spolu s
opravou a rozšířením budovy školy byla na školním
dvoře vybudována nová běžecká tartanová dráha,
doskočiště pro skok do dálky a od základu vystavěno
víceúčelové hřiště s umělým povrchem. Tato nová část
zázemí školy, spolu s hřištěm pro mateřskou školku,
bude oddělena bránou od veřejného dětského hřiště.
Využití pro veřejnost bude omezeno na organizované
zájmové skupiny s odpovědnou osobou. Spolu s workoutovým hřištěm, které vyrostlo za fotbalovým
hřištěm, obec prostavěla necelých třicet milionů korun. Z této částky se podařilo získat cca 70% formou
dotací zpět do rozpočtu obce.
Oprava mostu na hlavní komunikaci u křižovatky s ulicí Hodějská trápí asi všechny občany Němčan.
Zanedlouho už to bude rok, co se v Němčanech jezdí „na
semafor“. Rozebírat co bylo příčinou zpoždění stavby nemá
význam, protože nejsme investorem stavby a nemáme
možnost ovlivnit její průběh. Od odpovědných zástupců
investora a zhotovitele máme slíbeno ukončení stavebních
prací „před němčanskými hody“. Doufám, že nenastanou
další komplikace a stavba bude ukončena v termínu.
V současné době zastupitelstvo plánuje pokračování opravy
chodníků po obci. Rozsah plánované opravy se bude odvíjet
od investované částky. Rozpočet obce je zapracována suma 1
500 000,- Kč. Nejpravděpodobnějším termínem začátku
stavebních prací je říjen letošního roku.
Začátkem jara jsme nechali odbornou firmou zpracovat dendrologický průzkum a hodnocení provozní
bezpečnosti vybraných stromů. Následně probíhá vlastní ošetření stromů arboristy – odborníky na v
oboru péče o stromy provádějící speciální zásahy na dřevinách. V našem případě například rizikové
kácení či instalace podpěrných vazeb. Na lípu před kostelem byly instalovány hned tři tyto vazby
(speciální lana), které zajišťují kostru stromu proti rozlomení při větru. V letošním roce plánujeme
zhodnocení a ošetření prvních šestnácti stromů a v následujících letech
budeme průběžně pokračovat. Byl jsem mile překvapen, když jeden z
posuzovaných stromů pan ing. Kolařík označil jako jerlín japonský.
Jerlín japonský je v našich končinách poměrně vzácný, v Evropě se sází
v posledních sto letech. Zajímavé je, že v čínském lékařství patří jerlín k
padesáti nejvýznamnějším léčivým rostlinám. Protože nám v obci
dochází vhodné stromy, které by posloužily jako „obecní vánoční
strom“, zastupitelé již delší dobu zvažují možnost výsadby a umístění
vhodného stromu.
V neposlední řadě bych chtěl poděkovat všem občanům, kteří se
zúčastnili sbírky pro postižené tornádem. Ať již přispěli finanční
částkou, fyzickým darem nebo nám pomohli věci sesbírat, roztřídit,
naložit do hasičského auta, kterým jsme dary dopravili již v neděli 27.
června do Hodonína. Děkujeme členům JSDH Němčany.
Martin Krátký, starosta
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KALENDÁŘ NA ROK 2022

Po kladné odezvě kalendářů z minulých let se obec rozhodla vydat kalendář i pro nadcházející rok. Jeho
téma bude sportovní, vyplníme jej fotbalovou tématikou. Proto Vás tímto žádáme o spolupráci a pokud
máte nějaké zajímavé fotky, abyste se s námi o ně podělili. Foto prosím zasílejte na adresu
obec@nemcany.cz nebo je přineste na obecní úřad. Fotky si naskenujeme a v nejbližším termínu Vám je
vrátíme. Za informace k fotce budeme vděční, protože tak dostane i svoji popisku, která bude bránou do
vzpomínek jak na zápasy, tak i na naše fotbalové kamarády.
Klub přátel historie Němčany

Workoutové hřiště

Cyklozávody Tour de
Ligary

V 1. pololetí tohoto roku bylo vybudováno
workoutové hřiště vedle fotbalového areálu. Jedná
se o sestavu cvičebních prvků (hrazdy, bradla,
žebřiny a další prvky), určené ke cvičení v přírodě.

V letošním roce se sportovní aktivity v našem
okolí rozrostly o cyklozávody „Tour de Ligary“.
Toto etapové zápolení se konalo v pěti obcích
patřících do dobrovolného svazku obcí Ligary,
odtud i název soutěže. Závod je určen pro děti a
mládež do patnácti let, což reprezentovalo
myšlenku organizátorů rozhýbat děti i mimo
fotbalový trávník.

V červenci 2020 proběhlo výběrové řízení na
zhotovitele, které vyhrála spol. MONOTREND s. r.
o., Tišnov. Přípravné práce terénu byly započaty
na začátku roku 2021. Finální dokončení a předání
stavby proběhlo koncem dubna. Celková cena díla
byla 675 228 kč, z toho dotace činila 472 659 kč,
vlastní zdroje obce ve výši 202 569 kč.
Vzhledem k častým stížnostem občanů na chování
obyvatel při venčení psů jsme přistoupili k
oplocení hřiště. Zamezí se tím znečišťování
cvičební plochy psími výkaly a volně pobíhajícími
psy při cvičení. Z toho je jasné, že je zde zákaz
vodit psy.

První etapa se uskutečnila 28. května v
Nížkovicích a poté každý pátek v pořadí
Křižanovice, Němčany, Heršpice a Hodějice
závody pokračovaly. V naší obci proběhly 11. 6. na
středně náročné trati pod Lutrštékem. Na dětské
závodníky zde čekalo prudké stoupání, ostré
zatáčky, přejezd přes potok. Organizátoři trať
připravili pod dohledem jejího projektanta Radka
Neužila tak, aby vše proběhlo mimo veřejnou
komunikaci. Tímto děkujeme jak Radkovi za
krásnou a pro závodníky zajímavou trať, tak i
všem dobrovolníkům včetně němčanských hasičů,
kteří pomohli s organizací. V Hodějicích proběhla
poslední etapa a po jejím skončení také vyhlášení
celkových výsledků. Počet závodníků, kteří
absolvovali byť jen jednu z etap, byl
neuvěřitelných 164 účastníků.

Doufám, že hřiště bude hojně využíváno nejen
fotbalisty, ale také dalšími sportovci v obci (a že
jich není málo) k protažení, posílení a relaxaci
těla. Zároveň chci apelovat na všechny uživatele,
aby se chovali na hřišti dle pravidel, aby nám
vydrželo dlouho pěkné a funkční.
Vendula Sedláčková
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spotřebiči a s jídelnou nebo zbrusu nové toalety s
umývárnou. Také většina paní učitelek si musela
počkat na nový kabinet a sborovnu, které

Pořadí v jednotlivých kategoriích po celkovém
vyhodnocení a sečtení všech bodů z jednotlivých
etap bylo následující:
Kategorie I. 1. místo Jakub Uher, 2. místo Eva
Cicoňová, 3. místo Ida Rohlíková.
Kategorie II. 1. místo Barbora Neužilová, 2. místo
Oliver Cicoň, 3. místo Jakub Klusoň.
Kategorie III. 1. místo Marek Neužil a Jakub
Honel, 2. místo Jan Klusoň, 3. místo David Čížek.
Kategorie IV. 1. místo Josef Klusoň, 2. místo Adéla
Kopřivová, 3. místo Gabriela Závodná. Kategorie
V. 1. místo Zuzana Dopitová, 3. místo Tereza
Dopitová, 3. místo Filip Stanislav.
V příštím roce by měly závody opět proběhnout,
takže za organizátory se budeme těšit na všechny
cyklo-nadšence. Sportu, v tomto případě tomu na
dvou kolech, zdar.

rekonstrukce školy přinesla.

Petr Polach

Další zesílení epidemie nakonec znemožnilo
prezenční výuku i druhákům a po jarních
prázdninách už se do školy nevrátili a všichni
znovu pokračovali ve výuce z domu. Tady opět
musíme poděkovat dětem a také rodičům za
trpělivost a spolupráci, díky níž se nám toto
nelehké období podařilo společně zvládnout.

Vyslechněte školní
hlášení
pátky do lavic

Velikonoce pak přinesly „vzkříšení“ i naší škole a
po jejich uplynutí jsme se mohli všichni společně
znovu vrátit do tříd a začít se učit „jako za starých
dobrých časů“. Je naším velikým společným
přáním, aby to tak už bylo napořád. Nemenší
radost nám pak přináší nově vzniklé sportovní
hřiště za školou, které poskytne dětem důstojné
zázemí při sportovním vyžití nejen v čase tělesné
výchovy.

Když jsme o naší škole dávali ve
zpravodaji vědět naposledy, blížily se
Vánoce, a ačkoliv některé
optimistické předpovědi dávaly naději
na lepší zítřky, stíny nejistoty o budoucnost nás
neopouštěly.
Nakonec stejně vše dopadlo úplně jinak a přízrak
pandemie nás neopustil v podstatě dodnes. Příslib
léta a nesmělé sluníčko tohoto neobvykle
chladného května nám přesto dává naději, že
budeme moci znovu volně dýchat alespoň venku a
tajně doufat, že viru dojde dech a my se budeme
opět učit žít normálně, jak tomu bylo ještě před
půldruhým rokem.

Na Den dětí si měli možnost naši žáci vyzkoušet
stará řemesla – drátkování, broušení skleničky a
korálkování, které pro ně připravili pracovníci MAP
Slavkov. Den byl velmi vydařený a žáci si domů
odnesli spoustu krásných výtvorů. Ještě nás čeká
cirkusová dílna a sběr starého papíru. Další pololetí
plné výzev pro školu, děti, rodiče a celou
společnost se blíží ke konci.

Samozřejmě, že pandemická situace ovlivnila i
chod naší školy hned od ledna tohoto roku 2021.
Naši druháčci měli to štěstí, že mohli hned po
vánočních prázdninách nastoupit k prezenční
výuce v prostorách nově zrekonstruované školy.
Třeťáci takovou možnost zatím kvůli pandemické
situaci neměli a museli nadále pokračovat v
distanční výuce. Nemohli tak využít možností,
které celková rekonstrukce školy přinesla. Ať už
nové učebny, šatny, novou kuchyni s moderními

Ať už budoucnost přinese cokoli, postavíme se
tomu tak, jak jsme to dělali doposud. Chtěli
bychom vám za náš školní kolektiv popřát co
nejhezčí a občerstvující léto a hlavně zdraví!
Mgr. Marcela Blažková
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právičky z mateřské
školičky
V lednu se mohly děti konečně vrátit
zpět do naší zrekonstruované školy. I
když to pro některé byla premiéra, všichni jsme se
už moc těšili. První velkou společnou akcí Motýlků
a Berušek byl Maškarní karneval. V sále obecního
úřadu se to jednoho vytouženého únorového
dopoledne hemžilo vílami, princeznami, piráty,
kovboji, klauny, zvířátky, rytíři a mnoha dalšími
bytostmi ze světa fantazie a pohádek. Dopoledne
rychle uběhlo ve skotačivé náladě a nikdo netušil,
že se školka v rámci Covidových opatření od března
uzavře.
Pro děti v posledním roce s povinnou předškolní
docházkou zajistily distanční výuku paní učitelky
ze třídy Motýlků. Vzdělávání distančním způsobem
probíhalo formou on-line i off-line aktivit. V praxi
to vypadalo tak, že vždy v pondělí obdrželi rodiče
dětí do své emailové schránky připravené téma s
odkazy a pracovními listy praktických i logických
úkolů všech vzdělávacích oblastí. V úterý byla
možnost osobní konzultace či vyzvednutí úkolů v
tištěné podobě a konečně ve čtvrtek probíhalo
prostřednictvím aplikace Microsoft Teams asi 30
minut on-line setkání dětí a učitelek, důležité pro
zachování kontinuity a sociálních vazeb.
Po šesti týdnech distanční výuky se tato skupinka
mohla vrátit do školky a 10. 5. díky příznivým
epidemiologickým podmínkám nastoupily všechny
děti.
Poslední dubnový den se z dětí MŠ a žáků školy
stali čarodějové a čarodějnice, kteří procházeli
vyznačenou trasu, plnili spoustu čarodějných úkolů
a nakonec si opékali u ohně špekáčky.

V červnu si děti užily svůj svátek dětí. Třída
Berušek zdolávala překážkovou dráhu na malém
hřišti a starší Motýlci hledali poklad starého
námořníka na Lutrštéku. Všechny děti byly za svoji
námahu náležitě odměněny sladkostmi, medailemi
a malým dárečkem.
Ještě se děti v červnu mohou těšit na maňáskové
divadelní představení. Motýlky navíc čeká s panem
Patrikem Hrozkem „Workshop“ podporující
polytechnickou výchovu - práce se dřevem a dále
„Žonglérská dílna“ cirkusového lektora.
Loučením s 11 předškoláky a pasováním je na
prvňáčky ukončíme školní rok 2020/2021. I když se
s některými dětmi budeme ve školce setkávat ještě
o prázdninách, přejeme všem krásné prázdninové
dny, spoustu hezkých zážitků a sluníčka.
Učitelky MŠ Němčany

ovádění a tvoření
ve VČA
Zima nám letos předvedla svou sílu,
navštívila nás s pořádnými mrazy a
sněhem. Děti prožily mnoho radosti venku na
sněhu, chodily bobovat, stavěly sněhuláky. Když
nás počasí zahnalo do třídy, hráli jsme si s novými
hračkami nebo výtvarně tvořili. V únoru na nás
opět čekal pohádkový karneval. Rodiče svým
dětem přichystali kostýmy a děti se jako
kouzelným proutkem proměnily v pohádkové
bytosti. Bylo to krásné odpoledne, plné tanečků a
soutěží. Nechyběly odměny. Na konci února nás
situace s Covidem opět zavřela doma, sešli jsme se
až koncem dubna. Jaro nám moc hezké počasí
nepřineslo, tak jsme trávili více času vyráběním a
tvořením dárečků a přáníček pro maminky k
svátku. Letošní slet čarodějnic a čarodějů byl plný
pohody, pěkných soutěží a dobré nálady. Pokud je
hezké počasí, užíváme si sluníčka, hrajeme různé
míčové hry, pozorujeme přírodu. Těšíme se na
zábavné odpoledne, kdy si oslavíme Den dětí. Ke
konci školního roku se slavnostně rozloučíme s
letošními školáky.
Přejeme všem krásné prázdniny
Helena Svobodová – vychovatelka VČA
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Návštěvníci měli možnost se v těchto dnech
seznámit s budovou, která prošla v roce 2020
generální rekonstrukcí, navštívit nově
vybudované třídy, zrekonstruované učebny,
zázemí pro učitele a v neposlední řadě spatřit i
moderně zařízenou kuchyň včetně jídelny pro
děti.

asování
předškoláků
pasování.

Ve středu 23.6. se předškolní děti
zúčastnily tradičního slavnostního

Již od pondělí se vzorně připravovaly a s paní
učitelkou se učily slib předškoláka a opakovaly,
co se za celý rok naučily.

Mnozí z návštěvníků mohli porovnat prostory
školy za "jejich časů" a to, kde probíhá současná
výuka a v budoucím školním roce i volnočasové
aktivity.

Když přišel den D, hodina H, nasadili si
předškoláci aktovky a doprovázeni mladšími
Motýlky, vyrazili na místo.
Za zvuku fanfár přišel král s rytířem Lancelotem.
Nikdo ani nedutal. I malé Berušky koukaly s
pusinkami dokořán. Všech budoucích 11 školáků
odříkalo slib a postupně, jak si je král volal,
předstupovali před rytíře. Král jim položil otázku
a pokud ji zodpověděli správně, mohli
pokleknout. Paní učitelky je ošerpovaly a rytíř
mečem pasoval oficiálně na školáka. Všechny
děti prošly. Poté dostaly dárečky a mohly se
kamarádům pochlubit aktovkami.
Tímto se s Táďou, Eli, Leou, Paťou, Domčou,
Ondrou, Abi, Markem, Luckou, Tobíkem a Soňou
loučíme a těšíme se na další školní rok a nové
předškoláky.
Klára Dufková, učitelka MŠ

Součástí prohlídek bylo i nahlédnutí do kronik
školy, fotoalb a zhlédnutí prací žáků a návštěva
nově vybudovaného sportovního areálu v
prostorách za školou, kde od příštího školního
roku budou probíhat hodiny tělesné výchovy a
kroužek atletiky.

en otevřených
dveří
U příležitosti "znovuotevření"
zrekonstruované ZŠ a MŠ Němčany
proběhl ve dnech 25. a 26. 6. 2021 Den
otevřených dveří, který připravili zaměstnanci
MŠ a ZŠ společně s Klubem přátel historie obce
Němčany.

Návštěva školy nepřinesla však jen možnost
prohlídky zrekonstruovaných prostor, ale také
umožnila setkání „spolužáků“ a „žáků“, kteří
školou prošli v několika desetiletí. Vzpomínky na
to, kde byla jejich třída, šatna, kdo byl jejich
ředitelem, učitelem….i toto bylo cílem. Vrátit se
do školních lavic, leč jen ve vzpomínkách. Bylo
příjemné, poslechnout si výklad pamětníků nad
fotkami, vidět úsměv na tváři.
Dle kladných, úsměvných reakcí návštěvníků a
pěkných vzkazů v kronice, se Den otevřených
dveří vydařil, a my se už nyní těšíme na nový
školní rok 2021/2022, kdy se opětovně
shledáme! :-)
Tereza Sedláčková
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Základní škola a Mateřská škola Němčany děkuje všem, kteří se zapojili
do sběru starého papíru.
• Ve školním roce 2021/2022 plánujeme sběr na přelomu měsíce září/říjen, proto vás žádáme o
shromažďování starého papíru vytříděného na noviny, časopisy a kartony a svázaného do balíků.
• Věříme, že nám opět pomůžete naplnit kontejner.

Známe historii naší
školy?

Naše školství prošlo v posledních dvou letech
nelehkou distanční výukou a prokázalo, že přes
všechny problémy má zdravé jádro. Ukázalo se,
že je zde spousta učitelů, kteří svoje poslání
vykonávají s velkým zápalem a mají snahu se učit
novým věcem. Je dobré si uvědomit, že pro
vyučování ve škole opravdu platí, že kdo chce
zapalovat, musí sám hořet.

Expozitura slavkovské školy byla v Němčanech
zřízena v r. 1783 a tento stav trval až do roku
1852. Učilo se v chaloupce č. 119 na obecním
dvoře. Bylo to v místech, kde je dnes kulturní
dům. Prvním učitelem byl Jan Viťouch a po něm
jeho syn Matěj Viťouch. Jeho pravnučka Marie
Stejskalová působila od roku 1950 v naší obci
jako ředitelka mateřské školy.

Klub přátel historie obce Němčany

Farnost v době
omezení bohoslužeb

V roce 1852 byla postavena nová budova školy.
Stála na místě dnešní radnice, tj. č. p. 147. Byla
tam jedna učebna a byt pro učitele o rozměrech
2x2 m, dále kuchyňka, komora a půda. V roce
1869 byla ustavena první místní školní rada,
která vykonávala svoji funkci tři roky, tj. do roku
1872.

Uplynul více než rok ode dne, kdy se najednou
změnil náš osobní i společenský život. Nastala
pro nás různá omezení, život naší farnosti se
přizpůsobil a omezil na to podstatné; slavení
bohoslužeb a přijímání svátostí smíření a
eucharistie, vyučování náboženství, přípravy. Po
vánočních svátcích klesl podle nařízení vlády
povolený počet účastníků v kostele natolik, že se
nedělní i všední bohoslužby v Němčanech
nekonaly. Velikost slavkovského kostela však
umožnila větší počet věřících, a to bylo důvodem
pro pozvání farníků z obcí na mše svaté do
Slavkova.

V roce 1879 byla postavena jednopatrová
budova, ve které je škola dodnes. Tato výstavba
stála 8 456 zlatých. Nová budova školy
představovala značný posun v úrovni vzdělávání
na naší vesnici. Škola na vesnici sloužila i
dalšímu vzdělávání, např. v r. 1891 zde byl zřízen
hospodářský kurz. Postupem doby ale i tato
budova přestala prostorově vyhovovat. Proto v
letech 1912-1913 byla provedena přístavba pravé
strany budovy. Tato přístavba stála celkově 21
155 korun.

Po částečném rozvolnění začaly bohoslužby v
Němčanech ve všední dny po 14. únoru, nedělní
mše až od 2. května, tedy po 4 měsících. Od
loňských Velikonoc bylo možné sledovat nedělní
bohoslužby online ze Slavkova, připojovalo se
průměrně 250 domácností. Po uzavření škol bylo
také přerušené vyučování náboženství. Od
pololetí jsme začali vyučovat distančně, žáci se
připojovali online. Stejným způsobem probíhaly
také porady farních rad, přípravy farního tábora,
přípravy rodičů na křty a manželský kurz
snoubenců před sňatkem.

V roce 1950 byla zřízena mateřská škola, která
nahradila někdejší žňový útulek. Jak sám název
napovídá, tak rozdíl oproti žňovému útulku byl v
tom, že mateřská škola poskytovala péči o děti
celoročně. První učitelkou zde byla pravnučka
prvního učitele v Němčanech Marie Stejskalová.
Budovy školy byly opravovány a modernizovány.
V roce 1968 vytvořil nad vchodem školy sgrafito
místní rodák p. Alois Kučera. Jeho výtvory
zdobily i jiné stavby v obci - objekty v JZD či
vodárnu.
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způsobené suchem posledních let. Ve starších
vrstvách omítek jsme zjistili, že tyto závady se
objevovaly již v minulých desetiletích a byly také
zapravovány. Stěny a sokl byly znovu vymalovány
a k prosvětlení kostela přispěly silnější žárovky.
Provedli jsme úpravu vchodu do sakristie, aby
vchod nenarušoval prostor kněžiště a zároveň
bylo možné umístit symetricky po bocích sedadla
přisluhujících. Vystavěli jsme také korpus nového
oltáře, který bude obložen mramorem a mozaikou
a zakrytý masivní deskou z kararského mramoru z
Itálie.

Tento způsob života víry byl ochuzen o to
podstatné, a to je osobní účast na bohoslužbě. Je
zde nebezpečí, že bychom si na tento způsob
duchovního života do budoucna zvykli –
pomodlím se doma, pustím si mši v televizi nebo
na počítači. Zvláště je důležité, aby děti a
dospívající měli zkušenost živé bohoslužby a
modlitby. Biskupové nám v tomto smyslu
vzkazují: „Je potřeba mít stále na mysli, že
skutečné fyzické shromáždění při bohoslužbě je
nenahraditelné. Proto si Vás dovolujeme
povzbudit, abyste se postupně vraceli do kostelů,
pochopitelně při zachování příslušných
hygienických opatření a s potřebnou mírou
opatrnosti. Sledování mše svaté v televizi a na
sociálních sítích nechť je nadále k dispozici
nemocným a těm, kteří do kostela nemohou. Je
však načase, abychom si my ostatní opět
připomněli, že svěcení svátečního dne je jedním
z přikázání Desatera a že ke svátečnímu dni patří
i účast na bohoslužbě. Je rovněž na místě,
abychom projevili Bohu vděčnost za překonání
této vlny pandemie a přicházeli do kostela
poděkovat trvale a pravidelně s ještě větší
horlivostí než dříve.“
Farní život se nezastavil ani v oblasti údržby a
oprav objektů. Probíhaly opravy fasády a
interiéru kostela v Heršpicích, hlavního oltáře v
kostele sv. Jana Křtitele na Špitálce, v bývalém
špitále proběhla izolace vlhkého zdiva, na
hřbitově příprava oprav obrubníků a křížů
kněžských hrobů. Na Lutrštéku v Němčanech
pokračuje realizace nového oltáře, restaurování
hlavního oltáře, přípravy opravy kapličky a nové
provedení blízké studánky.

Došlo k restaurování hlavního obrazu od
zámeckého malíře Josefa Klíra z roku 1906.
Poškození a vzniklé skvrny z neodborných oprav v
minulosti musel restaurátor retušovat, vyčištěn
byl také rám obrazu. Hlavní oltář prošel také
celkovou opravou. Předchozí opravu svatostánku
před mnoha lety totiž někdo vyřešil tím, že
všechno natřel bílou barvou. Trpěliv ým
odstraněním této bílé vrstvy, restaurováním
mramorování a pozlacením zazářil svatostánek v
původních barvách. Tyto práce včetně opravy
zlacení na ozdobných prvcích pod obrazem
provedla paní Simona Vinšová z Tišnova. Obnovu
iluzivního mramorování na oltáři i podstavcích
soch provedl pan Pavel Kučera z Brna. Střídají se
zde šedé, okrové a hnědočervené odstíny.
Brněnský architekt Ing. Jiří Šťasta započal práce
na výrobě mozaiky pro čtyři stěny nového oltáře.
Protože zároveň s oltářem bude posvěcený také
kostel, budou na čtyřech místech na stěnách
kostela umístěny mramorové destičky s křížem
pro pomazání posvátným olejem, což je podstatná
část obřadu svěcení.

Milí přátelé, přeji nám všem, aby se náš rodinný,
společenský i duchovní život obnovil, a vám,
kteří jste to měli zvláště náročné, rodičům,
seniorům, všem, kteří pracujete ve zdravotnictví
a v profesích spojených s náročností povolání,
přeji zaslouženou dovolenou a dětem vydařené
prázdniny!
P. Milan Vavro

Obnova poutního
areálu na Lutrštéku
pokračuje

K poutnímu areálu patří také kaplička z roku 1860
a studánka s poslední úpravou z roku 1941.
Kaplička vykazuje statické poruchy, v přední části
se rozestoupila o 4 centimetry a na stěnách jsou

První mše svatá v neděli 6. června 2021 na
Lutrštéku byla ve znamení dokončení stavební
části opravy interiéru kostela. Od března jsme
svépomocí opravili pukliny v klenbách a zdivu,
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další dvě pukliny. V květnu jsme svépomocí
provedli statické zajištění zdiva obvodovým
betonovým věncem ztuženým armaturou. Čeká
nás oprava fasády a vchodu, nad nímž bude
umístěna replika berly, odložená kdysi zázračně
uzdraveným člověkem. Začátkem června jsme
provedli terénní úpravy kolem kapličky a zároveň
odbagrovali zdivo původní studánky. Ta bude
nahrazena novým řešením výtvarníka Milivoje

Vojtěch Cikrle. Studánka bude posvěcena při
hlavní pouti v září opatem Mariánem Kosíkem z
Nové Říše.
P. Milan Vavro
Pořad bohoslužeb a informace:
www.farnostslavkov.cz
www.facebook.com/farnostslavkov
Kontakty: P. Milan Vavro 604 280 160,
P. Stanislav Pacner 737 509 507
slavkov@dieceze.cz

Konečně fotbal!
Po nucené covidové pauze jsme konečně mohli
zpět na zelené trávníky, a proto jsme neváhali a
hned 29. 5. uspořádali turnaj starších přípravek
za účasti týmů Němčan, Bučovic, Slavkova,
Heršpic, Šaratic a OFS Vyškov dívky. Ačkoliv
děti byly dlouho bez balonů, bez pohybu na
trávě, bez fotbalových tréninků, bylo se na co
dívat. Krásné akce, ještě hezčí góly, plno diváků,
fandění, povzbuzování, no prostě vše, co k
nejoblíbenější hře na světě patří. Celý turnaj
vyhrálo družstvo z Bučovic, které předvedlo
bezchybný výkon ve všech zápasech. Tým
Němčan obsadil konečné čtvrté místo. Krásnou
cenu dostaly všechny děti a navíc byli oceněni
nejlepší střelec, hráč, a brankář turnaje. Trofej
pro posledně jmenovaný post získala Petra
Dvořáčková.

Husáka z Brna. Ve stěně z lomového kamene bude
vývěr vody, po bocích symetrické přístupové
schodiště z mrákotínské žuly. Snahy obnovit zde
vrt s místní vodou vyšly neúspěšně, navíc by voda
zřejmě nebyla pitná a kolemjdoucí by se zde
nemohli občerstvit. Studánka, která bude tedy pro
ztrátu původního pramene pouze symbolická,
dostane novým řešením důstojný vzhled a stane
se místem zastávek mnoha turistů.
Velké poděkování patří všem, kteří přispíváte
finančně a podílíte se na opravách a úklidu.
Věřím, že se nám podaří dílo včas dokončit. Na
neděli 22. srpna dopoledne přislíbil účast na
posvěcení oltáře a kostela brněnský biskup

Petr Polach

Poděkování
Rád bych touto cestou poděkoval všem dobrovolníkům, kteří se jakoukoli mírou podíleli na zhotovení
nového „Pumptracku“, který vznikl na konci nové ulice. Poděkování pak zejména patří firmě SKR, firmě
Richard Záhora a Radku Neužilovi.
TJ Němčany děkuje všem štědrým dárcům železného šrotu, kteří neváhali a před své domy v den svozu
nachystali stovky kilogramů železa. Ještě jednou díky.
Petr Polach
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Včelařský kroužek
mládeže z Němčan

V úvodu jsem napsal, že letošní aktivita
včelařského kroužku byla nulová, ale přece se jen
podařilo Českému svazu včelařů ve spolupráci s

Aristoteles se domníval, že včely sbírají med z
duhy. Možná to nebylo vědecky správné, ale
vystihuje to poezii jeho chuti.
Pro včelaříky byl volnočasový kroužek ve školním
roce 2020 - 2021 velmi zvláštní. Po celou tuto
dobu jsme se ani jednou nesetkali. Situace, která
tu panovala, nám to nedovolila. Naštěstí to školní
včely v ničem neomezovalo. Proto zimu přečkaly
bez problému a na jaře mohly jít opět do síly. Jako
vedoucí kroužku jsem měl dostatek času k výrobě
rámků, kompletní renovaci dvou zateplených úlů
v podobě nového nátěru a odchytu silného roje
před místní školou, který byl úspěšně usazen do
volného školního úlu.

Fotografie z celorepublikové soutěže Zlatá včela 2021 – Anička
je stojící 12 z leva a drží medaili.

Komisí pro práci s mládeží uskutečnit on-line
Oblastní kolo soutěže mladých včelařů Zlatá
včela 2021, která proběhla v sobotu 22. 5. 2021 v
teple domova u počítačů. Za náš kroužek se
účastnila ve starší kategorii právě Anička
Juráková, která po vyhodnocení všech 95
soutěžících z celé republiky se umístila na
nádherném 9. místě (jen pro zajímavost – za
Jihomoravský kraj postoupilo do celostátního
kola 7 včelaříků). Prvních 35 nejlepších mladých
soutěžících se setkalo v celostátním kole soutěže
Zlatá včela v Nasavrkách dne 18. - 20. června, kde
Anička po teoretických a praktických testech,
které byly opravdu těžké, vybojovala krásné
čtvrté místo. Bohužel pořadatelé ze Slovinska se
rozhodli zrušit letošní celosvětovou soutěž
Mezinárodního setkání mladých včelařů (IMYB)
z bezpečnostních důvodů
a zdravotního
rizika všech účastníků z 36 zemí. Českou
republiku měla reprezentovat i Anička. Moc se
na toto setkání těšila a nejen ona, ale i její rodiče
a samozřejmě i já. Aničce za její činnost v našem
kroužku moc děkuji. Zařadila se tak do čela k
úspěšným včelaříkům jako byli Jakub Šidlík,
Martina Teclová, Milan Kučera, Sofie Čolaková,
Milan Nepožitek, Adam Švaříček a Honza
Šenkyřík.

Na konci školního roku se situace umoudřila.
Využili jsme toho k poslednímu setkání před
začátkem prázdnin. Počasí bylo ideální k opékání
špekáčků, při kterém si včelaříci povídali o všem
možném. Před koncem schůzky jsme se rozloučili

Včelaříci – z leva: Tadeaš Ondřík, Valentýna Zaoralová, Lucie
Šidlíková, Adam Pouchlý, host Martin Ondrouch, Jakub Šidlík,
Anna Juráková a Tereza Bartová.

Od září se kroužek rozšíří o další dva nové mladé
členy z obce Otnice. Doufáme, že se covidová
situace přes prázdniny rapidně nezhorší a bude
nadále ve stádiu ústupu, abychom se ve zdraví
mohli opět sejít. Včelaříkům přeji krásné
prázdniny.

s Aničkou Jurákovou z Velešovic, která úspěšně
uzavřela docházku základní školy
a tedy i
činnost v kroužku. Včelaříci si převzali drobné
dárky, které pořídili manželé Musilovi z Němčan,
za což jim moc děkuji. Děti si domů odnesly
sklenice s medem, které jim školní včelky stihly
vyrobit z duhy
.

vedoucí VKM Roman Šidlík
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Regionální značka
BRNĚNSKO originální
produkt® má své první
držitele

až po Slavkov. Je součástí Asociace regionálních
značek, která koordinuje 30 značek po celé
republice. Regionální značku získají výrobky,
které jsou výjimečné svou vazbou na region, na
jeho charakter, tradice, kulturu či historii, a které
svojí jedinečností mají velký potenciál v
cestovním ruchu. Zákazník, který si koupí produkt
označený regionální značkou, má jistotu, že tento
produkt splňuje standardy regionálního značení.

Místní akční skupina (MAS) Slavkovské bojiště
učila další krok v podpoře místních podnikatelů, a
to založením
vlastní regionální
z n a č k y
B R N Ě N S K O
o r i g i n á l n í
produkt®.

První certifikované výrobky regionální značkou
BRNĚNSKO originální výrobek: keramický
Podržkvítek Lucie Babákové ze Želešic, selské
víno Pavla Husáka z Nesvačilky, Kdoulový sýr a
Višně z Líšně z Chuti Moravy, mléčné bio výrobky
Veroniky Kropáčkové z Nelepče, medovina
Jindřicha Kříže z Nosislavi, víno z Vinařství u
Křížů z Viničných Šumic, Le-Mi česká lněná
autorská móda Lenky Miczkové z Hajan, med
Jaroslava Martínka z Kuřimi, Elegan originální
šitá móda s autorskými potisky Nely Šulákové z
Velešovic, uzené maso Josefa Jůzy z Březiny,
Vildenberské pivo Aleše Šmerdy z Holubic,
moravské zemské víno z vinařství Vykoukal z
Hostěrádek-Rešova, děrované kraslice Pavly
Tauberové z Křenovic, víno, mošt a želé z
rodinného bio vinařství Válka z Nosislavi.

První certifikáty
byly slavnostně
předány
u
příležitosti Dnů
Slavkova
na
řemeslném jarmarku v sobotu 29.5.2021 v
překrásném prostředí Rubensova sálu zámku
Slavkov u Brna. Na tomto jarmarku se tak mohli
návštěvníci setkat s čerstvě oceněnými produkty.
Stánek MAS byl součástí Pohádkové cesty, a tak
zájemci měli možnost seznámit se s myšlenkou
regionální značky a prací MAS.

Mgr. Hana Tomanová
Manažerka MAS Slavkovské bojiště

Regionální značka BRNĚNSKO zahrnuje území
kolem Brna od Kuřimi, přes Rosice, Židlochovice

www.slavkovskebojiste.cz

Krásné prosluněné letní dny plné báječných
zážitků a času k odpočinku
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