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Paní zima
Paní zima oblékla si bílý šat,
sluší jí to, co vám budu povídat.
Velké přání má, brzičko se vdát,
neví, ale kdo prý o ni bude stát.
Proč ta bílá dáma tolik pospíchá?
Najdeme pro ni nejlepšího ženicha.
Ani netřeba dávat inzerát.
My už víme, kdo ji bude míti rád.
Děti hádejte, kdo by to mohl být?
Kdo by se mohl paní zimě zalíbit?
Uhodli jste to! Ano je to tak!
Nejmilejší ženich bude sněhulák.
(lidová)

INFORMACE O DĚNÍ V OBCI
Letošní rok byl pro naši obec náročný. Po rozpočtových úpravách se
výdaje rozpočtu vyšplhaly do výše 28 202 410,- Kč. Podstatnou část této sumy
tvoří náklady na vybudování kanalizace. Tyto finance musela obec řešit formou
bankovního úvěru v částce 18 milionů.
Celkově obce dobrovolného svazku Ligary investovaly do vybudování
čističky odpadních vod a kanalizačních stok 352 milionů bez DPH. Němčany
se spolupodílely částkou 63 milionů. Z vlastních zdrojů uhradí obec cca 4,5
milionu (celkové vyúčtování není vyhotoveno). V Němčanech vznikly tři
čerpací stanice a 5 848,57 metrů gravitačních kanalizačních stok, tlakových a
výtlakových řadů. Vyhodnocovat celou akci je předčasné, nejsou dokončeny a
dofinancovány všechny provedené stavební práce.
Protože se Němčany rozrůstají, ke konci letošního roku evidujeme 814
trvale žijících obyvatel, bylo nutné navýšit kapacitu mateřské školy. První

etapa rekonstrukce budovy ZŠ a MŠ Němčany ukrojila z rozpočtu 2 514 505,Kč. Žádost o dotaci na první i druhou etapu rekonstrukce jsme odevzdali 21.
prosince 2015 na ministerstvo školství. V této žádosti nárokujeme i částku
proinvestovanou v první etapě.
Rád bych využil této možnosti a poděkoval jak všem zaměstnancům
Obecního úřadu Němčany, všem učitelkám i nepedagogickým pracovníkům
Základní a Mateřské školy Němčany, tak členům zájmových spolků za jejich
celoroční práci a pomoc při organizování různých akcí, které nespadají do
jejich pracovní náplně, a přesto jsou ochotni podílet se na dění obci i ve svém
volném čase. Totéž platí i o řadě našich spoluobčanů, bez jejichž aktivity a
nasazení by Němčany nebyly vesnicí s tak pozitivní atmosférou.
Martin Krátký, starosta

Chodníky a oprava silnic
Po dokončení výkopů pro kanalizaci bylo potřeba navrátit do
původního stavu komunikace – silnici a chodníky v obci. Povinností stavební
firmy bylo vrátit do původního stavu vše, co během prací poškodili nebo
narušili. Jediné, co nebylo možno vrátit do předešlého stavu, byla silnice v ulici
Zelnice, která po výkopu kanalizace a renovaci vodovodního řádu firmou VAK
Vyškov byla natolik zničena, že oprava nebyla možná. Bylo tedy dojednáno, že
se silnice v Zelnicích vystaví v plném rozsahu nová i s podložím. Finančně se
na nové silnici podílela společnost provádějící výkopy, VAK Vyškov a také
obec. Tyto práce sice občas ztěžovaly život občanům v ulici, ale konečný
výsledek určitě všichni ocení. Na návsi jsou postupně dokončovány práce na
chodnících a nájezdech, které byly při výkopech a používání techniky
poničeny. Další nedostatky v rámci výkopů budou postupně opravovány
a navraceny do původního stavu. Obec plánuje v nejbližší době pokračovat
v opravách stávajících chodníků, týká se to především těch částí, kde již nebyla
v minulých letech položena zámková dlažba.
Obec jednala se Správou údržby silnic o dalších opravách komunikací
v obci. Nakonec bylo dosaženo dohody a v obci máme opravené další části
vozovky, s kterými se ještě donedávna nepočítalo. Jedná se o úsek poloviny
vozovky od dolního mostu až ke konci hřbitovní zdi a dále
o úsek poloviny vozovky od horní zastávky po č. p. 101, a to včetně opravy
stávajících silničních obrub. Stále probíhají jednání a plánují se možnosti
dalších oprav místních komunikací se zapojením dotací ze státního rozpočtu,
popř. krajských peněz.
Martin Krátký, starosta

Uplynulý rok ve zkratce
Během letošního roku se podařilo vyřešit a ukončit několik důležitých
projektů a otázek v obci. Tím největším byla výstavba kanalizace, výkop
hlavního řádů a přípojek k nemovitostem. Postupně začínají občané
dokončovat přípojky do svých domů a připojovat se. S dokončenou výstavbou
kanalizace souvisí také následné opravy komunikací a veřejných prostranství
obce.
Další důležitou záležitostí byla rekonstrukce v základní škole
a rozšíření MŠ na 41 míst. I přesto, že realizace rekonstrukce byla časově
i finančně velmi náročná, zvládla se v odpovídajícím termínu a naši nejmenší si
již užívají nové prostory. Ve školní kuchyni přibyl nový konvektomat na
přípravu obědů.
V tomto roce se ukončila výsadba zbylých stromů v rámci akce
„Obnova krajinných prvků v k.ú. Němčany“, proběhla údržba plánovaná
v rámci tohoto projektu. V příštím roce se uskuteční výměna poškozených
a nevzešlých sazenic.
Zastupitelé rozhodli pokračovat dalším projektem výsadby a obnovy
krajinných prvků v katastru obce a připravujeme v pořadí druhou akci
„Obnova krajinných prvků v k.ú. Němčany“. Tentokrát se zaměříme na obnovu
stromořadí „na Lutršték“.
Na hřbitově byl zrekonstruován hlavní kříž, který věnovali manželé
František a Marie Kučerovi v roce 1913. Oprava byla hrazena ze soukromých
prostředků rodiny Kučerovy z Němčan a rodiny Kovaříkovy ze Svratky.
Věřím, že v následujícím roce se nám bude dařit v započatých
projektech, pokročíme v opravě školy a s chutí se vrhneme do dalších výzev,
které nám přijdou do cesty.
Vendula Sedláčková
STÁLE SE NĚCO DĚJE
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v listopadu se uskutečnilo Vítání občánků, kterého se zúčastnily 4 rodiny
se svými novými přírůstky do řad občanů Němčan
Mikulášská nadílka
Vánoční koncert

Dětský den na hřišti
Letošní dětský den se uskutečnil až v červenci pod záštitou TJ
Němčany a Mysliveckého sdružení Lutršték. Provázelo ho velmi parné počasí,
ale i přesto pořadatelé neztráceli naději na velkou účast a hezky prožitý den.
Pro děti bylo nachystáno asi 11 stanovišť s různými úkoly, např. zkouška
paměti, stavební firma, módní butik, běh v gumácích, překážková dráha a další.
Myslivci si pro děti nachystali střelbu ze vzduchovky, poznávání zvěře
a informace o stromech a rostlinách. Po projití všech stanovišť byly děti
odměněny balíčkem s výhrou.
Velkou atrakcí byla pro návštěvníky možnost proletět se vrtulníkem.
Jedna vyhlídková jízda vyšla na 500,- Kč a zájemci se mohli 5 minut vznášet
vzduchem, kochat se pohledem na naši malebnou vesničku a podívat se, jak
vypadá nejen jejich dům z ptačí perspektivy. Byl to krásný zážitek vidět naše
nejbližší okolí z výšky, o čemž svědčí i velký zájem mezi spoluobčany o tuto
atrakci. Všichni pak úspěšný den zakončili osvěžením v podobě dobrého pití
a jídla.
Vendula Sedláčková

Tradiční hody v Němčanech
Jako každý rok se i letos v září uskutečnily tradiční hody v Němčanech.
Hody se každoročně konají třetí neděli v září a letos vycházely na 20. září. Pro
nás ovšem hody začaly přípravami už pár měsíců předtím, není to totiž tak
snadné, jak by se mohlo zdát. Bylo potřeba zařídit, připravit a naučit se spoustu
věcí. Nejdřív ze všeho se domlouvaly kapely, kroje, víno a také to
nejdůležitější - stárci. Když jsme se začátkem prázdnin sešli, začali jsme
vymýšlet a trénovat nástup, nováčci se hlavně museli naučit zpívat hodové
písně a tancovat na dechovku. Přes prázdniny však většina měla jiný program,
tak se nás na "stárkování" sešlo každý týden jenom pár. Koncem prázdnin už to
většina začala brát vážně a konečně jsme se na zkouškách scházeli ve větším
počtu. Připravovali jsme třeba mašličky, pozvánky, plakáty, krepáky na
výzdobu a spoustu dalšího.
Ve čtvrtek před hody jeli kluci pro víno do Šardic a holky dolaďovaly
poslední detaily. Víno bylo moc dobré a my jsme ho až do rána ochutnávali.
V pátek ráno se stárci vydali pro máju, což je vlastně tradiční symbol hodů.

Spolu s nimi jelo několik dobrovolníků, společně to perfektně zvládli a přivezli
krásnou rovnou máju. Jediným problémem byla ulomená špička. Ale protože
máme šikovné a zkušené stárky a kamarády, rychle se to vyřešilo a odpoledne
už nám před radnicí stála krásně nazdobená mája a hody mohly začít. Páteční
podvečer jsme strávili zvaním všech občanů na hody. Každý od nás dostal
pěknou pozvánku a voňavý rozmarýn. Večer se jako každý rok hlídala mája,
kdyby se nám náhodou někdo z okolních vesnic rozhodl hody pokazit.
V sobotu bylo hezké počasí, takže jsme se v podvečer na rozdíl od
loňského roku mohli vydat na kolotoče a na střelnici, kde všechny stárky
dostaly od stárků nějaký dárek. V 8 hodin večer začala předhodová zábava,
kterou jsme zahájili nástupem, němčanskou písničkou a sólem s rodiči. K tanci
a poslechu celý večer hrála kapela Relax band, která se všem velmi líbila. Bylo
to vidět hlavně podle toho, že na parketu bylo pořád plno. Kolem jedenácté
hodiny byla tradiční mašličková volenka, kdy stárci tancovali se všemi, kteří na
zábavu přišli - každý potom dostal barevnou mašličku a víno. Celkově byla
zábava velmi vydařená, přišlo spoustu lidí a všichni se bavili. Určitě tomu
přispělo také výborné stárkovské víno, které se pilo velmi rychle a my jsme se
báli, aby na neděli vůbec zbylo.
Nedělní ráno tráví většinou stárky oblékáním do krojů a stárci
dospáváním předchozích několika dnů. Někteří z nás však nelenili a už
oblečení v krojích se zúčastnili hlavní mše na Lutrštéku, která samozřejmě
k hodům také patří. Všichni jsme se už oblečení a nastrojení po obědě sešli
a nechali jsme se vyfotit, ať máme nějakou hezkou památku. Přišlo i spoustu
krojovaných malých dětí, což nás velmi potěšilo, protože s dětmi je to mnohem
veselejší. Sklepníci nachystali víno do krásně nazdobeného vozíku a my jsme
mohli vyrazit na průvod vesnicí. Postupně jsme se zastavovali u každé stárky,
kde jsme vždy zatancovali, zazpívali a posilnili se jídlem i pitím na další cestu.
Cestou nás doprovázela kapela Blučiňáci, která nám potom hrála i na večerní
hodové zábavě. Navzdory tomu, že v pondělí je pracovní den, i na tuto zábavu
přišlo hodně lidí. V průběhu večera bylo rozmarýnkové sólo a kolem půlnoci
přišlo na řadu slavnostní vynášení stárků, jako symbol ukončení hodů. Potom
všichni očekávali slibované půlnoční překvapení. Nejdříve přišly na řadu stárky
s nacvičenou sestavou na mix písniček, aby se stárci stihli připravit na svůj
výstup. Když konečně přišli kluci, tak to stálo za to. Jejich cvičení v dámských
sportovních úborech všechny moc bavilo, přes povzbuzování nebyla slyšet ani
samotná hudba. Potom zábava pokračovala až do rána, kdy jsme dechovou
hudbu vyměnili za moderní písničky.
Celkově jsme si hody všichni moc užili. Podle nás to byly nejlepší
hody za několik let a už teď se těšíme na ty příští.
Touto cestou bychom chtěli poděkovat všem, kteří jakýmkoliv
způsobem na hody přispěli. Ať už finančně nebo svou pomocí a ochotou, nebo

účastí na hodových zábavách. Děkujeme, že nám pomáháte zachovávat tradice
v naší obci. Zbylý finanční obnos z letošního roku věnujeme na nové vybavení
sálu. Ještě jednou moc děkujeme a těšíme se na vás zase za rok.
Němčanští stárci

Pouť na Lutrštéku 2015
Pouť na Lutrštéku v neděli 20. září 2015 vedl Mons. Ing. Josef
Pospíšil, emeritní farář z Číhoště, mši sv. v 9,00 sloužil novokněz P. Jaroslav
Rašovský, kaplan z Hodonína. Po požehnání ve 14,30 nám poskytl otec
Pospíšil několik informací o číhošťském zázraku a v souvislosti s ním
o umučení kněze P. Josefa Toufara.
Mše svaté na Lutrštéku bývají každou první neděli od května do října,
a také každou neděli v květnu a v září, vždy v 9,45 hodin.
P. Mgr. Milan Vavro, farář

Rekonstrukce MŠ dokončena
V pondělí 29. září proběhlo otevření nové třídy MŠ. V budově školy se
nyní nacházejí dvě třídy – stávající třída Berušek, jejíž kapacita je 23 dětí,
a nově otevřená třída Motýlků s kapacitou 18 dětí. Na Dnu otevřených dveří,
který proběhl 27. října, si rodiče dětí a zájemci mohli prohlédnout celou školu,
včetně krásné nové třídy, která se skládá ze dvou propojených heren. Do celé
třídy byl pořízen zcela nový nábytek, který umožnil vytvoření herních center.
V první části se nachází stolečky, u kterých děti nejen svačí, ale využívají je
také k výtvarné činnosti. Druhá herna slouží k pohybovým aktivitám
a odpolednímu odpočinku.
Den otevřených dveří vzbudil velký zájem mezi občany napříč všemi
věkovými kategoriemi. Všichni se shodli na tom, že rozšíření MŠ bylo nutností
a že finanční prostředky na to vynaložené byly dobrou investicí. Všem se
velice líbily nové prostory plné barev a světla. Zájem mezi příchozími vzbudil
také nový konvektomat v kuchyni, který usnadní vaření pro všechny strávníky
ve škole. Kapacita konvektomatu je cca 120 jídel.
I v letošním roce pokračuje pro žáky ZŠ kroužek Tvořivé dílny pod
vedením Kateřiny Dembické, který navštěvuje 10 dětí. Výrobky
tohoto kroužku dotváří výzdobu celé školy. Novinkou na škole je kroužek
„Klavihrátky“ pro děti jak ze ZŠ, tak i z MŠ.
Jako každoročně tak i letos se na podzim konal sběr papíru. Žáci si
přivezli vozíky a projížděli vesnicí dům od domu a sesbírali přichystané
balíčky. Společně jsme tak naplnili dva kontejnery. Výtěžek ze sběru papíru se
využije na zakoupení hraček pro MŠ a pomůcek pro školáky. Děkujeme všem

občanům, kteří nám přichystali starý papír a také zaměstnancům obecního
úřadu za jejich obětavou pomoc.
Na závěr děkujeme obecnímu úřadu za pomoc při rekonstrukci
a následném vybavování školy, díky kterému jsme mohli přivítat ve školce 15
nových dětí.
Jana Doleželová, ředitelka ZŠ a MŠ Němčany

Drakiáda
Druhou říjnovou neděli mají někteří z nás spojenou s Velkou
pardubickou, v naší obci se však stalo již zvykem, že právě v tento den se
schází děti se svými rodiči, aby nad Němčany vypustili své, někdy kupované,
jindy ručně vyrobené, vždy však originální a krásné draky. Tradičně se akce
koná na „Větřáku“, čímž je samotné pouštění draků doplněno o příjemnou
procházku spojenou s vyhlídkou na naši obec. Letos se však akce musela
z důvodu nepříznivého počasí (fučelo až moc, na rozdíl od loňského ročníku,
kdy bylo téměř bezvětří), přesunout na hřiště. Navzdory tomu jsme si
odpoledne užili, děti se vyblbly, pobavily. Někteří draci sice silný poryv větru
nezvládli, přesto se již nyní těšíme na další ročník.
Mgr. Patrik Hrozek

Výstava – činnost spolků, klubů a jednot v obci
Podzimní výstava Klubu přátel historie byla zaměřena na činnost
spolků, jednot a klubů působících v obci ve 20. století. Jedná se o námět
výstavy nezvyklý, o to více snad zajímavý, vzhledem k tomu, že řada spolků je
už takříkajíc historická anebo vyskytující se naposledy před 50 lety.
Záměrem výstavy bylo ukázat historický vznik jednotlivých spolků
v rámci republiky a jejich konkrétní činnost v obci od konce 19. století, kdy
první spolky vznikaly, a jejich činnost v průběhu 20. století.
Těžko se hledaly podklady, pamětníků ubývá a bylo třeba hledat ve
starých dokumentech a kronikách. Velkou pomocí pro mne bylo zapůjčení
starých dokumentů z válečných let, kde je doklad o působení němčanské
omladiny v divadelní ochotnické činnosti i za války. Ochotnická činnost je
nejdéle působícím sdružením v obci, do kterého se zapojovali členové
i ostatních spolků a jednot. S různými přestávkami působí dodnes a je jednou
z nejaktivnějších.
Tělovýchovné jednoty Orel a Sokol byly druhou nejaktivnější složkou
v obci, podílející se na sportovních a kulturních akcích. Sokol působí dodnes
a nejen v sekci fotbalové, ale i stolního tenisu a hudební skupiny.

Dobrovolní hasiči jsou historicky nejstarší sdružení, které bylo
založeno už v roce 1883 a bylo aktivní do 70. let. Samotní hasiči z řad
dospělých se však k historii nehlásí a mladí už několik let nepracují.
Čtenářský spolek „Lípa" byl založen v roce 1905 a knihovnická činnost
je aktivní dodnes. Řadu let je knihovnicí obecní knihovny Barbora Polachová.
Svaz včelařů sice v obci není, ale včelaři v obci působili i v minulosti,
i když se jejich počet snižuje. Proto je velmi vítané, že se o včelařskou činnost
zasadil pan Roman Špidlík, který vede včelařský kroužek mládeže a podchytil
tak zájem dětí o tuto záslužnou činnost. Také jeho exponáty na výstavě byly
ukázkou práce tohoto kroužku a zaujaly právě mládež.
Myslivecké sdružení a myslivost byla představena z historického
hlediska a tato sdružení v nové podobě vznikala až v 50. letech 20. století.
Aktuální činnost mysliveckého sdružení byla doložena jen několika
fotografiemi, i když víme, že fotografií i dokumentů by se našlo více, ale
nebyly k prezentaci sdružením zapůjčeny. Možná udělají myslivci vlastní
výstavu.
Řada sdružení z minulosti už v obci nepůsobí. Byl vzpomenut Svaz
zahrádkářů, Červený kříž, Jednota, Svaz žen, Záložní spolek a další.
Aktivní práce ve spolcích a sdružení se vytrácí vlivem sdělovacích
prostředků, novým stylem života, ekonomickými změnami po roce 1989
a nezájmem dnešní mládeže o sdružení všeobecně.
I přes zvláštnost náplně výstavy, nebo snad právě proto, byl zájem ze
strany občanů velký. Výstavu si prohlédlo a nad fotografiemi a dokumenty
diskutovalo a vzpomínalo 155 občanů. Zejména v neděli 1. listopadu přišlo na
výstavu 90 občanů a tentokrát i řada z mladší generace. Co do počtu
návštěvníků se obě letošní výstavy setkaly se zájmem občanů. Měsíční práce na
přípravě výstavy snad nebyla marná. Snahou Klubu přátel historie je připravit
zajímavé a z hlediska historie poučné výstavy a akce i v příštím roce, kdy si
Klub přátel historie připomene 20. výročí svého vzniku.
František Kos

Zájezd do muzea kočárů
Klub přátel historie uspořádal pro občany zájezd do obce Čechy pod
Kosířem, kde jsou hned dvě muzea. Na Moravě zcela bezkonkurenční muzeum
kočárů a muzeum hasičské techniky. Termín návštěvy byl dojednán na 26. září
a průvodce nám dělal sám zakladatel muzea a restaurátor historických kočárů
pan Václav Obr. Už z jeho výkladu je patrné, že je nejen znalcem řemesla, ale
i znalcem historie s kočáry spojené. Expozice představuje kočáry jako dopravní
prostředek od 18. století do počátku 20. století, kočáry církevních hodnostářů
i majitelů továren. Sbírky tvoří desítky kočárů moravských panství, ale

i bryčky sedláků a stovky kočárových lamp a příslušenství. Honosné kočáry
hojně využívají filmaři v řadě filmů. Raritou je největší pohřební kočár
v Evropě, pro který musela být postavena nová výstavní hala. Taktéž množství
pohřebních kočárů, které pamatujeme z vesnických pohřbů ještě v 50. letech
minulého století jsou pro filmaře velmi atraktivní a nemálo zápůjček je i do
zahraničí. Vedle přepychových a zrestaurovaných kočárů jsou v expozici
i kočáry teprve nalezené různě ve stodolách a na půdách, které na své
znovuzrození teprve čekají. Řemeslníci muzea předvádí vždy v červenci
v zámeckém parku ukázku celkové rekonstrukce kočáru, kde jsou k vidění
všechna řemesla, která se na stavbě kočáru podílela. Akce Josefkol je taktéž
u nás jedinečná a stojí za zhlédnutí.
Druhé muzeum je zaměřeno na hasičskou techniku od 19. století.
Muzeum je umístěno v bývalé továrně R.A. Smekala, která v Čechách pod
Kosířem vyráběla stříkačky, čerpadla a hasičské nářadí od roku 1894. I v tomto
muzeu je soustředěna řada exponátů od ručních stříkaček konce
19. století, přes parní stříkačky až po motorové do poloviny 20. století. Vidět
můžete množství exponátů hasičské výstroje a pomůcek převážně z Moravy.
Ohlasy na muzeum kočárů byly převážně kladné, řada z nás viděla
takové skvosty poprvé a pozoruhodná je i samotná budova muzea z cihel
a dřeva zpřístupněná teprve v roce 2009. Stříkačky zaujaly převážně mužskou
část zájezdu, ale i tato expozice byla poučná. Po vydatném obědě
a procházce zámeckou zahradou jsme se vrátili domů. Zastávka v cukrárně se
sice nekonala, ale snad se zájezd vydařil ke spokojenosti účastníků.
František Kos

Beseda o historii Antroposu
Po roce jsme se sešli opět s panem Oldřichem Neužilem na poutavé
besedě, resp. její druhé části, zaměřené na historii spojenou s brněnským
Antroposem. Beseda byla zaměřena na význam některých cestovatelů
a badatelů v oblasti antropologie a vývoje člověka v Africe a Americe, na
způsoby jejich života, bydlení a využití přírodních materiálů při výrobě oděvů,
nástrojů a rituálních předmětů. Získali jsme řadu poznatků o cestovatelích
a badatelích, jejichž zásluhou se sbírkové předměty starých civilizací dostaly
do našich muzeí. Mezi první průkopníky patřil pan Vávra, který se jako
cestovatel v druhé polovině 19. století zabýval sbírkovou činností v Africe.
Seznámili jsme se s významem činnosti Dr. Aleše Hrdličky, významného
antropologa světového měřítka pocházejícího z Humpolce, kde je také jeho
muzeum. Vzpomenut byl i Vojtěch Náprstek a jeho muzeum v Praze, František
Fojt, sochař působící v Africe a zaměřující se na vytváření soch jednotlivých

afrických kmenů a pozoruhodných architektonických staveb v Nairobi.
Vzpomenut byl také pan Poledna-Vlkovský působící na Sibiři.
Spojitost dobových událostí a Antroposu byla doložena řadou výstav
a akcí, které ve svém důsledku zabránily privatizaci Antroposu a jeho likvidaci
jako významné antropologické instituce v Brně. Zásluhu na tom, že
z Antroposu není dnes delfinárium nebo autosalon, má právě pan Oldřich
Neužil a jeho snaha uspořádat zajímavé výstavy, jejichž význam překračoval
hranice republiky a přilákal velké množství návštěvníků do Brna. Jeho velkým
úspěchem bylo uspořádání výstavy v roce 1992 k 500. výročí objevení
Ameriky, čímž umlčel řadu lidí, kteří o privatizaci vážně uvažovali. Při své
skromnosti tuto zásluhu nevzpomíná. Důležité zůstává to, že se privatizace
změnila na rekonstrukci Antroposu, a ten funguje dodnes.
Beseda byla doplněna řadou unikátních sbírkových předmětů
zapůjčených z depozitáře, které jsme měli možnost vidět poprvé a možná
i naposledy. Běžně se k nim nikdo z nás nedostane a o to víc si této možnosti
važme. Unikátní byla jistě Tsantsa – zmenšená hlava údajně 14leté dívky,
kterou vytvořil zvláštními postupy kmen Jívara žijící v amazonském pralese.
Tato relikvie je v Moravském zemském muzeu asi od roku 1900, ale bližší
původ není znám. Jistě zaujala i Kačina – dřevěná panenka, kterou dostávaly
dívky při svém narození a provázela je po celý život. Jde o náboženskou
představu božstva. Je to v podstatě unikát, jiná se u nás nenachází. Neméně
zajímavý a taktéž jedinečný v republice byl oděv Apačů kmene Meskaléro.
Tento indiánský oblek v dokonalé zachovalosti pochází z oblasti Nové Mexiko
a do muzea se dostal ve 20. letech minulého století. K vidění byla i dýmka míru
a řada dalších indiánských předmětů.
Ti, kdo se této besedy zúčastnili, jistě nelitovali. V televizi by možná
zhlédli nějaký „duchaplný" seriál, ale určitě by to nenahradilo poutavé
vyprávění a osobní kontakt se zajímavými exponáty Ameriky a Afriky. Panu
Oldřichu Neužilovi náleží naše poděkovaní jak za tuto akci, tak za slib, že na
jaře svoje vyprávění o působení v Antroposu dokončí. Dík patří též starostovi
obce, panu Martinu Krátkému, za poskytnutí zázemí pro besedu a promítání
doprovodných fotografií.
Klub přátel historie obce Němčany přeje všem občanům klidné
a radostné prožití vánočních svátků, zdraví a spokojenost v roce 2016.
František Kos

Včelařský kroužek mládeže z Němčan
„Tak si vedou třeba včely, které už od přírody mají dar království lidí
učit, co je řád.“
William Shakespeare, Jindřich V.

Blíží se konec roku 2015 a již nyní mohu říci, že pro včelařský kroužek
mládeže z Němčan byl tento rok více než úspěšný. Již v předešlém zpravodaji
jsem Vás informoval, že se mladí včelaříci zúčastnili soutěže oblastního kola
Zlatá včela v Brně, kde jsme v mladší kategorii obsadili první tři místa a ve
starší kategorii třetí místo. Celý rok děti vstřebávaly informace o včelách,
včelařských pomůckách, o rostlinách a také získávaly včelařskou praxi ve
svých dvou včelstvech, aby v jediný den v roce své dovednosti uplatnily
naplno. Radost jejich i má byla obrovská. Včelaříci nepolevují, neboť příští rok
se opět utkají v dalším kole.
V září nám do kroužku přibylo pět mladých včelaříků: Šimon Tecl
a Lucie Šidlíková z Němčan, Jáchym a Viktorie Karbulovi z Letonic a Anna
Juráková z Velešovic. Celkem kroužek navštěvuje 13 dětí, které jsem rozdělil
do mladší a starší kategorie a tím také přizpůsobil výuku. Včelaříci mají
v současné době dvě zazimovaná včelstva, která jsou zakrmena a přeléčena.
V letošním roce jsme při medobraní vytočili 28 kilo medu a vytavili 1 kilo
vosku. Med si děti rozebraly domů a z vosku si odlily svíčky a vánoční
dekorace. Nyní můžeme doufat v klidný průběh zimy a těšit se na jaro, kdy
máme v plánu včelstva rozšířit o další dva oddělky.
Na závěr chci všem včelařům a včelaříkům popřát klidné vánoční
svátky a v novém roce 2016 hodně zdraví, štěstí a především, aby nám
včelařství přinášelo vždy jen potěšení, užitek a krásu.
Roman Šidlík

Kopaná v Němčanech
Zdravím všechny fanoušky němčanského fotbalu. Máme za sebou
první polovinu sezony 2015/2016. Celou dobu jsme atakovali první místo a po
zbytečném kolapsu v závěru podzimní části jsme nakonec skončili na
průběžném 5. místě.
I tak jsem přesvědčen, že sezona byla úspěšná jak pro nás, tak pro
fanoušky. Mužstvo je konečně věkově pestré, a to jak zkušenostmi starších
hráčů, tak i elánem našeho dorostu, což nám dává příslib do budoucna. Po
sestupu z okresního přeboru převzali manšaft pánové Milan Nováček a Pavel
Matyáš a kdo zná kopanou, tak ví, že první sezona po pádu z vyšší třídy je vždy
hodně náročná.
Touto cestou chci poděkovat všem spoluhráčům, kteří nehrávají
stabilně, za trpělivost, za chod mužstva panu Honzovi Sádlíkovi a za zprávu
hřiště panu V. Andrlovi. Nemalé poděkování patří i našim manželkám
a přítelkyním za shovívavost, že nedělní odpoledne trávíme na hřišti a potom

v hospůdce, ale na fotbal je potřeba parta a ta se musí utužovat. Moje osobní
poděkování směřuje ke klukům za asistence na mé branky, díky nimž jsem se
se 17 zásahy umístil na 1. příčce v tabulce střelců v okrese Vyškov.
Za oddíl kopané TJ Němčany přeji všem spoluobčanům krásné Vánoce
a hodně štěstí a zdraví do nového roku.
Luboš Andrla

Vánoční jarmark
První adventní víkend se konal v naší obci již tradiční vánoční jarmark,
který se těší hojné návštěvnosti.
Přítomné nejvíce zajímalo, které vánoční trendy budou letos v kurzu
a které budou out a které ozdoby, nejen na stromeček, bude potřeba obnovit.
V barvách žádná určitá nepřevládá, hitem jsou nyní všechny barvy, takže meze
se letošnímu zdobení nekladou. Ten, kdo si nepřišel nakoupit nové vánoční
ozdoby, mohl využít jarmark k nákupu drobností pro své nejbližší. Kromě
vánočních dekorací tu byly k zakoupení také vánoční květiny, výborné
perníčky, domácí med, ořechy v medu a medové výrobky. Každoročně přibude
nějaký nový stánek s jiným zbožím, což nedává prostor stereotypu této akce.
Letošní ročník byl obohacen o krásný bytový textil – polštáře, ubrusy, ale třeba
i kuchyňské zástěry, chňapky a další. Nově zde byl stánek z chráněné dílny,
který nabízel ručně vyrobené drobné předměty, a také nesmějí chybět šperky,
které ozdobily nejednu návštěvnici. I letos se ti nejmenší z nás mohli těšit na
dětský koutek, kde na ně čekalo již klasické malování na obličej. Děti si mohly
vybrat z různých motivů, proto není divu, že jsme na vánočním jarmarku mohli
potkat spoustu koček, motýlků, zajíčků, spidermanů nebo také andílky.
Novinkou byla možnost si nechat vytvořit nevšední účes.
Bezpochyby velkým lákadlem nejen pro ty dříve narozené, ale i pro
mladou generaci, bylo příjemné posezení u výborného vánočního punče,
medovinky, kávičky nebo horkého jablíčka. V nabídce nemohly chybět ani
nějaké dobroty na zakousnutí od hospodyňky Zdeničky, přece jen teplý punč
stoupá rychle do hlavy. Další dobroty nám na jarmark napekl náš Luďa a díky
skvělé chuti se po jeho zákuscích zaprášilo.
Snad mluvím za většinu, když řeknu, že jarmark se návštěvníkům líbil
a že si všichni udělali radost aspoň nějakou drobností pro vánoční náladu.
Doufám, že příští rok se opět potkáme v hojném počtu, přece jen kde jinde
načerpat sváteční atmosféru a oddechnout si, než při posezení s přáteli na
jarmarku u dobrého šálku, při poslouchání koled s vůni perníčků.
Vendula Sedláčková

Mikuláš rozsvítil vánoční strom
Slavnostní rozsvícení vánočního stromu je v naší obci úzce spjato
s mikulášskou nadílkou a každoročně se těší hojné účasti napříč všemi
generacemi. Letos si rozsvícení vánočního stromu nenechalo ujít více než 500
osob. Mikuláše a andílky přivezl jako vždy pan Libor Kučera koňským
spřežením a po krátkém úvodním slově Mikuláše a následné pomoci všech dětí
s hlasitým odpočítáním byl němčanský vánoční strom rozsvícen. Snad stojí za
zmínku, že letošní vánoční strom pochází přímo z Němčan. Jedná se o stříbrný
smrk, který byl pokácen před bytovkou na horním konci naší obce. Jeho stáří je
cca 30 let a vysadil ho, dnes již bohužel zesnulý, pan Jaroslav Bareš.
U vánočního stromu se v hojném počtu sejdeme snad i 24. 12. 2015,
kdy děti z Divadelního kroužku Němčany zpříjemní všem atmosféru Štědrého
dne zpíváním koled.
Mgr. Patrik Hrozek

Mikulášská nadílka v Němčanech – stále populárnější
Osobně jsem přesvědčen o tom, že se v naší obci koná celá řada aktivit
a akcí zaměřených na malé děti, za což všem pořadatelům a zainteresovaným
osobám děkuji. Mezi hlavní iniciátory bezesporu patří paní Marie Polachová
a paní Marie Holubářová, které se nějakým způsobem podílí na většině těchto
akcí. Myslím, že mi však dají všichni za pravdu, že právě mikulášská nadílka
se v posledních letech stala akcí nejnavštěvovanější a současně organizačně
nejnáročnější. Na rozdíl od jiných událostí se mikulášské nadílky neúčastní jen
němčanské děti, ale stala se akcí, kterou začali vyhledávat i přespolní rodiče
mající malé děti (což svědčí o kvalitě a výborné organizaci). Z tohoto důvodu
musela obec přistoupit k určitému neatraktivnímu opatření a od rodičů dětí bez
trvalého pobytu v naší obci vybrat menší finanční příspěvek za nadílku, kterou
jejich děti dostaly od Mikuláše.
I přes toto opatření nedošlo ke snížení zájmu o mikulášskou nadílku
v naší obci, ba naopak. Seznam přihlášených čítal téměř 150 dětí. A není se
čemu divit, vždyť kde jinde přiveze Mikuláše k vánočnímu stromu spřežení
koní, kde jinde jsou tak krásní andělé a takové množství ošklivých čertů?
Mikulášská nadílka v naší obci je bezkonkurenční.
Všechny děti si ze setkání s Mikulášem odnesly nejen nevšední zážitek
spojený s krásnou nadílkou, ale navíc, pokud dodrží vše, co Mikuláši slíbily,
budeme mít v naší obci, ty nejhodnější a nejpořádnější děti. Počasí nám letos
přálo, komu však bylo chladno, mohl si dopřát horký čaj nebo „svařák“ a paní
Ilona Kučerová napekla všem dětem výborný štrúdl.

Vzhledem k náročnosti přípravy a organizace celé této akce považuji za
vhodné ještě zmínit pořadatele a sponzory, kterými jsou obec Němčany, oddíl
stolního tenisu Němčany, TJ Němčany, firma Arema a další nejmenovaní dárci
z řad našich občanů. Jménem všech zúčastněných moc děkuji.
Mgr. Patrik Hrozek

Opravy kostelů v Němčanech
V Němčanech byla dokončena oprava střechy kostela Panny Marie
Bolestné na Lutrštéku. Bylo provedeno dokončení střechy nad presbytářem
a zákristií a nový nátěr střechy věže kostela a kříže. Bylo opraveno statické
narušení opěráků věže a vyčištěn prostor půdy. Na opravách v celkové výši
227 500 Kč se finančně podílelo Ministerstvo kultury, obec Němčany (60 tis.
Kč) a vlastním příspěvkem farnost. V dalších letech je v plánu obnova fasády,
podlahy zvonového patra a zvonových oken.
V měsíci listopadu se vrátili na oltář v dolním kostele restaurovaní
andělé, kteří září bílou barvou s pozlacenými křídly. Restaurátoři zároveň
odvezli oltářní obraz s rámem. Obraz svatého opata Antonína pochází z doby
kolem roku 1850 a bude nutné jej očistit od starého krycího laku a znovu
ošetřit. Zčernalou malbu nelze opravit, barvy tmavnou s přibývajícími léty.
Druhý obraz svatého Antonína je zřejmě původním obrazem z 18. století a jeví
se, že byl přemalován, ve snaze zlepšit jeho kresbu. Průzkum rentgenem by
ukázal původní malbu. Shodou okolností jsem při letní cestě se studenty objevil
ve městě Arles na jihu Francie ostatky (lebku) našeho světce. Je umístěna
v boční kapli katedrály sv. Trofima. Výjev na obraze v blízkosti schránky se
podobá našemu obrazu na oltáři.
V současné době je dokončeno restaurování vzácné sochy Panny Marie
z kostela na Lutrštéku, kterou nosíme v průvodu v závěru hlavní pouti.
Restaurátor, ak. mal. Mario Král, odstranil novodobé přemalby a socha bude
prezentována v nejstarší vrstvě barevné malby. Byly nalezeny barvy modrá,
zelená, červená a béžová. Socha tak získá zcela nový vzhled, který zvýší její
historickou hodnotu. Práce ve výši 76 tis. Kč jsou hrazeny z dotace
Ministerstva kultury (65 tis.) a dárců (16 tis.).
P. Mgr. Milan Vavro, farář

Vánoce nejen se symboly
V adventu a o Vánocích nezůstáváme jen u symbolů, jako je adventní
věnec, vánoční stromeček, koledy nebo betlém. Skrze víru můžeme zvát Ježíše

jako vzácného hosta do středu rodiny při společné modlitbě. Můžeme si to
znázornit rozsvícením svíce.
Modlitba je výsada člověka, který je Božím obrazem a může tímto
způsobem mluvit s Bohem.
Papež Jan Pavel II. řekl: „Společná modlitba v rodině je důležitá
především proto, že modlitba se rodí právě v rodině. Ta je první školou
modlitby. Děti se už od útlého věku mají učit chápat Boha a uctívat ho. Z toho,
co si osvojily v rodině i v této oblasti, žijí potom celý život. Jestliže rodiče
prožívají svůj život před Bohem, je modlitba pro ně samotné něčím
spontánním. Když pak dítě vidí rodiče, jak se spolu modlí, jak s vděčností
děkují, s obdivem Boha chválí, pokorně odprošují a s důvěrou prosí, pak se
i ono pokusí taky něco povědět.“
Ve věřící rodině má být také čas a místo k prožívání víry, mohlo by se
také říci, k výchově dětí ve víře. Vrátíme se ke křestnímu závazku rodičů, kde
otázka zní: „Křtem na sebe berete povinnost, že děti vychováte ve víře a že je
budete učit milovat Boha a bližního…“ První část slibu „vychováte ve víře“
ukazuje na osobní příklad rodičů. Vychovat např. ke skromnosti mohou jen
skromní rodiče. Stejně tak ve víře.
Znamená to tedy žít v prostředí víry se svými dětmi – malými
nemluvňaty, které nerozumí, ale vnímají, že rodiče ctí Boha, přes děti školní, se
kterými se rodiče modlí, až po náctileté, kterým jsou rodiče oporou a doprovází
je k samostatnému duchovnímu životu.
Chci vás povzbudit ke společné modlitbě v rodině. Všechno má mít
svůj řád, tak pokud má i modlitba své místo v rodinném životě, zvláště večer,
je to velký vklad pro vedení dětí ve víře. Nemáme copak hezké vzpomínky
z našeho dětství právě na společnou modlitbu? Prožijme Vánoce s tím, kterého
si mnoha symboly připomínáme a který zůstává živý uprostřed nás.
P. Mgr. Milan Vavro, farář

Vánoční koncert dětí
Advent je časem shánění dárků, pečení cukroví a smejčení domovů. Je
to doba očekávání, rozjímání a těšení na Vánoce. K adventu patří i společná
setkání se známými a přáteli. Děti z divadelního kroužku si připravily
hodinové vánoční vystoupení a pozvaly nás třetí adventní neděli do sálu. Jistě
měly malé dušičky, ale po prvních verších nervozita opadla a obecenstvo si
užívalo nádhernou vánoční atmosféru. Trému měly snad i tety vedoucí, ale děti
nezklamaly a tak týdny tvrdé dřiny se proměnily v úspěch odměněný velkým
potleskem. Děkujeme malým i těm starším koledníkům a vedení divadelního
kroužku za krásné adventní odpoledne.
Ilona Kučerová

Novinky z knihovny
Letošní rok byl pro nás vcelku úspěšný. V lednu proběhla revize knih
a všechno bylo v pořádku. Získaly jsme několik nových čtenářů – i dětských,
což nás opravdu potěšilo. Postupně jsme doplňovali nabídku čtenářům. Obec
zakoupila asi čtyřicet nových knih a z darovaných jsme také vybraly dobré
knihy. Výměnným fondem z knihovny Vyškov nám několikrát za rok přiváží
nové knihy.
Nově nás naleznete na webových stránkách obce, stránky knihovny se
budou postupně aktualizovat. Najdete zde všechny informace o změnách
v knihovně.
Přichází dlouhé zimní večery, kdy se kniha stává dobrým společníkem.
A u nás je opravdu bohatý výběr. Máme otevřeno každý čtvrtek od 14.30 do
18.30 hodin. V letošním roce nás můžete naposledy navštívit 17. Prosince
a v novém roce bude knihovna otevřena od 7. ledna 2016. Přejeme všem krásné
Vánoce, hodně zdraví a štěstí v roce 2016. Přijďte se k nám podívat, rády vás
přivítáme.
Marie a Barbora Polachovy

Doba adventu
Na adventním věnci jsou již všechny čtyři svíčky zapálené
a nejkrásnější svátky roku jsou za dveřmi. S příchodem adventu je také úzce
spojený hektický konec roku a o to více se všichni těšíme na klid a pohodu,
kterou si většina z nás dopřeje během vánočních svátků. V tomto čase bychom
měli najít příležitost ohlédnout se za uplynulým rokem, co přinesl nejen nám,
ale i našim blízkým. Co se nám podařilo a jakých úspěchů jsme dosáhli, nebo
naopak jaké výzvy v příštím roce nás teprve čekají či která předsevzetí si letos
dáme.
Tak jako v osobním životě sumarizujeme, tak i obec může shrnout celý
uplynulý rok. Udála se spousta věcí, u kterých jen čas ukáže, zda rozhodnutí
byla správná, nebo spíše na škodu.
Na závěr bych chtěla poděkovat všem, kteří celý rok podporovali
kulturní i sportovní dění v obci, ať už jako pořadatelé, fanoušci, sponzoři nebo
jen tiší přihlížející. Uznání také patří všem, kteří nám pomáhají realizovat naše
plány a úkoly, které jsme si na začátku roku předsevzali. Kulturu a tvář obce si
vytváříme my občané, proto se dále podílejme nejen na kulturním, ale
i sociálním prostředí obce, abychom se mohli spokojeně potkávat nejen v tyto
sváteční dny.
Vendula Sedláčková

Ve zkratce:









veškeré Vaše připomínky, podněty a nápady prosím zasílejte na
e-mailovou adresu zpravodaj@nemcany.cz nebo osobně na Ilonu
Kučerovou a Vendulu Sedláčkovou, uvítáme i Vaše příspěvky do
zpravodaje na témata spojená s naší obcí, předem děkujeme za Vaši
iniciativu,
aktuální informace, hlášení a pozvánky naleznete na webových stránkách
obce www.nemcany.cz,
souhrn dotazníkového šetření v obci je uložen na webových stránkách
obce
na webových stránkách obce je zveřejňován i Němčanský zpravodaj
v elektronické podobě,
v budově obecního úřadu můžete navštívit následující zkrášlující
a relaxační služby:
o kadeřnictví Bára Peňázová 702 043 884
o manikúra/modeláž nehtů
Simona Ondříková 605 864 767
Alena Sádlíková 777 656 714
o masáže Nikola Polachová 608 603 453
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;
u důchodců první pes 50 Kč za rok a každý další 200 Kč za rok

"KAVÁRNA NA ŠPACÍRU" Zastavte se v předvánočním čase a přijďte si
odpočinout do kavárny. Nabízíme: Pivo STAROPRAMEN, točená Kofola,
nealko i alkoholické nápoje, vína. Kvalitní espresso zn. CARRARO,
ZMRZLINOVÉ poháry, hranolky, výborné LANGOŠE, obložená topinka.
Nabízíme vám možnost pořádání rodinných oslav se zajištěním teplého
občerstvení. Všechny novinky a informace můžete získat na Facebook *NA
ŠPACÍRU*SRDEČNE ZVE OBSLUHA KAVÁRNY
Němčanští pastýři zvou koledníky v předvečer Štědrého dne, to je 23. 12., na
tradiční vytrubování. Na koledu vyjdeme ve čtyři hodiny odpoledne jako každý
rok z horního konce vesnice. Jistě to bude příjemná procházka vánoční vesnicí.

Na Štědrý den si pro vás děti z divadelního kroužku připravily vánoční
program. Zpívat se bude u vánočního stromu ve 13.00. Využijte příležitost
k malé procházce a svátečnímu sousedskému setkání. Do svých domovů si
můžete odnést betlémské světlo.
Akce pořádané TJ Němčany v příštím roce:

Leden - dětský karneval
Únor – Tradiční ostatky
Březen – Sportovní ples

Další pořádání akcí, např. průvod čarodějnic obcí, malování na silnici, dětský
den…. se bude odvíjet od ochoty spoluobčanů a spolků v obci s výpomocí a
organizací příprav.
Hledáme muže i ženy, kteří mají chuť a jsou ochotni se podílet na
organizování akcí pro děti (např. dětský karneval, čarodějnice,
drakiáda, zpívání u vánočního stromu…) a tím nejen posílit kolektiv
organizátorů, ale také pomoci zachovat již tradiční akce v naší obci.
Co víc potěší než radost a úsměv dítěte? Každý z nás si najde chvilku
čas vypomoct s organizací některé akce a tím i zachování programu
pro naše nejmenší spoluobčánky.
- V případě zájmu kontaktujte prosím:
holubarovamarie@seznam.cz nebo na tel: 774 805 724
- Předem děkujeme za Vaši ochotu a pomoc

Vánoční program farnosti
Zpovědní dny: Slavkov pondělí 21. 12. a úterý 22. 12. vždy 17.00-19.00.
Pastýři - zpívání koled po obci 23. 12. v 16.00 od horního konce.
Betlémské světlo 24. 12. v kostele 10.00-11.00.
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.
Svátek Svaté rodiny 27. 12. mše s obnovou manželských slibů.
Slavnost Zjevení Páně 3. 1. mše s žehnáním vody, křídy a kadidla.
Další informace o programu farnosti najdete na www.farnostslavkov.cz
Kontakt: T: 544 221 587, 604 280 160, rkf.slavkov@biskupstvi.cz

