Červenec 2020

Na co se můžeme těšit v dalším pololetí?
★ Letní kino na fotbalovém hřišti 22. srpna 2020
★ Tradiční hody a pouť na Lutrštéku 18. - 19. září 2020
★ Drakiáda
★ Procházka rozsvícených dýní
★ Mikulášská nadílka
★ Tradiční koledování pastýřů 23. prosince 2020
★ Zpívání pod vánočním stromem 24. prosince 2020

Pokračování školního kalendáře
Obecní úřad s KPH obce Němčany se chystá v
letošním roce opět vydat kalendář na rok 2021. V
loňském roce se nám podařilo nashromáždit
pěknou kolekci fotek, kterou by bylo škoda
nevyužít na další školní kalendář. Bohužel, ale
stále nám chybí několik fotografií, abychom
zaplnili celý kalendář. Proto Vás tímto prosíme,
zda nemáte fotografie ze školy starší jak školní
rok 1977 (tam kde současný kalendář končí). A o
jejich zapůjčení pro naskenovaní, abychom mohli

doplnit kalendář na příští rok. Pokud také
vlastníte fotografie mladší a v kalendáři na
letošní rok jste ji neviděli, také prosíme o její
zapůjčení pro doplnění.
Fotky bude možné opět donést na Obecní úřad
a nebo dát vědět a my si je na pár hodin půjčíme
a pak vrátíme. Čas utíká a nějaký čas je potřeba
na přípravu tak prosím se zapůjčením neotálejte.
Děkujeme mnohokrát za pomoc a spolupráci.
Obecní úřad Němčany a KPH obce Němčany

Co se u nás děje, ale i neděje?
Jménem obecního úřadu bych chtěl velmi poděkovat němčanským ženám, které v době pandemie neváhaly a
začaly šít roušky pro naše spoluobčany, kteří neměli možnost si je sami ušít nebo pořídit. Roušky, které
byly ušity navíc jsme věnovali do Úrazové nemocnice v Brně, která je také vděčná za pomoc v této nelehké
době. Jde vidět, že se v horších časech dokáží lidé ještě spojit a pomoci si. Ještě jednou velké díky všem
dobrovolníkům, kteří se zapojili (šili, dodali látky, šnůrky na zavazování, žehlili apod..)

★ Po více než osmiletém úsilí se na nás konečně usmálo štěstí a byla nám přiznána dotace na realizaci
projektu „Němčany - Rekonstrukce a přístavba Základní a Mateřské školy Němčany – II. etapa“
.
Zcela jistě jste si všimli, že se začátkem prázdnin započali i stavební práce na rekonstrukci školy.
Nebudeme popisovat, co vše se změní či vznikne a raději Vás v předstihu pozveme na den otevřených
dveří zrekonstruované budovy. Pokud vše proběhne dle plánu, vrátí se všichni žáci začátkem
prosince zpět do školy a po vánocích budou připraveny všechny prostory včetně vybavení. Doufáme,
že se tedy potkáme v příhodném lednovém termínu při prohlídce opravené budovy a nově zařízených
prostor školy.
★ V souvislosti s probíhající rekonstrukcí školní budovy bude výuka probíhat v náhradních prostorách.
Jednou z náhradních prostor bude přísálí kulturního domu, proto nebude v nejbližším měsících
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možné využívat prostory kulturního domu. Výjimkou budou tradiční hody v září, ostatní akce nebude
možné v sále pořádat. Možnost pronájmu se bude aktualizovat v závislosti na stavu probíhající
rekonstrukce. Děkujeme všem za pochopení
V průběhu srpna začne oprava komunikace na Lutršték, která byla již nějakou dobu ve špatném
stavu. Bude vybudována komunikace s asfaltovým povrchem, ve stávající šířce s okrajem z recyklátu.
V průběhu stavby bude omezen provoz. O tomto omezení Vás budeme včas informovat. Předání díla
je stanoveno nejpozději na 10. září 2020.
V současné době administrujeme další dotaci, a to na vybudování workoutové hřiště. Hřiště složené
z cvičebních prvků bude vybudováno za kabinami u fotbalového hřiště směrem ke hřbitovu.
Hned po ukončení rekonstrukce budovy školy začnou stavební práce na školním dvoře
. Stávající
víceúčelové hřiště bude nahrazeno zcela novým a na opačné straně školního dvora vznikne tartanová
dráha a doskočiště.
Správa údržby silnic Jihomoravského kraje má naplánovanou opravu mostu na dolním konci obce
,
kterou plánuje zahájit do konce letošního roku.
Z důvodu mimořádné situace spojené s onemocněním COVID 19 byla pozastavena či zrušena celá
řada dotačních titulů. Proto nejsme úspěšní při žádosti o úroky z úvěru či dotace na vybavení
hasičské jednotky.
V posledních dnech jste do svých schránek všichni obdrželi dotazník “Jak se mi žije v obci
Němčany”, který je nezbytným podkladem pro zpracování Programu rozvoje naší obce. Prosíme
občany o vyplnění dotazníku dle jejich pocitů do 31. 7. 2020 a odevzdání na obecním úřadě. Budeme
vděčni za všechny jejich připomínky, nápady nebo pochvaly. Všechny sesbírané informace nám
poslouží k dalšímu plánování v příštích letech.
Martin Krátký, starosta

★ Poslední měsíce nebyly pro nikoho z nás standardní ani jednoduché. Museli jsme se přizpůsobit
nezvyklé situaci. Proto se nemohla uskutečnit spousta akcí, na které jsme každoročně zvyklí - Běh
osvobození obce, plánované divadelní představení, Pálení čarodějnic, Den matek a mnoho dalších. O
to víc se asi všichni těšíme na akce, které nás čekají v druhé polovině letošního roku. Doufám tedy, že
se na nich sejdeme v hojném počtu a také je podpoříme svou aktivitou při pořádání.
★ Vzhledem k různým vládním nařízením a zákazům se letos na jaře nekonalo tradiční Vítání občánků
.
Bylo odsunuto na podzim, kde se sejdeme již bez omezení se všemi miminky narozenými od začátku
roku.
★ Je připravován nový Řád veřejného pohřebiště, který upravuje podmínky chování na pohřebišti,
náležitosti nové nájemní smlouvy, práva a povinnosti nájemců i provozovatele. Nově v případě uložení
zemřelé osoby do hrobu je nutné na obecní úřad donést kromě parte i List o prohlídce zemřelého, a
nahlásit některé údaje o zemřelé osobě, které je nutné uvést do Hřbitovní knihy. Na začátku roku
2021 se budou podepisovat nové nájemní smlouvy na dalších 10 let. Zároveň se bude vybírat nájemné
hrobového místa na další období, které bude od příštího roku navýšeno z důvodu nárustu nákladů na
údržbu pohřebiště a zvýšení ceny nájemného dle Věstníku z roku 2017.
★ Upozorňujeme majitele vozidel, kteří opakovaně nevhodně parkují na komunikaci
, že tak zabraňují
průjezdu hasičům, záchranné službě a údržbě silničních komunikací. V naší obci se čím dál častěji
vyskytuje problematika s parkováním na místních komunikacích, kde vozidla stojí přímo na
komunikaci, na chodnících nebo na zelených prostranstvích. Apelujeme proto na všechny občany,
aby začali dodržovat zákon a neobtěžovali ostatní občany obce svým počínáním. Nehledě na to, že se
tím poškozuje majetek obce, na několika místech jsou již chodníky promačkané od neustálého
najíždění na ně nebo znečištěné od olejových skvrn. Žádáme všechny občany, co parkují svá auta na
ulici, aby začali parkovat doma na svých pozemcích.
★ Tříděný odpad - cílem je, aby se do popelnic určených ke třídění vešlo co nejvíce odpadu. Pokud do
biodpadu dá někdo dvě velké větve, žádné listí, ani tráva se tam již nevejde a nádoba nemá smysl,
protože je v podstatě poloprázdná. Bioodpad neukládejte v igelitových pytlích. Žádáme občany, aby
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veškerý tříděný odpad neukládali mimo sběrné nádoby. Udržujte pořádek na sběrných místech.
Minimalizujte odpad ukládaný do sběrných nádob – sešlápněte PET láhve, velké papírové krabice a
kartony poskládejte, aby do kontejneru mohli odpad ukládat i ostatní spoluobčané. Odpad ukládejte
pouze do nádob, nikoliv vedle nich. Děkujeme, že řádně třídíte a ukládáte vytříděný odpad do
sběrných nádob.
TERMÍNY SVOZU:
Komunální odpad: 1x za 14 dní, každý sudý pátek
Bioodpad: prosinec – únor 1x za měsíc, březen – listopad 1x za 14 dní každé sudé pondělí (četnější
vývoz není ze strany RESPONA možný)
Plasty: sudý týden pondělí a pátek, lichý týden úterý a pátek
Vendula Sedláčková, Dagmar Polachová

Co se schválilo na veřejných zasedáních
zastupitelstev?
Dne 30. ledna 2020 proběhlo zasedání
zastupitelstva č. 1 , na programu byly tyto body:
1) ZO schválilo plány činnosti kontrolního a finančního výboru
2) ZO schválilo hodnotu majetku ZŠ a MŠ Němčany, okres Vyškov, PO ke dni 31. 12. 2019 ve výši
1.907.209,38 Kč
3) ZO schválilo smlouvu se Správou a údržbou silnic Jihomoravského kraje, příspěvkovou organizací
kraje, číslo smlouvy SÚS JMK 1378/2019
4) ZO schválilo Smlouvu o zřízení věcného břemene č. PV-014330057784/001
5) ZO schválilo podání žádosti o dotaci na akci: „Workoutové hřiště Němčany“ v rámci výzvy k
podávání žádostí o poskytnutí dotace v roce 2020 z podprogramu MMR ČR Podpora obnovy a
rozvoje venkova pro dotační titul 117D8210H Podpora budování a obnovy míst aktivního a
pasivního odpočinku
6) ZO schválilo podání žádosti o dotaci MMR na investiční akci „Školní hřiště“ z podprogramu
Podpora obnovy a rozvoje venkova, dotační titul DT 117D8210B – Podpora obnovy sportovní
infrastruktury. Zastupitelstvo obce schválilo závazek spolufinancování investiční akce min. ve výši
30 % celkových způsobilých nákladů akce dle investičního záměru
7) ZO schválilo podání žádosti o dotaci Ministerstva financí České republiky na investiční akci
„“Rekonstrukce a přístavba Základní a Mateřské školy Němčany – II. etapa“ z podprogramu
298D2280 – Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního školství v
působnosti obce
8) ZO schválilo výsledek zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce
„Rekonstrukce a přístavba Základní a Mateřské školy Němčany – II. etapa“, a to firmu SKR stav,
s.r.o.

Dne 14. května 2020 proběhlo zasedání
zastupitelstva č. 2, na programu byly tyto body:
1) ZO vzalo na vědomí rozpočtové opatření
2) ZO schválilo inventarizace za rok 2019
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3) ZO schválilo Závěrečný účet a souhlasí s celoročním hospodařením obce za rok 2019 a to bez
výhrad
4) ZO schválilo účetní závěrku obce Němčany sestavenou k 31.12.2019 v plném rozsahu
5) ZO schválilo hodnotu majetku ZŠ a MŠ Němčany, okres Vyškov, PO ke dni 31. 12. 2019 ve výši
1.907.209,38 Kč
6) ZO schválilo účetní závěrku ZŠ a MŠ Němčany sestavenou k 31. 12. 2019
7) ZO schválilo výsledek hospodaření zřízené příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Němčany, okres
Vyškov, PO za rok 2019 a souhlasí s rozdělením zlepšeného výsledku hospodaření ve výši
194.409,93 Kč do: rezervního fondu 164.409,93 Kč a fondu odměn ve výši 30 000,- Kč
8) ZO schválilo rozhodnutí o vyřazení z majetku obce PC Lenovo pořízený v roce 2015 v hodnotě
31.191,- Kč
9) ZO schválilo Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – přeložka plynu – číslo
smlouvy 8800094648_2/BVB/P
10) ZO schválilo rozhodnutí prodat část pozemku ve vlastnictví obce parcela číslo 2929/5 v k.ú.
Němčany oddělené geometrickým plánem č. 589-45/2019 o výměře 2 m2, za cenu 1100,- Kč a
zároveň pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy
11) ZO rozhodlo nabídnout majitelce nemovitosti Němčany č.p. 227 k odkupu část pozemku 175/1 v
k.ú. Němčany
12) ZO schválilo Smlouvu o zřízení věcného břemene č. PV -014330058717/001 a pověřuje starostu
podpisem smlouvy a Smlouvu o zřízení věcného břemene č. 8800092306 1/VB/P ke stavbě
„Přeložka STL plynovodní přípojky pro objekt č.p. 82 v obci Němčany a pověřuje starostu
podpisem smlouvy
13) ZO rozhodlo uzavřít smlouvu o zemědělském pachtu s firmou Rostěnice a.s. na pozemky p.č.
1095/4, 1095/5, 1095/6 a 1095/8 v k.ú. Hodějice a pověřuje starostu podpisem smlouvy
14) ZO schválilo prominutí nájemného za měsíce březen až květen 2020 nájemcům nebytových
prostor v majetku obce, a to pohostinství, holičství, pedikúra a masáže, kteří museli v souvislosti s
vyhlášením nouzového stavu a vládního opatření týkajícího se zákazu maloobchodního prodeje
zboží a služeb uzavřít své provozovny

Dne 18. června 2020 proběhlo zasedání
zastupitelstva č. 3, na programu byly tyto body:
1) ZO schválilo přidělení částky 26.583,- Kč z rezervního fondu do fondu investic
2) ZO schválilo zplnomocnění starosty obce k účasti na valné hromadě společnosti VaK Vyškov a
zplnomocnění starosty obce k účasti na valné hromadě společnosti RESPONO a.s.
3) ZO schválilo smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1030057320/001 s firmou
E.ON Distribuce, a.s.
4) ZO schválilo provozovatele lunaparku pro rok 2020 firmu Doležalová Iveta
5) ZO schválilo nabídku firmy SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA,
Jahodová 60, 620 00 Brno pro zakázku „Oprava účelové komunikace ÚK 5 v obci Němčany“. ZO
pověřuje starostu podpisem smlouvy
6) ZO schválilo příkazní smlouvu s firmou POSPÍŠIL & ŠVEJNOHA, SPOL S R.O. na výkon funkce
technického dozoru stavebníka a autorského dozoru na akci „Rekonstrukce a přístavba ZŠ a MŠ
Němčany“ v celkové výši 2,2 a 1,1 % z částky za dílo bez DPH, tzn 590.790,- Kč + DPH
7) ZO schválilo Smlouvu o poskytování poradenství při realizaci projektu s firmou EU LEGAL
ADVISORY, s.r.o.
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8) ZO schválilo Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – přeložka plynu – číslo
smlouvy 8800094648_2/BVB/P
9) ZO schválilo zveřejnění záměru obce prodat část pozemku p.č. 2917/2 dle zákresu
10) ZO schválilo plán péče Přírodní památky Mrazový klín

Pololetí s Covidem
Tak nám pomalu končí druhé pololetí školního
roku 2019/2020. Pololetí, jaké do té doby svět
neviděl. Začalo podobně obyčejně po krátkých
pololetních prázdninách, jako každé jiné „druhé
pololetí“ do té doby. Dokonce i jarní prázdniny
proběhly docela obyčejně, jak jsme byli zvyklí.
Pravda, občas k nám dolehly znepokojivé zprávy
z druhého konce světa od Velké čínské zdi o
nějakém divném viru, který zaplavuje jakési, do té
doby pro nás neznámé, čínské město. Tehdy
jsme si říkali, ještě že žijeme v civilizovaném
světě, kde nejíme ani netopýry ani luskouny a tak
se nás to netýká…

nám přivedli vaše děti do školy jako šikovné a
spokojené školáky, kteří na školu nezanevřeli a
mohou znovu prožívat „obyčejné“ strasti školní
docházky se svými kamarády a spolužáky.
V prvním červnovém týdnu se nám děti vrátily i
do školky. Ne však všechny děti se setkaly svými
kamarády. Některé zůstaly s maminkou doma,
jiné zůstaly u babičky. To bylo vítání a objímaní s
kamarády, kteří jim tak dlouho chyběly. Maminky
měly možnost dětem v době uzavření školky
vytisknout z webových stránek školy omalovánky
a pracovní listy, aby si i ony mohly trochu
„zahrát na školu“. Teď už nic nebrání tomu, aby
se ta „smutná“ školka trochu rozveselila, a ze
všech okýnek opět zazněl smích a dětská
písnička.

Od té doby se ale svět začal měnit. Budeme
generací, která prožila pandemii nemoci Covid
19. Naši letošní prvňáčci zažili první třídu v
situaci, jakou nezažili žádní jejich předchůdci. A
nejenom prvňáci. Všechno, co přicházelo od
poloviny března roku 2020 bylo nové a dříve
těžko uvěřitelné nejen pro žáky a učitele, ale také
pro rodiče a vlastně všechny lidi, a to doslova na
celém světě.

Všem nám přeji, aby už bylo jen lépe a abychom
to prožité těžké období brali jako užitečnou
zkušenost, která nás v konečném důsledku
nezabila, ale rozhodně posílila.
Krásné léto, Marcela Blažková

Prožili jsme zatím téměř tři měsíce jako podle
scénáře nějakého katastrofického románu nebo
filmu. Roušky, izolace, zavřené hranice, obchody,
kina a nakonec i školy. Marie Terezie by asi
koukala. A my jsme koukali také. Koukali jsme, ale
nehodili flintu do žita. A v tomto případě patří
dík a uznání všem rodičům, ze kterých se rázem
stali učitelé na částečný a někdy i na plný
úvazek. My učitelé z povolání jsme byli také
postaveni před neznámou výzvu a v rámci
možností jsme se snažili poskytnout podporu a
návod pro všechny rodiče a možná i sourozence,
kteří se stali učiteli z donucení. A rodiče to
zvládli. Nebylo to lehké pro nikoho, ale všichni
jsme byli na stejné lodi. A my jako učitelé bychom
vám chtěli poděkovat za vaši práci s dětmi, za
vaši zpětnou vazbu a taky za pochopení při
různých obtížích, které nám všem ten dosud
neodzkoušený způsob výuky přinesl. Děkujeme
vám za to, že jste to všechno vydrželi a znovu

Sportovní ples
V sobotu 25. 1. 2020 uspořádala TJ Němčany již
32. sportovní ples. Celým večerem nás k
poslechu i tanci provázela skupina Gaudeon
band. 140 z Vás si našlo čas a chuť zatancovat,
pobavit se a večer zakončit v napětí při losování
tomboly o zajímavé ceny. Ples se bezesporu
povedl a dík patří nejen pořadatelům, ale
především Vám všem, jak hostům s dobrou
náladou, tak těm, kteří sice nepřišli, ale přesto
byli štědří při zvaní a podpořili tak kulturní dění
v obci. Velký dík patří každému, kdo věnoval
nebo přispěl něčím do sestavení tomboly, která
byla velmi bohatá, a mnozí z hostů si domů
odnesli velmi hezké výhry. Ještě jednou
děkujeme a těšíme se na příští ročník.
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Petr Polach

loňském čísle zabere, ale bohužel jak se můžu
poslední dobou sám přesvědčit, nezlepšilo se
vůbec nic. Na hlavním hřišti nacházím
dennodenně až tři kousky exkrementů. Opravdu
nechápu! Je to projev lidské hlouposti, náschválu,
nebo je snad někdo „jen“ nedůvtipný?

Tradiční ostatky
V sobotu 8. února naší vesnicí opět procházel
průvod masek v doprovodu kapely. Štěstí nám
přálo a v sobotu na nás vykouklo od samého rána
sluníčko, bylo dokonalé bezvětří, a tak mohl začít
masopust. Průvod masek vyrazil v 10.30 hodin od
obecního úřadu v počtu cca 35 masek, ale během
procházení vesnice se k nám přidávali ostatní
občané, kteří nás doprovázeli. V průvodu bylo
možné zahlédnout od tradičního medvěda s
medvědářem i jiné originální masky, jako např.
podomní prodejce, veksláky, mokré bandity…
Prostě je vidět, že nápaditost zúčastněných
nemá meze, což je jen dobře. Vše se odehrálo v
přátelském duchu a celý den jsme zakončili při
pivečku, guláši, dobrotách od občanů a hezké
písničce v místní hospůdce. Snad příští rok
navážeme na ten letošní a třeba se nás sejde v
ostatkovém průvodu ještě více. Na závěr bych
chtěl za celou TJ Němčany poděkovat
perfektním muzikantům z Hostěrádek, zejména
pak vynikající harmonikářce, která dokázala
rozezpívat celou hospůdku, dále paní Marii
Polachové za pohotovost a pomoc při oblékání
masek, štědrým dárcům a Vám všem, kteří jste se
aktivně na průvodu podíleli.

Znovu tedy apeluji na zdravý rozum a
ohleduplnost a prosím, buďte tolerantní a
dohlédněte na to, kde váš pejsek potřebu
vykonává. Fotbalové hřiště a vlastně celý
sportovní areál k tomu určitě není určený.
Děkujeme.
V návaznosti na předchozí věty žádám za
pracovníky obce všechny občany, aby kontejnery
na tříděný odpad využívali pouze na to, k čemu
jsou nádoby určeny. Dále podotýkám, že
kontejnerová hnízda zdaleka nejsou sběrné
dvory.

Petr Polach

Opětovná prosba a
apelování na
zdravý rozum

Myslíte si, že různá křesla, grily, monitory,
televize, koberce atd. patří do oněch barevným
kontejnerům a vedle nich? Pracovníci firmy
Respono tyhle věci stejně neodvezou a ze
sběrného místa na tříděný odpad se stává černá
skládka, jejíž zakládání je protiprávní! Následně
pracovníci obce tento odpad musí svážet a
odevzdávat na sběrném dvoře ve Slavkově, což
by jistě zvládl i původní majitel nepotřebných
věcí. Děkujeme za pochopení.

Již podruhé cestou zpravodaje prosíme
všechny občany, kteří tak rádi venčí své
čtyřnohé miláčky kolem hřiště, aby dohlédli na
to, aby jejich pejsci nenechávali kolem hřiště,
dokonce i přímo na hřišti a na mezi nad hřištěm
své exkrementy. Nezapomínejte na to, že se
jedná o sportoviště, hrají zde fotbal dospělí, vaše
děti, areál a okolí slouží také jako centrum
volného času a je opravdu nehorázné, když
během týdne po někom uklidíte cca 10 takových
kousků!!! Myslel jsem, že předchozí prosba v
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Včelařský kroužek mládeže z Němčan
„V píli tě může poučovat včela.“
Friedrich Schiller, německý básník, filozof, historik a dramatik (1759 – 1805)
Článek o včelařském kroužku jsem opět začal
moudrým a výstižným citátem a zde bych mohl
také skončit. O čem mám psát? Čtyři měsíce
všude čteme a slyšíme o korovaviru o různých
opatřeních a k dalším důležitým věcem jako jsou
klíče mobil či brýle, přibyla i rouška. Všechny nás
to zasáhlo nebo poznamenalo jak v práci, tak i
doma. Náš kroužek nevyjímaje. Začátkem března
jsme činnost volnočasových aktivit přerušili
nařízením vlády a posléze i doporučením
Českého svazu včelařů. Přitom tento rok naše
základní organizace měla v dubnu pořádat
soutěž oblastního kola Zlaté včely pro
Jihomoravský kraj s účastí 110 dětí ze včelařských
kroužků. Vše bylo do puntíku připravené. Každý,
kdo podobnou věc někdy organizoval, ví, co to
obnáší. Není to sranda. Naši včelaříci se pečlivě

soutěž nakonec věnovali kroužku na nákup
ochranných pomůcek, včelařského zařízení a
literatury. Děkuji i dalším občanům z Němčan,
kteří přispívají na kroužek.
Včelaření je však o přírodě a ta zastavit nejde.
Tak třeba z jednoho včelstva, které zůstalo po
loňské invazi kleštíků, se podařil odchovat
oddělek, který je již v plné síle. Další oddělek
jsme si dovezli ze Slavkova a z roje, který přistál v
trávě na naší včelnici, je už celkem pěkný základ.

U loňského včelstva koncem května proběhlo
medobraní, kde sladký med již mají včelaříci
doma. Máme u všech včelstvech po prvním
léčení kyselinou mravenčí. Spad nula – včelaři
vědí. V červnu v kroužku proběhly čtyři schůzky,
kdy jsme udělali kompletní prohlídku včelstev,
zakrátili vysazené vrby a podnikli výpravy okolo
Němčan. Při poslední schůzce včelaříci obdrželi
knížky a pochutnali si na skvělé pizze. V červenci
se těšíme na další medobraní, kde snad bude
dostatek sladkého lipového medu. Včelaříkům
přeji krásně prožité prázdniny.

připravovali a moc se těšili. Ale průběh opatření
proti koronaviru soutěž odsunul na konec všeho
podstatného. Na prvním místě je zdraví.
Zkušenost to byla dobrá, a kdo je připraven, není
zaskočen. Snad se nám podaří opět získat
finance a soutěž zorganizovat v příštím roce.
Musím poděkovat zastupitelům obcím Němčany
a Velešovice, včelařům Švaříčkovi z Němčan a
Ševčíkovi z Nížkovic, kteří finanční podporu na

ved
 oucí VKM Roman Šidlík
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MAS Slavkovské bojiště, z.s.
MAS Slavkovské bojiště připravuje projekt na podporu začínajících a stávajících podnikatelů. Vyzývá
proto všechny, kteří podnikají nebo by rádi začali, aby zasílali své návrhy toho, co by jim jejich situaci
nejvíce usnadnilo.
Co je MAS?
Místní akční skupina (MAS) Slavkovské bojiště zahrnuje území 45 obcí a je na politickém rozhodování
nezávislým společenstvím občanů, neziskových organizací, soukromé podnikatelské sféry a veřejné
správy (obcí, svazků obcí a institucí veřejného moci), které spolupracuje na rozvoji venkova, zemědělství a
získávání finanční podpory z EU a z národních programů.
Co můžete navrhnout?
MAS Slavkovské bojiště pomáhá lidem se získáním finanční podpory a zároveň se snaží pomáhat
realizací vlastních projektů jako je například Slavkovské tržiště (www.slavkovsketrziste.cz), které vzniklo s
cílem sdružit podnikatelské subjekty, pomoci jim s propagací a dostat tak jejich aktuální nabídku
produktů a služeb do povědomí široké veřejnosti.
Nyní by MAS potřebovala vědět přímo od potenciálních nebo stávajících podnikatelů na svém území, co
nejvíce by kromě reklamy ocenili. Podle přijatých návrhů se potom vypracuje takový projekt, který
pomůže co nejvíce lidem. Pomohlo by vám například marketingové školení? Nebo byste pro start svého
podnikání ocenili spíše daňové poradenství?
Vlastní návrhy projektu zasílejte na e-mail: tomanova@slavkovskebojiste.cz nebo volejte na tel. 604 318 732

MS Lutršték Němčany
Vážení spoluobčané obce Němčany, dovolte mi
vás seznámit s veřejnou činností MS Lutršték za
první polovinu roku 2020.

Budeme se snažit tuto událost opět zopakovat i v
roce příštím a snad i vylepšit.
Z důvodu vládních nařízení (COVID -19) se také
neuskutečnila tradiční akce „Ukliďme Česko“,
které se naši občané též v minulosti zúčastnili a
posbírali v okolí obce velké množství odpadu.
Doufám, že se situace bude i nadále zlepšovat,
abychom se mohli brzy setkat na některé
společné akci nejenom myslivecké. Na podzim
plánujeme pro děti společně s hasiči a obecním
úřadem sázení stromků. Věříme v dobré počasí a
hojnou účast dětí i rodičů. O termínech této a
dalších akcích budete vždy včas informováni.
Závěrem, bych rád jménem MS Lutršték popřál
dětem krásné prázdniny, rodičům zasloužený
odpočinek v podobě dovolené.

Letos jsme si naplánovali několik akcí
nejenom pro občany naší obce. Bohužel ze
známých důvodů se podařilo uskutečnit pouze
„Vepřové hody“ na myslivně. Počasí přálo, takže
zájemci o vepřové lahůdky mohli posedět u
dobrot a pivečka i venku pod improvizovanou
pergolou.
Podle
počtu
návštěvníků
a
spořádaných porcí soudím, že tato akce měla
úspěch a stává se zimní tradicí v Němčanech.
Navštívilo nás i několik přespolních zájemců a
jejich hodnocení bylo pro nás velmi pozitivní.
Tímto bych chtěl poděkovat všem účastníkům.
Dále hostům za trpělivost, neboť ne vše vždy
funguje podle plánu, poděkování patří i
fotbalistům, členům našeho spolku za organizaci
akce a v neposlední řadě taktéž obecnímu úřadu.

Za MS Lutršték Němčany Michal Jelínek (Jednatel)
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Hasičská soutěž v Syrovicích
Hasičská soutěž v Syrovicích proběhla v
sobotu 20. června 2020. Zúčastnilo se jí 25
týmu z toho 13 starších žáků a 12 mladších
žáků. Němčany mladší žáci skončili na
jedenáctém místě a starší žáci na třináctém
místě. Počasí se bohužel nevyvedlo a při
závodech nám pršelo. Byla to zábavná a
napínavá soutěž. Vzhledem k nepřízni
počasí soutěž proběhla perfektně. Soutěž
byla skvělá, všichni jsme ti to užili a poznali
jsme tam mnoho nových hasičů.
němčanští mladí hasiči

Jak jsme prožili ve farnosti první měsíc
pandemie a Velikonoce
Milí přátelé, chci vás pozdravit a sdělit něco k
životu ve farnosti v době koronavirové. Všichni
jsme si zvykli na zvláštní způsob života. To, co
bylo pro nás běžné, jsme dělat nemohli.

kostelů přes TV NOE, radio Proglas a na
internetu, nebo se zvláště rodiny s dětmi
scházeli k domácí bohoslužbě.
Živý přenos bohoslužeb online ze slavkovské
farní kaple byl zahájen na Květnou neděli a
pokračoval přes velikonoční dobu do června
každé úterý pro děti, v pátek a v neděli.
Děkujeme našim technikům za zařízení techniky
a zprostředkování přenosů. Také z rodin se
ozývaly poděkování, které nás kněze povzbudily:
„Chceme vás pozdravit a moc poděkovat za
krásné bohoslužby on-line. Opravdu si to
užíváme, je to doma takové jiné, zvláštní, ale moc
hezké. Jsme rádi, že vás můžeme sledovat a být s
vámi.“

Jako překvapení došlo ve čtvrtek 12. března
2020 rozhodnutí vlády o zrušení bohoslužeb s
tím, že kostely mohou zůstat otevřené k osobní
návštěvě. Farní kostel byl otevřen denně k
soukromé modlitbě, kostely v obcích byly
uzavřeny. Byly zrušeny veškeré pobožnosti,
vyučování náboženství, modlitební skupiny a
aktivity. Veškerý život farnosti se přenesl do
rodin a domácností. Vydali jsme pomůcky pro
modlitební večery v rodinách a rozeslali je
pomocí e-mailů, webových stránek a skrze
„samizdatové“ vydání časopisu Urbánek, zvláště
starším lidem, kteří nemají internet.

Z důvodů vyhlášení nouzového stavu se v
kostelích nezpovídalo, věřící byli pozváni ke
smíření s Bohem skrze osobní modlitbu lítosti s
předsevzetím, že využijí příležitosti k osobní sv.
zpovědi, až to bude možné. Velikonoční pokrmy
si mohli na základě všeobecného kněžství ze křtu
požehnat věřící sami ve svých domovech podle
uvedené modlitby. Zvláštností bylo svátostné
požehnání farnosti o velikonoční neděli, v den
zasvěcení farnosti. S malou monstrancí jsme

Brzy se ozývaly rodiny o vynalézavosti, jak se
společně scházejí, modlí, prožívají domácí
bohoslužby, a jak děti kreslí a modelují
velikonoční události. Křížová cesta na Urbánek
nesla své ovoce, hlavně nyní v době omezení.
Tím, že rodiny mohly do přírody, byla křížová
cesta možností využití k modlitbě. Farníci
sledovali přenosy bohoslužeb online z různých
10

projeli autem ulice Slavkova a našich obcí –
Němčan, Hodějic, Heršpic, Rašovic, Křižanovic a
Nížkovic. Mnohé rodiny čekaly před domy na
požehnání, při kterém jsme najeli za 2,5 hodiny
celkem 64 km.

na Boží milost a Boží obdarování. Tento čas nám
nabídl hledání osobní víry, autentického vztahu s
Bohem. Bůh je s námi všude a vždycky, tedy i v
této chvíli. S ním můžeme přemáhat smutek,
osamělost a špatnou náladu. Na závěr chci
poděkovat všem za vzájemnou podporu v
uplynulých
dnech
v
rodinné
modlitbě,
společenství bohoslužeb online, a jakoukoliv
pomoc.

Chyběl nám věřícím kostel? Možná ukázal na
prázdnotu naší víry, a tak jsme se více začali
modlit a hledat Boží tvář. Možná jsme také
zaplnili prázdné místo naší společné rodinné
modlitby, nebo prázdné místo v srdci, které čeká
Kontakty, informace: o. Milan Vavro 604 280 160, o. Stanislav Pacner 737 509 507

slavkov@dieceze.cz www.farnostslavkov.cz www.facebook.com/farnostslavkov
P. Milan Vavro

Fotbalové okénko
Zdravím všechny příznivce sportu a fotbalu
zvlášť. Bohužel koronavirová pandemie, která
zasáhla celou republiku, měla na svědomí také
předčasné
ukončení
fotbalové sezony
2019/2020. Ve zkratce řečeno, jarní část soutěží
skončila dříve, než začala. Pro týmy, které se po
podzimku nacházely v horních patrech tabulky,
to bylo jistě smutné sdělení, naopak pro celky
bojující o záchranu možná dobrá zpráva a šance
na restart. To se bezesporu týkalo i Němčan.

Předposlední místo po podzimu dávalo hráčům
a funkcionářům velký úkol poprat se ze všech sil
o udržení v okresní soutěži. Protikoronavirová
opatření to pro letošek rozhodla za nás a tím
nám snad dala čas, potrénovat, zamakat a co
nejlépe se připravit na další ročník, ve kterém by
Němčany chtěly ukázat, že do okresního přeboru
patří. Přejeme hodně štěstí.
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13. června uspořádal oddíl kopané na místním
fotbalovém stánku turnaj mladších přípravek.
Celkem se zúčastnilo šest mužstev (Němčany,
Vyškov, Habrovany, Křenovice, OFS Vyškov
dívky, Slavkov), hrálo se systémem každý s
každým a následně přišly na řadu zápasy o
umístění. Nejlépe celý turnaj zvládlo mužstvo
Vyškova, které zaslouženě získalo pohár pro
vítěze. Náš celek v zápase o třetí místo, smolně
prohrál 0:1 a umístil se tak na bramborovém
čtvrtém místě.

Nicméně od samého rána bylo na hřišti veselo,
plno a soutěživě naladěno a to je moc dobře.
Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě a
organizaci. Po dětském turnaji následoval
dvojzápas v mužské kategorii, kdy naše oba celky
prověřili fotbalisté ze Slavkova. Bohužel oba
duely vyzněly ve prospěch Slavkováků a nutno
podotknout, že vysokým rozdílem. Berme to jako
ponaučení.

27. června jsme se opět sešli v hojném počtu na
„stadionu za humny“, kde oddíl kopané
uspořádal turnaj v malé kopané u příležitosti
vzpomínky na kamaráda a spoluhráče Radka
Čermáka. Chtěl bych poděkovat všem, kteří se
zúčastnili, zejména pak těm, kteří na zelenou
plochu vstoupili po několika letech a nestyděli se
předvést to, co se nezapomíná. Během zápasů
bylo možno zhlédnout krásné fotbalové
momenty, branky, zákroky brankářů… Po

napínavých bojích přišlo na řadu vyhlášení
výsledků. I když o chlup, ale přece jen vítězným
mužstvem se stal celek Mysliveckého spolku
Lutršték, který měl ve svých řadách i nejlepšího
střelce turnaje Patrika Andrlu. Blahopřejeme.
Věříme, že se vše odehrálo v duchu fair play a že
než o výhru šlo spíše o možnost setkání a také
vzpomínky na toho, kvůli kterému turnaj
pořádáme. Těšíme se na další ročník.
Petr Polach
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Naši psí miláčkové

venčit psy před domy spoluobčanů a ani se
neobtěžujeme to po nich uklidit. Pokud chceme
venčení pejsků spojit i se zdravým pohybem,
dělejme to tak, abychom se za své chování
nemuseli stydět a neškodili tím svému okolí.
Každý ať si sáhne do svého svědomí, zda si po
svém mazlíčku uklízí nebo svým chováním
znečišťuje prostředí obce. K zamyšlení je také
veřejné prostranství, kde si hrají naše děti a
přitom jsou někdy plné psích výkalů. A co pak
úklid
veřejného
prostranství
obecními
pracovníky? To by se asi nikomu nelíbilo čistit
sekací stroje od exkrementů apod. Přátelé
zamysleme se na chvíli, jak se chováme k sobě
navzájem a společnému prostředí.

Většina z nás má doma svého zvířecího
mazlíčka - pejska. S tím je spojené již tolikrát
diskutované téma chování jejich majitelů při
venčení. Ne každý si uvědomuje, že za chování
zvířat je zodpovědný jeho majitel a tudíž by se
měl chovat tak, aby neohrožoval zdraví ostatních
nebo jejich majetek. Považuji za vrchol lidské
drzosti venčit psy na sousedově předzahrádce
nebo snad nechat psí výkaly před vchodem,
garáží nebo na předzahrádce a bez studu odejít.
Nemluvě o tom nechávat psy, aby si značkovali
rohy domů, kola od aut nebo dokonce keříky a
skalky, o které se mnozí z nás pečlivě starají.
Všichni máme k dispozici své dvory a zahrady,
ale přesto jsme tak bezohlední, že chodíme

Vendula Sedláčková

Vyškovsko nejen z nebe
Obecní úřad ve spolupráci s CBS Nakladatelstvím s. r. o.
(autoři Milan Paprčka, Tibor Skalka) vytvořil knihu Vyškovsko
nejen z nebe, kterou Vám nabízíme k prodeji. Jedná se o
publikaci, kde najdete informace a letecké fotografie vesnic z
Vyškovského okresu. Naše obec si připlatila a má svou vlastní
titulní stránku a několik dalších stran věnovaných povídání o
vesnici a spoustu fotek jejích krásných zákoutí. Do prodeje
půjde omezené množství kusů, přibližně 80, cena výtisku je
200 Kč. Knihy je možné si zakoupit na obecním úřadě.
Vendula Sedláčková

I letos spolu na kole
Jako každý rok, tak i letos je vyhlášena Cykloakce Dobrovolného
svazku obcí Ždánický les a Politaví. Doufáme, že několikatýdenní
karenténa přispěla k zapojení většího množství cyklistů do akce.
Vyhlášení vítězů a účastníků bude jako vždy na konci září. Čeká na vás
skvělá a zdravá projížďka a sesbírání všech 27 razítek daných obcí a
měst a také 27 otázek spojených s nimi spojených. Máme pro Vás
připraveny odměny za Vaši účast, pro neváhejte a pokud ještě nemáte
soutěžní kartičky, vyzvedněte si je na obecním úřadě. Poznejme krásny
našeho okolí a vzhůru do pedálu za čerstvým vzduchem a zdravým
pohybem.
Vendula Sedláčková
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