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Kalendáře do schránek
Pro příští rok jsme pro Vás opět připravili týdenní kalendář na rok 2021. Jeho tématem je pokračování
třídních fotek do minulosti, ať už ze společného focení, tak i z lavic. Všem, kdo nám zapůjčili fotky
děkujeme. Jako každý rok v něm můžete nalézt plánované akce (některé už přesně plánované na daný
den) jiné aspoň na měsíc. Tak doufejme, že bude možnost všechny uskutečnit a společně se zase setkat. V
kalendáři jsou také uvedené termíny vývozu popelnic. Snad se bude kalendář líbit a poznáte se na fotkách
nebo své kamarády a známé. Téma na kalendář roku 2022 prozatím není jasné, v případě nápadů budeme
rádi za inspiraci.
Bc. Rudolf Kučera, MSc

Hola, hola nová škola volá

Záměr uskutečnit rozsáhlejší opravu –
rekonstrukci – přestavbu budovy Základní
školy a Mateřské školy v Němčanech byl
schválen zastupitelstvem obce v roce 2008. V
roce 2009 byla pořízena dokumentace
vypracovaná firmou Studio S97. Následovalo
několik neúspěšných žádostí do programů jak
Ministerstva školství, tak Ministerstva financí.
V roce 2014 se obci podařilo uvolnit školní byt,
tím nastala možnost využít pro potřeby školy
všechny
prostory
budovy.
Projektová
dokumentace byla zcela přepracována firmou
Pospíšil & Švejnoha spol. s r.o. a následně se,
v roce 2015, realizovala první etapa
rekonstrukce budovy ZŠ a MŠ Němčany. V
rámci první etapy byla vybudována druhá třída
mateřské školy včetně zázemí a nová kotelna
pro celou budovu. Vynaložené náklady v roce
2015 činily 2 480 000,- Kč. „Příslib“ získání
dotace od ministerstva školství na první etapu
rekonstrukce byl z důvodu omezených
finančních zdrojů poskytovatele dotace
přenesen do dalšího rozpočtového období,
kdy následně s dalšími 300 žádostmi
„vyšuměl“.
V roce 2019 prostřednictvím firmy EU LEGAL,
jako administrátora, podala obec žádost o
dotaci jak na ministerstvo školství, tak i na
ministerstvo financí. MF v tomto období
otevřelo nový dotační titul, který umožňuje
nárokovat náklady na celkovou rekonstrukci
budovy. Ostatní dotační tituly pokrývají jen
vybrané části, například specializované
učebny, zvýšení kapacity školy, zelená
úsporám ap. Počátkem roku 2020 byla částka
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přidělená tomuto dotačnímu titulu násobně navýšena. Naše žádost byla proto akceptována v maximální
výši 90 % celkových nákladů. V této době byla již vysoutěžena realizační firma SKR stav, s.r.o. a uzavřena
smlouva na částku 21 646 900,- Kč, Kč. Výše dotace byla přislíbena ve výši 19 482 210,- Kč. Rozhodnutí o
přidělení dotace, oficiální dokument potvrzující nárok na dotaci, byl obci doručen 23. září 2020. Všechna
rozhodnutí zastupitelstva obce prováděná do tohoto data, předčasné uzavření školy, přesun výuky do
náhradních prostor, spuštění stavby, investice vlastních financí, byla konána s vědomím možné změny
podmínek dotace (snížení dotace, vymezení neuznatelných nákladů). Rozhodování nebylo lehké,
násobené obavou z prováděných opatření vlády a znalostí výše finančních možností rozpočtu obce.
Dnes již máme předanou část budovy do předčasného používání. Probíhají přípravy na návrat žáků zpět
do školy. Uklízí se, stěhuje se, provádějí menší úpravy. Školáci se vrátí do školy 4. ledna 2021. V lednu se
dokončí gastro provoz, nové prostory školní družiny, zdvihací plošina atd. Celková suma za rekonstrukci
se vyšplhala na výši 25 804 696,- Kč. Důvodů navýšení ceny díla je více. Projekt nepočítal například s
opravou schodiště, výměnou všech podlahových krytin, opravou všech omítek. Projekt zahrnoval jen
minimum zásahů do elektroinstalace. Po vyslechnutí požadavků paní ředitelky na rozsah rozvodů
slaboproudu (interaktivní tabule, pokrytí signálem wifi, počtem zásuvek) jsem se rozhodly pro realizaci
prakticky nové elektroinstalace. Jen tato položka navýšila rozpočet o více než milion. Ruku v ruce s
rýhami ve zdi pro rozvody elektroinstalace se navyšovala plocha nových omítek a sádrokartonů. Oprava
staré budovy s sebou nese riziko, že se někde něco objeví.
Do plného provozu se škola vrátí 1. února 2021. S výsledkem rekonstrukce se budete moci seznámit na
Dni otevřených dveří školy, který plánujeme na 27. února 2021. V této době již bude škola plně vybavena a
zabydlena učitelským sborem i žáky. Doufám, že všichni uznáme, že omezení plynoucí z oprav stála za
výsledný stav.
Rekonstrukcí budovy však změny ve škole nekončí. Na školním dvoře se buduje zcela nová tartanová
dráha, doskočiště pro trénink skoku do dálky a víceúčelové hřiště s umělým povrchem. Termín dokončení
je plánován na květen příštího roku. V současné době žádáme o povolení ke stavbě zálivu pro parkoviště
K+R (“pusa a odjedu) před budovou školy. Čímž bychom dokončili obnovu celého školního areálu.
Martin Krátký, starosta

Odpadové hospodářství
Na veřejném zasedání ZO dne 19. listopadu se
projednávala z důvodu změn v legislativě nutná
úprava vyhlášky o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů. Na základě předložených podkladů, z
kalkulace je odhad nákladů kalkulován na 401,Kč na osobu bez započtení nákladů na likvidaci a
svoz nebezpečného, separovaného odpadu a
bioodpadu. Zastupitelstvo navrhlo ponechat výši
poplatku na částce 500,- Kč.

zodpovědným chováním většiny obyvatel v rámci
odpadového hospodářství. Vliv na nezvyšování
poplatku má hlavně vyprodukovaný objem,
hmotnost odpadů na osobu a počet svozů
odpadu. Často se stává, že na nemovitost je
registrováno více nádob, které se vyváží
poloprázdné. Pro představu, jak to vypadá v
číslech.
V rámci srovnání celého území ČR za období
posledních 11 let klesl objem SKO (směsný
komunální odpad) z 245 kg na 194 kg na
obyvatele a rok. Ve svozové oblasti Respono, a.s.
byla za rok 2019 produkce SKO 179 kg na občana.
Dosahujeme lepších výsledků než je celostátní
průměr, pravděpodobně lépe třídíme. Orientační
hodnota objemové hmotnosti SKO (kolik váží to
co nacpeme do popelnic na počet všech
svážených popelnic) na základě rozborů

Sazba
poplatku
za
provoz
systému
shromažďování,
sběru,
přepravy,
třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů,
poplatek za popelnici, se naposledy zvyšovala
v roce 2015 z částky 450,- Kč na 500,- Kč.
Tohoto výsledku se nám daří dosahovat řádným
tříděním
odpadů,
minimalistickým
či
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EKO-KOM, a.s. z roku 2016 pro venkovskou
3
zástavbu byla 176 kg na m
(pro sídlištní zástavbu
3
157 kg na m). Pokud vezmeme sběrnou nádobu o
objemu 240 litrů, hodnotu celostátní produkce
SKO na osobu 194 kg/rok a hodnotu objemové
3
hmotnosti SKO 176 kg/m
, potom jedna sběrná
nádoba o objemu 240 litrů při 26 svozech za rok
pokryje potřebu 5,65 (ekvivalentních) osob. Na
moji „výzvu“ na snížení počtu sběrných nádob ve

smyslu těchto argumentů při letošním vydávání
„známek na popelnici“ reagovali všichni občané s
pochopením, bohužel se našla jedna výjimka bez
zájmu pochopení. Jedná se o nutnost snížení
objemu odpadu do budoucna, kdy budou
regulovány kapacity skládek a hlavně razantně
navýšeny náklady na vyvážení na skládky.

Martin Krátký, starosta

Cesta na
Lutršték
Po několikaletém upozorňování a žádostech
občanů, uživatelů trvale obydlených nemovitostí
na Lurštéku či poutníků na nevalný stav cesty na
Lutršték zastupitelé rozhodli o opravě této
komunikace. Bohužel se nenašel žádný
smysluplný dotační titul, ze kterého by bylo
možno čerpat finance na tuto akci. Po konzultaci
s odborníky, zhodnocení požadavků na výsledný
stav byla zvolena metoda opravy formou
maximálního využití stávajících podkladních
vrstev komunikace. Na vyrovnané podkladní
vrstvy byla položena vrstva asfaltobetonu o
tloušťce 5 cm a vytvořeny krajnice z
asfaltobetonového recyklátu. Vzhledem k
předpokládanému zatížení a využití komunikace
pokládáme tuto formu opravy za dostačující.
Náklad na opravu komunikace v délce 436 metrů
2
a celkové ploše 1 760 m
činil 1 029 510,35 Kč.
Veškeré práce proběhly v měsíci srpnu s
minimálním dopadem na obslužnost obydlených
nemovitostí, kterým děkujeme za shovívavost a
pochopení.
Martin Krátký, starosta

Pár zajímavých čísel z hospodaření
obce k 30.11.2020
Obec v letošním roce uskutečnila dvě velké akce. Hlavní je oprava budovy školy a oprava cesty na
Lutršték. Škola bude také ovlivňovat náš rozpočet ještě v příštím roce, kde budou probíhat dokončovací
práce.
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Investice obce v letošním roce:
Cesta na Lutršték …. 1 029 510 Kč
Oprava školy … 19 485 000 Kč (dotace) … 2 400 000 Kč (vlastní zdroje)
Další velké výdaje:
Likvidace odpadů … 703 000 Kč
Činnost místní správy … 3 800 000 Kč
Úvěr – kanalizace … 1 300 000 Kč
Celkové Příjmy
Plán

k 30.11.2020

Skutečnost

Schválený

15 635 400 Kč

Rozpočtované příjmy

10 728 300 Kč

Upravený

37 562 900 Kč

Plus škola / dotace

38 356 958 Kč

Plán

k 30.11.2020

Skutečnost

Schválený

17 538 300 Kč

Rozpočtované výdaje

16 170 772 Kč

Upravený

39 465 800 Kč

Plus škola / dotace

32 878 699 Kč

Celkové Výdaje

Bc. Rudolf Kučera MSc, předseda finančního výboru

Analýza dotazníkového šetření

V červenci proběhlo v naší obci dotazníkové šetření “Jak se mi žije v naší obci?” pro účely dalšího
rozvoje obce a nastavení priorit v oblasti investic. Byli osloveni občané s trvalým pobytem v obci. Z
celkového počtu obyvatel starších 15 let (celkem 643 obyvatel) odpovědělo na dotazník 210 obyvatel,
návratnost dotazníku je pouze 32,66%. Převažují respondenti v produktivním věku 30 - 49 let, kteří tvoří
téměř 40 % spektra, čtvrtina respondentů jsou senioři. 55 % respondentů v obci žije od narození, ženy
odpovídaly na dotazník častěji než muži. Dotazník byl rozdělen do několika částí:

Hodnocení spokojenosti s životem v obci
Co se týká celkového hodnocení spokojenosti, respondenti život hodnotí velmi pozitivně, kdy negativní
odpovědi (spíše/velmi nespokojen) tvoří 3,81% z celkového počtu odpovědí oproti 92,38% pozitivních
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odpovědí. Nejvyšší procento negativních odpovědí je u otázky týkající se spokojenosti se stavem
infrastruktury (38,10%). Další oblasti, u kterých je významnější procentní podíl negativních odpovědí: stav
zdravotnictví a sociálních služeb, rozvoj obce. V otázce týkající se podmínek pro podnikání převažuje
odpověď “je mi to jedno”. Pozitivně jsou respondenty nejvíce hodnoceny oblasti bydlení, péče o veřejná
prostranství a krajina příroda v okolí obce. V komentářích se nejvíce objevovala kritika stavu chodníků v
obci (33x) a přípomínky k parkování vozidel na hlavní silnici (15x).

Klady a zápory obce
Pozitiva a negativa bydlení v naší obci jsou znázorněna v uvedených grafech, včetně četností odpovědí.
Nejvíce si lidé cení klidného života na vesnici, možnosti odreagování v přírodě při procházkách, dále také
dobré dopravní dostupnosti. Naopak se zdají být problémem mezilidské vztahy v rámci obce a nezájem

části obyvatel o obec, její fungování a všeobecné dění. Tohle je bohužel problém, který není obec schopna
výrazněji ovlivnit. Je to o lidech samotných a o tom, zda mají zájem o prostor ve kterém žijí, případně i
vychovávají své děti. Částečný nezájem občanů se pak odráží v mnoha oblastech - sousedské vztahy,
parkování motorových vozidel, nezájem o organizace, které v obci fungují, chybějící dobrovolníci v rámci
kulturního života, neznalost svých práv a povinností, nezájem o vzhled či bezpečnost svých nemovitostí.

Poptávka po chybějících službách
V poptávce po chybějících službách převažuje poptávka po místě, kde by se dalo posedět v příjemném
prostředí, tedy po kvalitní restauraci, cukrárně nebo kavárně. Z dalších požadovaných služeb by
respondenti uvítali zejména konkurenční obchod.

Návrhy na využití prostředků obce
Jak již bylo zmíněno, velká část naspořených financí byla investována do opravy školní budovy, proto se
v nejbližších letech počítá s nutnými investicemi, kterým se vždy musí stanovit priority. Velkou prioritou
obce je dokončení obnovy chodníků po obci, což byla také nejčastější odpověď. Na tuto akci se obec
zaměří v příštím roce. Bude žádat o projekt na dokončení zbývajících částí a již proběhla neoficiální
jednání s úřady. Druhým nejčastějším návrhem bylo propojení cyklostezky z Němčan na Slavkov. V
případě tohoto požadavku se řeší umístění a realizace stavby, avšak není mezi hlavními prioritami obce v
nejbližším letech. Dalším palčivým a v poslední době často diskutovaným problémem je parkování po obci
a nedostatek parkovišť, zpevněných ploch ke stání. Tohoto problému si je zastupitelstvo vědomo, snaží se
nalézt různé možnosti a nejlepší řešení. Bohužel obec nedisponuje vhodnými pozemky, které by se daly
využít k tomuto účelu. Pozemky, vhodné k vybudování parkování, jsou ve většině případů v osobním
vlastnictví občanů. Je také otázkou, zda by bylo takové parkoviště, v případě jeho vybudování, zdarma
nebo placené dle vzoru okolních obcí. Byly zmíněny také návrhy, které jsou už v řešení, např. odpadkové
koše, oprava zastávek, úprava obecního dvora, výsadba zeleně, oprava mostů v obci. Některé připomínky
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jsou bohužel spíše o občanech a o jejich přístupu - nepořádek u sběrných míst, zakládání černých
skládek, nepořádek po obci. Pokud nebudeme všichni přistupovat zodpovědně a slušně k místu, ve
kterém žijeme, nevyhneme se těmto připomínkám.

Problém parkování na silnicích a chodnících
Otázka k dodržování silničního zákona byla položena pouze části respondentů, kterých se přímo
dotýká, tj. těm, kterí mají nemovitost u průtahu obcí. Odpovědělo celkem 102 respondentů. Nejčastěji byla
preferována striktní vymahatelnost zákona až poté, co bude zajištěn dostatek parkovacích míst.
“Souhlasíte s tím, aby se striktně dodržoval zákon o silničním provozu na pozemních komunikacích v obci
Němčany, na komunikaci a přilehlých chodnících silnice 0502 vedoucí přes obec Němčany?”

Všem občanům, kteří věnovali čas vyplnění dotazníku děkujeme. Ceníme si Vašich připomínek, námětů i
výtek. Průzkum opět ukázal, které oblasti jsou problémové. Jsme si toho vědomi, snažíme se s předstihem
chystat projekty a dokumentace a pak už jen čekat, zda se vypíše vhodný dotační program.
Ing. Vendula Sedláčková

Nová pravidla v pohřebnictví
S nástupem nového roku začnou platit změny v
oblasti pohřebnictví. Jedná se především o nový
Řád veřejného pohřebiště, novou nájemní
smlouvu na hrobové místo a nový ceník
nájemného. Všechny uvedené změny budou
vyvěšeny na místním hřbitově na nové vývěsní
desce u vstupu spodní bránou. Do budoucna zde
budou uvedeny i výzvy k zaplacení dlužného
nájemného, případně informace o počtu volných
hrobových míst.

nutné na obecní úřad doložit List o prohlídce
zemřelého nebo doklad o zpopelnění, které se
musí archivovat. Veškeré potřebné informace se
musí vést ve Hřbitovní knize, která může být
předmětem kontroly z Krajského úřadu.
V souvislosti s novým Řádem veřejného
pohřebiště byla sepsána Smlouva o spolupráci s
panem Petrem Banďouchem, který zajišťuje
výkopy hrobů a služby související s pohřbíváním,
manipulací s lidskými ostatky, exhumacemi a
ukládáním zpopelněných lidských ostatků
(uložení uren) na němčanském hřbitově. Kontakt
bude uveden na vývěsní desce a obecním úřadě.

V důsledku legislativních změn bylo nutné v
letošním roce aktualizovat a schválit Řád
veřejného pohřebiště. V ˇŘádu naleznete
informace k určitému hrobovému místu - jeho
rozměry, rozměry uliček a další práva a
povinnosti nájemce i pronajímatele k danému
místu. Dále je zde uveden postup při pohřbívání
lidských ostatků, rušení hrobového místa a
zakládání nového. Je zde také specifikováno,
které informace musí být uvedeny na obecním
úřadě v případě sepsání nové nájemní smlouvy
nebo pohřbívání lidských ostatků. Aktuálně je

Upozorňuji, že je zakázáno na hřbitov vodit psy,
pohybovat se na kolech, bruslích, koloběžkách
apod. Motorová vozidla mohou na veřejné
pohřebiště
vjet
pouze
se
souhlasem
provozovatele (obce) po předchozí domluvě.
Začátkem příštího roku dojde k tvorbě nových
nájemních smluv na období dalších 10 let. V
souvislosti se smlouvou bude placeno i nájemné,
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které bude navýšeno. Vzhledem k narůstajícím
nákladům na údržbu veřejného pohřebiště jsme
nuceni cenu navýšit asi o 50%, avšak v rozpadu
částky na 10 let je to stále velice nízká položka.
Nový ceník bude schválen na posledním zasedání
zastupitelstva obce Němčany v roce 2020.

místa budou mít rozměry 1,2 m x 1 m. Budou
nově vytvářena dle zájmů občanů podél hřbitovní
zdi směrem ke hříšti. Do budoucna bychom
chtěli opravit hřbitovní zeď a zároveň rozšířit a
zrenovovat kolumbárium. Budeme se snažit v
nejbližších letech získat finanční prostředky na
tuto investici, aby místo posledního odpočinku
našich spoluobčanů bylo vzhledné a upravené.

Zastupitelstvo se dohodlo na vytvoření nových
hrobových míst pro účely uložení urny. Hrobová

Ing. Vendula Sedláčková

Mateřská škola Němčany
Jak jste si jistě stačili všimnout, naše školička
byla od července uzavřena a v září jsme se
potkali v náhradních prostorech velkého sálu
obecního úřadu. Zkušené paní učitelky to
nezaskočilo a na přesun dětí se řádně připravily.
A to tak, aby jim vytvořily co nejlepší podmínky k
hraní, učení, spánku. Prostě k tomu, aby se děti
cítily jako doma a jak do školky, tak domů chodily
se širokým úsměvem a hlavičky měly plné
zážitků.

individuálních potřeb tříd a žáků. Spinkáme ale
opět společně.
V září jsme se všichni přivítali a učili se
poznávat nové kamarády, nové žáky, vítali jsme
se s těmi starými a hráli jsme spoustu
seznamovacích her. Než jsme se nadáli, byl tu
říjen a s ním spojen odlet vlaštovek, pozorování
stěhovavých ptáčků a samozřejmě pouštění
draka. Neuletěl! Děti se učily znát ovoce a
zeleninu a jejich význam na naše zdraví. Pod
šípkovým keřem nikdo neusnul a dokonce jsme si

O ty se jim starají čtyři paní učitelky, z toho
jedna nová. Děti jsou stále rozděleny do dvou
tříd. Malinkých Berušek, která čítá 23 dětí, a
starších a předškolních Motýlků s 18 ti dětmi. V
sále se potkávají obě třídy, kde si mohou děti

uvařili šípkový čaj, stejně jak ten Křemílek s
Vochomůrkou v pohádce o Šípkové víle. Chodili
jsme pozorovat zahrádku a les a užívali si tak
spoustu krásných chvilek venku.
společně hrát a tím si nacházet nové kamarády.
Činnosti a úkoly pak řeší každá třída zvlášť, dle
8

Strašidelný Halloween, nakreslené dýně,

Děti byly statečné a dokonce přednesly
básničku. Za odměnu dostali také kousek toho
čertova párku.

nepostavili jsme se k tomu líně.
Následoval Martin na bílém koni,

No, uteklo to jako voda, co vám budeme
povídat. Na jednu stranu se těšíme na nové
hračky, prostory a na více klidu, protože přeci
jen to u nás často vypadalo jako u včeliček v úle.
Na druhou stranu dětem budou chybět nově
získaní kamarádi z druhé třídy a společné hry.
Ale určitě se budou potkávat venku na hřišti a
odpoledne po svačinkách. Máme se na co těšit.

co společně s dětmi po školce se honí.
Děti moc baví dramatizace a nácviky, proto
jsme zařadili divadlo O velké řepě, O sv.
Martinovi a Sedí zajíček smutně ve své jamce.
Pomalu jsme se dostali do prosince a spolu s
čertem, Mikulášem a andělem přišel i příslib
toho, že se po Novém roce vracíme do nových
prostor naší staré dobré školy. Dětem jsme na
dvoře rozdělali oheň, pozvali návštěvu z pekla a
od Nebeské brány, která měla připravené balíčky.

Celá MŠ Němčany přeje všem krásné Vánoce a
ať je rok 2021 lepší, než ten předešlý.
Klára Dufková

Výzva pokračuje
Když jsme se na konci června loučili se školním
rokem 2019/2020, věděli jsme, že zažíváme něco
výjimečného. Ne snad, že bychom si to užívali,
ale neměli jsme na výběr. Po kratičké možnosti
vrátit se do školních lavic alespoň na pár dní
před prázdninami jsme doufali, že další školní
rok bude jiný, normálnější.

všechny nová. Navzdory ztíženým podmínkám
jsme mohli prožívat víceméně normální
vyučování a byli jsme tomu rádi.
Naneštěstí, ten virus, který nás tu sužoval v
minulém pololetí, se rozhodl nevzdat se a zkouší
nás i nadále. Znovu nám uzavřel školy už několik
týdnů po prázdninách a naložil nám na záda
kromě obavy o naše nejbližší také další starosti,
jak existenční, tak logistické. Pro nás jako školu
to znamenalo opět rozjet distanční výuku, po
které se nám ani dětem (a rodičům už vůbec ne)
po jarní zkušenosti rozhodně nestýskalo. Ovšem
člověk míní a život mění. Znovu bylo třeba
podpory rodičů, kteří opět museli zastat místo
asistenta učitele a pomoci jak dětem, tak nám s
co nejefektivnější výukou na dálku. Příjemným
zpestřením pak byla možnost on-line výuky přes
MS Teams, která jak nám pedagogům, tak také
dětem umožnila alespoň virtuální vzájemný
kontakt. Přes počáteční technické obtíže jsme se
nakonec takto mohli potkávat každý všední den a
věřím, že většině z nás se to líbilo.

Tedy, že nebude úplně všední, jsme věděli už
předem, vzhledem k plánované rekonstrukci
školy. To samo o sobě nám všem přineslo výzvy v
podobě nestandardních prostorových podmínek

Doba opět pokročila a situace se zase změnila.
Tedy, mění se doslova každý den a myslím, že
nikdo z nás netuší, co bude pokračovat.
Momentálně jsme s dětmi opět ve škole a jsme
tomu rádi. Nebudu si vymýšlet žádné předpovědi
a budu s vámi se všemi doufat, že situace nejen v
naší a jiných školách, ale i v celé naší lidské
společnosti, se bude zlepšovat. Podpořme se
navzájem a popřejme si opravdu veselé Vánoce a

jak pro vyučování ve škole, tak pro fungování
mateřské školy a družiny. S nasazením všech sil
jak ze strany personálu školy, tak obecního úřadu
a spřátelené školy v Hodějicích, se nám 1. září
podařilo rozjet vyučování v Němčanech a
Hodějicích dle plánu. Díky všem za pomoc a
pochopení, protože i tato zkušenost byla pro nás
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hlavně opravdu šťastný celý rok 2021. Ať je nám
ten odcházející rok zkušeností, ze které se člověk
učí…

Opatrujte se a buďte zdraví!

M. Blažková, třídní učitelka (za celou naši školu)

Němčanští stárci Vám chtějí
poděkovat!
Tradiční krojovaný hodový průvod se v
Němčanech v letošním roce konal v neděli 20.
září 2020. I když koronavirus zmařil desítkám
moravských obcí tradici, my se nevzdali a hody v
rámci vládních nařízení uspořádali. Víno, hudba,
tanec, zpěv a vládní opatření patřilo k letošním
hodům. V září byl povolen maximální počet
účastníků omezen na 100 osob v sále, proto jsme
se raději ve spolupráci se zástupci obce rozhodli
pořádat hody na obecním dvoře.
Stárci za hody bojovali, dovezla se mája a májky,
obec zajistila stany a osvětlení, vše se venku
nazdobilo, víno se pilo z jednorázových kelímků a
počasí vyšlo na jedničku. Hody se vydařily. Tímto
chceme poděkovat všem co nám letos pomohli
hody zrealizovat, a že i večerní chladnější počasí
Vás neodradilo si s námi hodové zábavy užít.
Také
děkujeme
všem
zúčastněným
za
zodpovědné dodržování nastavených pravidel.

Oceňujeme vstřícný přístup obce, jakým v
posledních letech podporuje udržení tradice.
Doufáme, že i příští rok se podaří zorganizovat
alespoň sobotní zábava venku.

Němčanští stárci

ZPRÁVY Z FARNOSTI
Rok 2020 ve farnosti
Nikdo z nás nepředpokládal, jaký bude uplynulý
rok. Naše rodinné, společenské, pracovní i
duchovní události byly poznamenané epidemií
Covidu 19. Ještě před 15. březnem, kdy došlo k
zákazu bohoslužeb, se někteří farníci z Němčan
účastnili několika aktivit ve Slavkově – dospělí
kurzu Alfa s tématy víry a biblických hodin
P. Stanislava Pacnera v rámci poznávání Bible.
Pro děti se konala akce Den Na Faře s přespáním
na faře a Pirátský dětský karneval. Na svatého
Valentýna 14. 2. byla ve Slavkově bohoslužba s
modlitbou za dobrou volbu životního partnera.
Někteří účastnili Svatovalentýnského setkání
mládeže v Bučovicích. Jako každý rok se konala

na Světový den nemocných v úterý 11. 2. Lurdská
pouť na Lutrštéku za nemocné a za duchovní
povolání.
Jako překvapení došlo ve čtvrtek 12. března
2020 rozhodnutí vlády o zrušení bohoslužeb.
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 mejlů, webových stránek a skrze
10

„samizdatové“ vydání časopisu Urbánek, zvláště
starším lidem, kteří nemají internet.

Křižanovic a Nížkovic. Mnohé rodiny čekaly před
domy na požehnání, při kterém jsme najeli za 2,5
hodiny celkem 64 km. 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 na Boží milost a Boží
obdarování. Tento čas nám nabídl hledání osobní
víry, autentického vztahu s Bohem.

Brzy se ozývaly rodiny o vynalézavosti, jak se
společně scházejí, modlí, prožívají domácí
bohoslužby, a jak děti kreslí a modelují
velikonoční události. Farníci sledovali přenosy
bohoslužeb online z různých kostelů přes TV
NOE, radio Proglas a na internetu, nebo se
rodiny s dětmi scházeli k domácí bohoslužbě.
Velikonoce jsme prožili poprvé v historii bez
účasti na bohoslužbách. 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. 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.“ Zvláštností bylo
svátostné požehnání farnosti o velikonoční
neděli, v den zasvěcení farnosti. S malou
monstrancí jsme projeli autem ulice Slavkova a
našich obcí – Němčan, Hodějic, Heršpic, Rašovic,

Obnova nedělních bohoslužeb začala od 17. 5.
ve všech kostelích s omezením do 100 osob, od
31. 5. bez omezení. Druhá vlna epidemie, kterou
nyní prožíváme, omezila od 14. 10. bohoslužby na
počet 6 osob. Ty se konaly jen ve všední dny,
nedělní bohoslužby se nekonaly. Náboženství
pro děti prakticky ani nezačalo. Vánoce
prožijeme opět většinou doma, bohoslužby
budou omezené počtem osob.
Na závěr chci poděkovat všem za vzájemnou
podporu v uplynulém roce v rodinné modlitbě,
společenství bohoslužeb online, a jakoukoliv
pomoc v kostele.

Připravujeme obnovu Lutršték
Loni jsem vás informoval o studii liturgické
úpravy, kterou navrhl brněnský architekt Ing. Jiří
Šťasta. Nový oltář ve tvaru kvádru bude obrazem
Krista, jako úhelného kamene Církve. Na oltáři
budou také ze čtyř stran obrazy z dějin spásy –
vyvýšení hada na poušti a čelní obraz Beránka v
Nebeském Jeruzalémě, po bocích dva obrazy
mariánské – Zvěstování a zesnutí Bohorodičky.
Ambon (pult pro čtení z Písma) symbolizuje
odvalený kámen z Pánova hrobu. Budou zde
nové lavičky pro asistenci a místo pro původní
sochu P. Marie. K realizaci má dojít v příštím
roce, k tomu přibude oprava vstupních dveří,
obrazů a soch. Jedna z původních soch, svatá
Anna Samodruhá (tj. Anna s dcerou Marií) byla
při krádeži poškozena a soška P. Marie od sv.
Anny ulomena a ukradena. Nyní je socha v
restaurátorské dílně, kde se chybějící část vyrábí
podle jiné podobné sochy, instalované v kostele
jedné farnosti. Původní oltář s obrazem P. Marie
bolestné je nyní restaurován.

Svatostánek s lunetami je již přezlacen, bude
opraveno mramorování a je nutné vyčistit rám a
obraz. Část prací proběhla letos ve výši 51.000
Kč, z toho byla dotace obce Němčany 45.000 Kč.
Děkujeme obci Němčany za příspěvek.
Nedávno proběhla také revize elektroinstalace,
úklid na půdě, je opraven vstup na věž a podlaha
u zvonu. Od 23. listopadu je po provedení
instalace
elektromagnetického
pohonu
zprovozněný zvon na věži. Po mnoha desetiletích
se vyzvání, automat zapíná zvon v poledne a
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večer v 18.00 hodin, bude se zvonit před
bohoslužbami. Zařízení stálo 44.000 Kč a bylo
hrazeno ze sbírek. Na zvonu se dochovaly nápisy:
„Zasvěcen tento zvon ke cti a chváli svatým
bratřím Cyrilu a Methodovi. Ulil Emil Weber v
Brně 1877. Svatí Cyrile a Metoději, orodujte za

nás“. Zvon pochází z roku 1877, tedy z doby
postavení kostela.
K úplnému dokončení oprav celého areálu
zbývá kaplička a studánka. Jednáme nyní s
obecním úřadem o opravě kapličky, která je
staticky narušená a v základech se rozjíždí.
Máme také návrh na úpravu studánky, který
bude mít důstojný vzhled. Velké díky všem, kteří
jste přispěli a podíleli se na opravách, a budete
opět přispívat a pomáhat.
Věřím, že se nám podaří během roku 2021
uvést celý areál poutního místa Lutršték do
konečné úpravy, aby mohl nadále sloužit
místním, poutníkům i turistům jako místo
odpočinku i duchovního občerstvení.

Sbírka
„Koruna denně“
sester karmelitek v Drastech u Prahy. Sbírka
bude pokračovat v dalším roce, od ledna dárci
mohou přispět.

V roce 2020 bylo na sbírkách „Koruna denně“
vybráno 9.000 Kč a posláno na obnovu kláštera

Vánoční program farnosti

Betlémské světlo 24. 12. v Němčanech v kostele 10.00–11.00 (Slavkov 8.00–15.30)

VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBY S REGISTRACÍ

bohoslužby. Na němčanský kostel vychází nyní
39 osob na bohoslužbu. Protože nevíme, zda se
počet osob nebude měnit, nevyhlašujeme
předem termíny konání mší svatých. Každý totiž
bude vědět podle registrace, kdy má přijít. Na
mše ve Slavkově – na Štědrý den odpoledne a na
půlnoční, se budou vydávat vstupenky v
Němčanech po mši v neděli 20. 12.

Vzhledem k vládnímu nařízení omezení počtu
osob budou mše svaté v celé farnosti pouze s
registrační vstupenkou. Vstupenky na vánoční
mše v Němčanech si můžete vyzvednout s
betlémským světlem na Štědrý den 24. 12. v
kostele v Němčanech mezi 10.00 a 11.00 hodinou.
Při omezení chceme dosáhnout toho, aby se
každý mohl účastnit v době Vánoc jedné
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Bohoslužby budou také přenášeny ONLINE nawww.farnostslavkov.cz:
24. 12. 16.00 ONLINE Štědrovečerní mše pro děti
24. 12. 22.30 ONLINE Půlnoční mše svatá
25. 12. 9.00 ONLINE Slavnost Narození Páně
27. 12. 9.00 ONLINE Svátek svaté Rodiny
31. 12. 16.00 ONLINE Poděkování za rok 2020
31. 12. 23.00 ONLINE Prosba do nového roku 2021
1. 1. 9.00 ONLINE Nový rok, slavnost Panny Marie

Modlitba v rodině na Štědrý večer
Pane Ježíši, děkujeme ti za to, že ses pro nás narodil a že při oslavě tvého narození naše rodina může být
spolu. Zachovej nás a naše blízké ve své milosti, ať naší rodině vládne vždy láska, radost a pokoj.
Děkujeme ti za uplynulé dny, měsíce a roky, ve kterých jsi nás provázel. Dej, prosíme, nám i celému
našemu národu své požehnání do nového roku a veď svým Duchem všechna naše rozhodování, slova i
skutky.
Děkujeme ti za chvíle prožité s těmi, kteří nás v tomto světě již opustili. Shlédni, prosíme, na zemřelé členy
naší rodiny a přátele (můžeme vyjmenovat) a dopřej jim, aby se mohli radovat s tebou v nebi.
Otče náš…
Narozený Spasitel nám přinesl smíření s Otcem i mezi námi navzájem, poprosme jeden druhého za
odpuštění a podejme si ruce na znamení pokoje.
Nebeský Otče, požehnej nás, i toto jídlo, které od tebe dostáváme. Dej také pokrm těm, kteří ho nemají, a
svůj pokoj každému lidskému srdci. Skrze Krista, našeho Pána.
Můžeme zazpívat koledu Narodil se Kristus Pán.
Sledujte aktuální informace nawww.farnostslavkov.cz.
Kontakt: tel. P. Milan Vavro 604 280 160, P. Stanislav Pacner 737 509 507, slavkov@dieceze.cz
Radostné Vánoce a Boží požehnání v novém roce 2021 Vám i Vašim rodinám přejí kněží P. Milan Vavro a
P. Stanislav Pacner
P. Milan Vavro

Příměstské tábory v Němčanech
Milé čtenářky a milí čtenáři němčanského
zpravodaje. Dovolte mi na pár řádcích
informovat Vás o tom, co se v Němčánku dělo a
co je plánováno.

zejména práci s papírem, dřevem, vyrobily si
vlastní mýdlo a v rámci animačního programu si
vyzkoušely techniku drátkování s paní Hankou
Křetínskou. Pro děti byl připraven celodenní
výlet do Pevnosti poznání v Olomouci, který si
všichni užili. Turnusy o letních prázdninách se
nesly v podobném duchu. Podnikali jsme různé
výlety do okolí obce Němčany, navštívili jsme

V roce 2020 uspořádal Němčánek, z. s. tři
turnusy příměstských táborů. První turnus
proběhl během jarních prázdnin. Děti se
věnovaly různým rukodělným činnostem,
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kozí farmu Člupy a čistírnu odpadních vod v
Hodějicích. Na státním zámku v Bučovicích jsme
zhlédli výstavu modelů letadel a děti dostaly
možnost vyzkoušet si zhotovit vlastní letadýlko.
Šifru pana knížete se nám naopak podařilo
rozluštit na slavkovském zámku. Čekala nás řada
soutěží, střílení ze vzduchovky, výroba vlastního
trička nebo skupinové bubnování s panem
Radkem Zítkou.

V současné chvíli evidujeme několik posledních
volných míst na všech turnusech. Realizace
příměstských táborů je hrazena z prostředků
ESF, z projektu
č. CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0010140. Děti
hradí pouze náklady na stravné, jízdné, vstupné a
pojištění. Tyto náklady se pohybují do cca 600
Kč/turnus.
Více informací naleznete na
www.nemcanek.cz.

Pro rok 2021 máme naplánovány další tři
turnusy příměstských táborů určených pro děti
navštěvující 1. stupeň základní školy. Věříme, že
nám počasí a epidemiologická situace bude přát
a všechny turnusy proběhnou v plánovaných
termínech:
22.02.-26.02.2021
12.07.-16.07.2021
16.08.-20.08.2021

Zájmové kroužky v Němčánku

využívání ICT a v neposlední řadě i v oblasti
anglického jazyka.

S příchodem nového školního roku se
Němčánek, z.s. zapojil do projektu „NNO
Slavkovské bojiště v přírodě“, registrační č.
CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_071/0016580,
jehož
cílem je zvyšování kvality neformálního
vzdělávání. Co od něj můžete čekat? Zejména se
jedná o zpestření již probíhajících aktivit, tj.
zájmových kroužků, do kterých si budeme moci
přizvat odborníky, kteří nám budou věnovat svůj
čas při práci s mládeží v podobě projektových
dnů. Věříme, že tyto projektové dny jistě zpestří
běžné aktivity v kroužcích, ale také poskytnou
novou inspiraci pro vedoucí, kteří se věnují
dětem. Jedná se zejména o rozvoj a získání
kompetencí v polytechnickém či projektovém
vzdělávání, badatelských aktivitách, praktickém

Zapojení se do kroužků je možné i v průběhu
školního roku. Více informací naleznete na
webových stránkách www.nemcanek.cz v
rubrice kroužky. S přáním hezkých a klidných
Vánoc
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Mgr. Patrik Hrozek

Fotbal na home office
Zdravím všechny příznivce sportu a fotbalu
zvlášť. V posledním čísle jsem zmiňoval
nedohranou loňskou sezonu a hlavně pro
Němčany možnost restartu v okresním přeboru.
A tak se také na jaře stalo, a hned první kolo
ukázalo, že by snad mohlo být letos lépe a
Němčany by mohly bojovat o pozici ve středu
tabulky. Remíza z Křižanovic a Rousínova, výhra
nad favorizovanými Drnovicemi, zbytečná
domácí ztráta dvou bodů proti Letonicím a
výborný výkon v Dražovicích znamenající
tříbodový zisk, to jsou ve zkratce bodové zápisy
našeho ,, A,, týmu. Bohužel čtyři kola před
koncem podzimní části sezony 2020/2021 přišlo
to, co si nikdo z nás nepřál. Tak jako loni nám
celou soutěž předčasně ukončil covid-19 a s ním
spojená opatření. Do konce podzimu už jsme se
na travnaté povrchy nedostali a doposud FAČR
nevydala žádné stanovisko, které by nám
napovědělo, jak to vlastně s nedohranou soutěží
bude. Nicméně po odehraných 10 kolech
přezimují Němčany na 12. místě se ziskem devíti
bodů a se skóre 18:25.

O něco lépe si vedlo B mužstvo, které ze startu
rozdrtilo v derby Hodějice 8:0, a vstup do sezony
napovídal, že by kluci mohli bojovat o umístění
do třetího místa. Lekce od Slavkova a Dražovic
vrátila všechny zpátky na zem a bylo jen škoda,
že remízové zápasy s Křenovicemi a ve
Velešovicích nedotáhli hráči k zisku tří bodů,
protože v obou případech tahali za delší konec
provazu. Víc se toho už ve IV. třídě odehrát
nestihlo. 5. místo, 5 bodů a skóre 12:14 jsou po
nedohrané podzimní části hlavní ukazatele ,,B,,
týmu z Němčan.
A tak se o největší fotbalovou radost staraly obě
mládežnická mužstva, starší a mladší přípravky.
Je to neuvěřitelné, ale obě mužstva vyhrála
všechna svá utkání a v pomyslných tabulkách
obsadila 1. místa. Blahopřejeme a držíme palce v
dalších fotbalových bitvách.
Nakonec bych celému fotbalu a sportu vůbec
popřál, aby se vše konečně vrátilo do starých
kolejí a ti, kdo sportem alespoň trochu žijí, si tak
mohli užít své výkony na hřištích nebo z tribuny.
Petr Polach

Ukončení prázdnin
S letošními prázdninami jsme se rozloučili v
sobotu 22. 8. na fotbalovém hřišti. TJ Němčany
pro tento den uspořádala ve spolupráci s Českým
kinofestem
hudební odpoledne s českým
filmem. Ze strany pořadatelů šlo o precizně

zorganizovanou akci, kterou podpořil Český
kinofest svým profesionálním přístupem a
zaštítěním. Celý program odstartoval fotbalový
zápas přípravky Němčan s výběrem dívek OFS
Vyškov. V tak teplém odpoledni následně přišlo
vhod všem přihlížejícím zchlazení vodou od
místních mladých hasičů, kteří předvedli své
dovednosti v požárním útoku. V podvečer se na
super pódiu vystřídaly a zahrály kapely Worn out
jacket, domácí skupina Proxima Centaury a velké
finále obstarala kapela Gazdina roba, která už
bohužel v kapkách deště obdržela zasloužený
aplaus. Celý večer pak návštěvníci zakončili při
zhlédnutí filmu Ženy v běhu.
Poděkování patří všem účinkujícím a všem,
kteří se jakoukoliv mírou na přípravě a průběhu
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akce podíleli. Nesmíme ani opomenout a
poděkovat vám všem, kteří jste se zúčastnili a
podpořili nás přítomností a dobrovolným
vstupným, neboť vybraná částka pořadatelům

značně pomohla k finančnímu zaštítění celé
akce. Ještě jednou velké díky a snad příští rok
opět s Kinofestem na hřišti.
Petr Polach

Známe vítěze 13. ročníku soutěže
Žít krajinou
Ve středu 7. října 2020 se uskutečnilo vyhlášení
výsledků 13. ročníku soutěže Žít krajinou, kterou
pořádá Státní pozemkový úřad (SPÚ) ve
spolupráci s Českomoravskou komorou pro
pozemkové úpravy. Vzhledem k aktuální
epidemické situaci si ocenění převzali ceny na
střeše Národního zemědělského muzea. Cílem
soutěže je ocenit nejúspěšnější opatření
realizovaná v rámci pozemkových úprav.

uvedl ústřední ředitel SPÚ Martin Vrba a
připomněl, že účelem Plánu je mimo jiné i
zajištění finančních prostředků: „Na pozemkové
úpravy je v tomto Plánu počítáno s částkou 31
miliard korun a samozřejmě podstatná část je
vyhrazena právě na realizace v krajině, které jsou
vidět a fungují. Proto se v tomto období na ně
více zaměříme.“
Jako ukázka opravdu dobré praxe může sloužit
vítězný projekt v kategorii Tvorba a ochrana
krajiny, který získal zároveň i Cenu státního
pozemkového úřadu za nejlepší přihlášený
projekt. „Jedná se o soubor staveb v Němčanech,
který je opravdu mimořádný. Tvoří ho 11 objektů
- vodní nádrž, poldr, polní cesta, 2 protierozní
meze, 3 biokoridory, zatravněná údolnice,

Soutěž Žít krajinou oceňuje nejlepší navržené a
vybudované realizace prvků plánů společných
zařízení v krajině, jejich autory, organizátory a
všechny další, kteří se o realizace zasloužili. Ve
13. ročníku soutěže Žít krajinou se komisím
představilo 35 projektů, z toho 19 projektů v
kategorii Zelená a dopravní infrastruktura a 16
projektů v kategorii Tvorba a ochrana krajiny.
Současně centrální komise vybrala z těchto
projektů ten nejlepší a udělila mu Cenu Státního
pozemkového úřadu. A poslední cenou, která
byla v letošním ročníku udělena, byla Cena
veřejnosti. O té rozhoduje veřejnost v
internetovém hlasování. Letos se do něj zapojilo
rekordních 767 hlasujících.
Společná
zařízení
budovaná
v
rámci
pozemkových úprav, jako jsou mokřady, tůně,
ochranné nádrže, meze nebo výsadby alejí,
biocenter a biokoridorů pomáhají krajině
vyrovnat se s variabilitou počasí, jsou účinné při
povodních, ale i v době sucha. Význam
pozemkových úprav roste společně s nutností
snahy vypořádat se negativními dopady
klimatických změn. „SPÚ letos ve spolupráci s
Ministerstvem zemědělství a Výzkumným
ústavem meliorací a ochrany půdy představil
nový Plán opatření pro řešení sucha v horizontu
let 2020-2030. Jeho nejvýznamnější částí jsou i
pozemkové úpravy a zejména následné realizace
projektů plánu společných zařízení v krajině.,“

biocentrum a ještě propustek. Díky návaznosti
jednotlivých prvků dochází k zadržování vody
postupně už biokoridory vysázenými podél cesty
i napříč protilehlým svahem, vodu zadržují i
protierozní meze a příkopy. Pokud se voda
nevsákne zde, je dále svedena dráhou
soustředěného odtoku do zatravněné údolnice a
odvedena přes průtočný suchý poldr do vodní
nádrže se stálou hladinou o max. objemu více
než 7 a půl tisíce m3. Suchý poldr může zadržet
16

až necelých 16 tisíc m3 vody,“ představil projekt
Martin Vrba. Úctyhodný je i počet vysázených
stromů a keřů. Do biokoridorů bylo vysázeno 3
647 stromů a 4 560 keřů, dalších 2 678 stromů a
1368 keřů bylo vysázeno v biocentru. Soubor
staveb v Němčanech proto plní hned několik
funkci
od
protierozní,
protipovodňové,
půdoochranné, ekologické, až po estetickou i
rekreační. Realizace opatření proběhla od června
2016 do května 2017 za bezmála 18,5 milionu

korun. Projekt byl
rozvoje venkova.

financován z Programu

Více informací na níže uvedeném odkazu
https://www.spucr.cz/tiskovy-servis/tiskove-z
pravy/2020/zname-viteze-13-rocniku-soutezezit-krajinou.html?fbclid=IwAR0ybxjf-F3oSqMaWt
KaV9AZUX9nj_23_VHlWeXWGt0BqysdLaVzOS
O8iY8
Ing. Vendula Sedláčková

MAS SLAVKOVSKÉ BOJIŠTĚ CHYSTÁ
REGIONÁLNÍ ZNAČKU
Místní akční skupina (MAS) Slavkovské bojiště
se snaží dlouhodobě podporovat místní
podnikatele, jednak zpracováním výzev z
Programu rozvoje venkova nebo vlastními
projekty, např. propagací místních řemeslníků v
„Katalogu řemeslné výroby“.

ruchu (ubytovací a stravovací zařízení) a
„zážitky“, tj. specificky zaměřené služby nebo
typické akce.
Regionální značku chystáme ve spolupráci s
Asociací regionálních značek, která aktuálně
zaštiťuje 27 regionálních značek na celém území
ČR. Pro zájemce bude hned po novém roce
uspořádáno setkání, kde budou diskutovány
podmínky
získání
certifikátu.
Dále
pro
zemědělské
i
nezemědělské
podnikatele
chystáme školení v oblasti legislativy, účetnictví,
public relations včetně exkurzí za příklady dobré
praxe. Pro ty, kteří mají sen začít podnikat a neví
čím začít, chystáme cyklus základních školení,
který jim může pomoci, jakým směrem se vydat,
co řešit a krok po kroku je provést systémem
založení a administrace jejich budoucího
projektu. Aktuální informace k plánovaným
aktivitám najdete nawww.slavkovskebojiste.cz
.

Na jaře letošního roku spustila MAS provoz
nového webu www.slavkovsketrziste.cz a
facebookový
profil
www.facebook.com/Slavkovsketrziste,
kde
shromažďuje aktuální nabídku produktů a služeb
na území MAS Slavkovské bojiště. V nabídce jsou
kromě místních potravin a nápojů (např. z farem,
pivovarů, vinařů) i zastoupení restaurací,
řemeslníků, masérů, služeb fotografů. V
současné době rozšiřujeme portál Slavkovské
tržiště o objednávkový formulář, který urychlí
spojení mezi „trhovcem“ a kupujícím.
Další připravovanou aktivitou je založení
regionální značky, kterou chceme podpořit to
nejlepší a originální z naší oblasti a samozřejmě
tím i místní ekonomiku v současné nelehké
situaci. Regionální značka zviditelní náš region,
může být udělena řemeslným výrobkům a
uměleckým dílům (např. výrobky ze dřeva,
slaměné ozdoby, krajky, šperky, keramika, sklo,
papírové obaly, upomínkové předměty, nábytek),
potravinám a zemědělským produktům (např.
mléko, sýry, maso, vejce, pečivo, obiloviny,
ovoce, zelenina, víno, nápoje, med), přírodním
produktům (např. lesní plody, léčivé byliny, čaje,
extrakty z rostlin pro kosmetické účely, rákos).
Značka může zahrnovat také služby v cestovním

Děkujeme všem členům a příznivcům za
podporu a přejeme klidné vánoční svátky a
úspěšný vstup do Nového roku 2021.
MAS Slavkovské bojiště, z.s.

Hrušky 166
683 52 Hrušky u Slavkova
Manažerka: Mgr. Hana Tomanová
Tel: 604 318 732
tomanova@slavkovskebojiste.cz
www.slavkovskebojiste.cz
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Mgr. Hana Tomanová, Manažerka MAS Slavkovské bojiště

Harmonogram vývozu odpadu v době
vánočních svátků a v novém roce 2021
52. týden – sudý týden
Pondělí 21. 12. 2020 – budou probíhat vývozy odpadu dle pravidelného svozového plánu
Úterý 22. 12. 2020 – budou probíhat vývozy odpadu dle pravidelného svozového plánu
Středa 23. 12. 2020 –
budou probíhat vývozy odpadu dle pravidelného svozového plánu
Čtvrtek 24. 12. 2020 – budou probíhat vývozy odpadu dle pravidelného svozového plánu
Pátek 25. 12. 2020 – nebudou probíhat vývozy odpadu
Sobota 26. 12. 2020 – budou probíhat vývozy odpadu z 25. 12. 2020

53. týden – lichý týden
Pondělí 28. 12. 2020 - budou probíhat vývozy odpadu dle pravidelného svozového plánu
Úterý 29. 12. 2020 – budou probíhat vývozy odpadu dle pravidelného svozového plánu
Středa 30. 12. 2020 -
budou probíhat vývozy odpadu dle pravidelného svozového plánu
Čtvrtek 31. 12. 2020 - budou probíhat vývozy odpadu dle pravidelného svozového plánu
Pátek 1. 1. 2021 - nebudou probíhat vývozy
Sobota 2. 1. 2021 - budou probíhat vývozy odpadu z 1. 1. 2021

Sběrné dvorybudou 
24. 12. 2020, 25. 12. 2020, 26. 12. 2020, 31. 12. 2020 a 1. 1. 2021pro veřejnost 
uzavřeny
.
Sběrné dvorybudou otevřeny 21. 12. 2020, 22. 12. 2020, 23. 12. 2020, 28. 12. 2020, 29. 12. 2020 a 30. 12.
2020 
(dle řádné otevírací doby sběrných dvorů - nejedná se o náhradní termíny).

Obec Němčany a pracovníci obce by rádi
poděkovali panu Jaroslavu Vránovi za
věnování vánočního stromu, který se snad
líbí všem Němčaňákům. Ještě jednou moc
děkujeme
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Krásné prožití svátků vánočních, pohodu a klid v blízkosti svých nejbližších, úsměv
na tváři a radost v srdci. Do nového roku přejeme mnoho úspěchů, štěstí,
spokojenosti a především pevné zdraví a hodně sil.

Zpravodaj vydává Obecní úřad Němčany
Redakční rada: Martin Krátký, Vendula Sedláčková, periodicita pololetní (červen, prosinec), zpravodaj@nemcany.cz.
Foto v hlavičce obálky Zachrdlapetr-CC BY-SA 4.0 | Realizace: funprint.eu
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