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Nové webové stránky obce – v měsíci květnu jsme dali do provozu
novou podobu webových stránek obce. Můžete se těšit na příjemnější
uživatelské rozhraní, přehlednější organizaci a rychlejší vyhledávání na
stránkách. Na hlavní stránce najdete rychlé odkazy na web ZŠ a MŠ
Němčany, naa Meteostanici Němčany nebo na rezervační systém do
kulturního domu. V nejbližší době budou ještě přidány na úvodní stranu
další aktuální fotografie obce.
Protierozní mez na podhájčí – v rámci protierozního opatření v naší obci
byla započata II. etapa realizace
izace těchto opatření. Jedná se o vybudování
protierozní meze na podhájčí (obnova této meze).







Prodej obchodu – z důvodu insolventního řízení na nemovitost, kde se
nachází prodejna smíšeného zboží Hruška, byl nařízen prodej této
nemovitosti. V současné době se nemovitost již přepisuje na nového
majitele. Zároveň v důsledku ukončení platnosti nájemní smlouvy
s původním majitelem a nájemcem společností Hruška dojde k 31.7.2019
k uzavření obchodu. V průběhu srpna bude probíhat vyklízení a obchod
bude uzavřen. Nový majitel má zájem obchod v obci udržet a po vyřešení
všech potřebných povolení jej znovu otevřít.
Územní plán – na posledním veřejném zasedání obce dne 27. června byl
schválen nový územní plán obce, který je k nahlédnutí na obecním úřadě,
popř. na stavebním úřadě ve Slavkově u Brna.
Smlouva o pronájmu sálu a rezervační systém UPOZORNĚNÍ - HNĚDÉ NÁDOBY NA BIO ODPAD

Dovolujeme si Vám připomenout, jak správně nakládat s nádobami
na biologický odpad.
Tyto nádoby slouží především k ukládání odpadu, který je vyobrazen symboly
na nádobách, dále pak k uložení z údržby veřejných ploch a až v poslední řadě
- pokud je v nádobě místo - na uložení odpadu ze soukromých pozemků, to je
zahrad, nikoliv z polí!
Nádoby je zakázáno přemísťovat do domácností, ponechejte je na místech k
tomu určených.
Žádáme Vás o dodržování těchto pravidel.

Martin Krátký, starosta

Plesová sezona 2019
Letošní plesovou sezonu v Němčanech otevřel jako již tradičně
v pořadí už 31. Sportovní ples, který se konal v sobotu 12. ledna. Z mého
pohledu se jednalo o výbornou kulturní akci, kterou pořádá místní
tělovýchovná jednota. Ta se postarala o úžasnou tombolu, kde nevyčnívala
pouze hlavní výhra, ale krásných výher na úrovni té hlavní bylo tentokrát
minimálně deset a dalších nespočet cen stálo opravdu za to. Výbornou
atmosféru celému večeru napomohl bufet v sále KD, kde si hosté mohli

zakoupit občerstvení ve formě kanapek, jednohubek, sýrových špejlí nebo
červeného a bílého vína. Dalším faktorem, který musíme pochválit, byla určitě
hudební skupina Vonička band, která během večera uspokojila svým
repertoárem všechny zúčastněné věkové kategorie. Většinou muzika končí ve
dvě hodiny ráno, ale tentokrát se tanečníkům a tanečnicím nechtělo domů a tak
se pořadatel dohodl s kapelou na prodloužení doby hraní a to všichni určitě
ocenili. Za pořadatele děkuji všem, kteří se zúčastnili, myslím, že 170 platících
jsme na sportovním plese dlouho neměli. Zvýšeným počtem návštěvníků ale
zapříčinil nedostatek volných míst k sezení, tímto se tedy omlouváme všem, na
které nevyšel volný stůl, židle….,je to pro nás impuls k zamyšlení nad dalším
ročníkem jak zajistit více míst k sezení. Na konci tohoto článku chci upřímně
poděkovat všem dárcům, kteří nám přispěli do tomboly darem, finanční
podporou, pomocí. Mezi ty samozřejmě patří i všichni ti, kteří nás podpořili
v podvečer 4. 1. kdy proběhlo ,,zvaní na ples,,. Ještě jednou mooooooc
děkujeme a zároveň se těšíme za rok na viděnou.
Petr Polach

Vepřové hody aneb zabíjačka
Po týdnu kdy jsme vytancovali na sportovním plese nadbytečné
kalorie, bylo potřeba doplnit energii dobrým jídlem. Obecní úřad Němčany a
zástupci organizací Myslivecký spolek Lutršték a TJ Němčany, uspořádali
v sobotu 19. ledna po dlouhých sedmi letech vepřové hody (zabíjačku). Zámezí
pro celou akci poskytl Myslivecký spolek v bývalém zoo koutku, dnes na
krásně zrekonstruované myslivecké klubovně. Od brzkého rána zde realizační
tým chystal, vařil, připravoval tradiční zabijačkové pochoutky. V 10 hod.
začala na myslivnu proudit veřejnost, a někteří byli příjemně překvapeni, že
mohli přihlížet přípravě dobrot, následně se posadit do teploučka do myslivny,
kde jim byly postupně servírovány vepřové zabijačkové chuťovky jako např.
ovar, ovarová polévka, mozečková máčka s droby a chlebem, v odpoledních
hodinách jelítka, jitrničky, pečínka. To vše bez poplatku. Zde je na místě
poděkovat návštěvníkům za krásný dobrovolný příspěvek. Během celého dne
byly samozřejmě k dispozici i nápoje aby byl dodržen dostatečný pitný režim.
Bylo zde možné zakoupit svařáček, pivečko, kávičky, čajíčky, nealko nápoje.
Na každé zabíjačce nesmějí samozřejmě chybět buchty a slivovička a můžu
vám říct, že obojího bylo opravdu dostatek. Tímto děkuji osloveným pekařkám,
které nám napekly domácí výrobky a po kterých se během dne tak rychle
zaprášilo. Děkujeme. Hřebem večera byla tombola, ve které se dalo vyhrát
např. sádlo, balíčky masa, jelítka, tlačenky, jitrničky, škvarečky …, víme, že se
nedostalo na všechny, ale hra je hra. Kdo vydržel až do večerních hodin, mohl
společně s námi zakončit celý den při pěkné písničce za doprovodu pana Libora

Geca na harmoniku. Jako člen realizačního týmu děkuji všem, kteří byli jeho
součástí a věnovali tak svůj volný čas přípravám a práci na zabijačce a celou
akci bravurně zvládli. Poděkování samozřějmě směřuji i do kuchyně ke
kuchařkám a personálu v prostorách výčepu. Ještě jednou děkujeme vše za
návštěvu a třeba za rok ??? na viděnou  .
Petr Polach

Na brusle v Němčanech
Během posledních let jsme si již zvykli na pomalý příchod zimy,
vánoce na blátě či dešti a na to, že mrazivé počasí přichází spíše na přelomu
ledna a února a někdy i později. Letos tomu nebylo jinak, s výjimkou, že nás
příroda několikrát obdarovala vydatnou sněhovou nadílkou, která ale bohužel
nevydržela nikdy déle než 10 dnů v kuse. Po loňském zdařilém týdnu, kdy
Němčany bruslily na hřišti, jsme byli v očekávání, zda tomu bude stejně i
v letošním roce. A však ne příliš slibná předpověď počasí napovídala tomu, že
se letos budeme muset spolehnout a tím pádem vyzkoušet variantu č. 2
a to rybníček za „kačákem“. Tak tedy 19.1 spadly konečně teploty hluboko
pod bod mrazu a vydržely tam až do 27.1. Led na rybníce rychle sílil a již 23.1
se našli první odvážlivci, kteří tloušťku a únosnost ledu vyzkoušeli. Vše se
zdálo v pořádku a tak den po dni se na přírodní ledové ploše objevovalo stále
více bruslařů všech věkových kategorií. Tloušťka ledu byla natolik dobrá, že se
o povrchovou úpravu mohl dokonce starat i obecní smetací vůz. Během
týdne přibily u rybníka lavičky k pohodlnému přezutí, hokejové branky
k uspokojení zarputilých mladých hokejistů. Jediným minusovým bodem byla
brzká tma, která nadšence zahnala brzy domů. Ano, na tom se shodneme
všichni, komfort pod umělým osvětlením, ohřátí se v kabinách, dlouhé noční
posezení s přáteli a každodenní obnova novou zálivkou povrchu ledu to prostě
nebyla, ale i tak, kdo si zabruslit chtěl, tak si v posledním lednovém týdnu
v Němčanech zabruslil.
Petr Polach

Tradiční ostatky
Rok s rokem se sešel a v sobotu 23. února naší vesnicí opět
procházel průvod masek v doprovodu koňského povozu s kapelou. Počasí nám
moc nepřálo, silný, chladný vítr zřejmě odradil ne jednoho účastníka průvodu. I
když kolem poledne nás na chviličku zahřálo sluníčko, tak celý den byl spíše
chladný až mrazivý a tak jsme se více než na sluci zahřívali domácími
lahodnými moky. Průvod masek v doprovodu muzikantů pod vedením Jana

Patery, vyrazil v 10:45 hodin od obecního úřadu v počtu cca 30ti masek.
V průvodu bylo možné zahlédnout od tradičního medvěda s medvědářem i jiné
originální masky jako, velke a malé prasátko, červenou karkulku s vlkem,
skupinku mexikánů holdujících v pití Tequili, příslušníky VB, Rockyho Balbou
atd. Vše se odehrálo v přátelském duchu a celý den jsme zakončili při pivečku,
guláši a hezké písničce v místní hospůdce. Na závěr bych chtěl za celou TJ

Němčany poděkovat panu Jakubovi Kučerovi, perfektním muzikantům
za trpělivost a dlouhou výdrž, paní Marii Polachové a pomoc při
organizaci a přípravě masek, štědrým dárcům za krásné příspěvky do
kasiček a vám všem co jste se aktivně na průvodu podíleli.
Petr Polach
Poděkování
Tělovýchovná jednota Němčany velice děkuje všem dárcům, kteří nás
obdarovali železným šrotem, jehož sběr v obci proběhl dne 6. 4. 2019. Velice si
toho vážíme a ještě jednou děkujeme. Výtěžek věnujeme jistě do modernizace
sportovního areálu TJ Němčany.
Dále velké díky patří zejména Mysliveckému spolku Lutršték za
přispění finančního daru na zakoupení tomboly pro dětský karneval.
Petr Polach

Hurá na výlety!
Měsíc květen byl u nás ve školce ve znamení výletů. Nejprve vyrazili ti
starší z nás, tedy třída Motýlků, do VIDA! science centra v Brně, kde nás čekal
krásný program „Když kámen promluví“. Zhlédli jsme také vědeckou show a
celý areál. Bylo to super a určitě se tam ještě někdy chceme podívat. Třeba za
pár let až budeme umět číst…
A další týden se celá školka vydala na výlet – opět do Brna. Tentokrát
jsme měli namířeno do planetária a na plavbu parníkem. Cesta autobusem byla
dlouhá, stáli jsme v kolonách, a tak jsme se bavili alespoň pozorováním aut,
náklaďáků či „šalin“. Venku pršelo, a když jsme konečně dorazili na Kraví
horu, rychle jsme se šli schovat do planetária. Zbaštili jsme chutnou svačinku i
dobroty od rodičů a usadili jsme se v pohodlných křeslech na promítání
pohádky. Nejdříve jsme si prohlédli, jak vypadá noční obloha, souhvězdí a
jednotlivé planety naší sluneční soustavy. Poté už jsme se těšili z pohádky „Se
zvířátky o vesmíru“. Když jsme opouštěli planetárium, vysvitlo nám na chvilku
i sluníčko.

Pak jsme přejeli na brněnskou přehradu, kde jsme obědvali výborný
řízek s chlebem. Pravda, chlebu jsme moc nedali, tak ochutnaly kačeny i rybky.
A pak už hurá na palubu! I přes mračna nad námi jsme se usadili na střeše
parníku, abychom měli parádní výhled… Jenže začalo kapat, a tak jsme pelášili
schovat se do podpalubí. Kouzelnou plavbu umocnilo ještě střídající se počasí.
Chvilku krásně, potom liják. No byli jsme rádi, že se můžeme schovávat za
okny parníku. Dopluli jsme pod hrad Veveří, kde se náš výlet chýlil ke konci.
Při cestě domů si někteří z nás v autobuse pěkně zdřímli a už jsme se plni
nových zážitků ocitli před školkou…
Mysleli jsme si, že to byl náš poslední výlet, ale to jsme netušili, že nás
čeká ještě jeden – ke Dnu dětí. Berušky se vydaly na prohlídku slavkovského
zámku a Motýlci do areálu vyškovských kasáren. A teď už je opravdu
„dovýletováno“.

Krásné léto přejí děti i p. uč. MŠ Němčany
Školní rok 2018-2019
Je měsíc červen, do prázdnin zbývá již jen krůček a to znamená, že
školní rok 2018-2019 se ubírá ke svému konci. Rádi bychom se s vámi podělili
o zážitky, které jsme v posledních měsících prožili.
V měsíci lednu jsme přivítali nový rok 2019. Děti se dočkaly nadílky
sněhu a na školním hřišti si užily zimních radovánek.
V měsíci únoru se na naší škole uskutečnilo projektové vyučování pod
vedením zkušené lektorky z Malé technické univerzity. Cílem projektu bylo
vzbudit v dětech zájem o techniku. Názorně a jednoduše poznávat technický
svět kolem nás.
V měsíci březnu jsme přivítali jaro „Sluníčkovým dnem“. Rozloučili
jsme se se zimou a těšili se z pěkného počasí. Březen je měsícem knih a také
my jsme chtěli podpořit čtenářskou gramotnost u dětí pravidelným ranním
čtením na schodech. O tom, že naše škola je plná šikovných dětí jsme se měli
možnost přesvědčit při recitační a pěvecké soutěži „Zazpívej slavíčku“.
Slavíčkem se pro tento školní rok stala Petra Hrozková z Němčan. V rámci
projektu „Škola nanečisto“ si žáci druhé a třetí třídy připravili dopolední
program pro budoucí prvňáčky z MŠ Němčany a MŠ Hodějice.
V měsíci dubnu proběhl na naší škole zápis dětí do 1. třídy školního
roku 2019-2020. Své dovednosti a znalosti nám přišlo ukázat celkem 28
šikovných dětí, na které se budeme těšit v září a je našim přáním, aby se jim ve
škole líbilo. Snad každé dítě touží mít svého domácího mazlíčka. Co vše obnáší
péče o zvířátko, se měly děti možnost dozvědět v rámci projektového dne
„Život se psem“. Podnikli jsme výlet do Zooparku ve Vyškově. Zaměstnanci

Zoo nás seznámili se zvířaty, která zde žijí a připravili si pro nás výukový
program ze života včel pro žáky druhé třídy a ze života ptáků pro žáky třetí
třídy. V měsíci dubnu nás potěšil svým hudebním vystoupením pan Bedřich
Vojkůvka, který naši školu pravidelně navštěvuje již několik let.
K měsíci květnu neodmyslitelně patří oslava „Dne matek“. Je to den,
kdy se vzdává pocta maminkám a mateřství. Je to velmi krásný svátek a také
děti naší školy si pro své maminky připravily pěkné vystoupení. 13. května se
vydali žáci třetí třídy na matematickou exkurzi do Zoo v Brně. Během
prohlídky měly děti možnost seznámit se s některými druhy zvířat, jejich
chováním i potravou, problematikou ochrany přírody a významem Zoo.
Exkurze byla doplněna řešením úloh s lektorem matematiky. Žáci druhé třídy
navštívili zábavní vědecký park Vida, kde měli možnost shlédnout představení
plné zábavných pokusů a díky kterému měli možnost objevovat, jak funguje
svět kolem nás.
1. června se slaví Mezinárodní den dětí. U příležitosti dne dětí jsou
připravovány různé společenské a sportovní akce. A jedné z nich se zúčastnili i
žáci naší školy. Navštívili jsme kasárna v Dědicích, kde si mohly děti užít
dopoledne nabité bohatým programem a v rámci kterého měly také možnost
shlédnout ukázky techniky, zbraní a výcviku příslušníků Armády České
republiky.
Červen je posledním měsícem školního roku, kdy pomalu dobíháme do
cíle k vytouženým prázdninám. Tak nám ještě zbývá zopakovat si, co jsme se
naučili, odevzdat učebnice, uklidit třídu, zadovádět si na školním výletě,
slavnostně si převzít vysvědčení a hurá na dva měsíce odpočinku.
Pěkné a prosluněné prázdniny vám přejí paní učitelky

Fotbalový sen či skutečnost?
Zdravím všechny příznivce sportu a fotbalu zvlášť. V posledním
čísle zpravodaje jsem vás informoval o sladce rozjeté sezoně, kdy jsme po
podzimní části soutěže vévodili tabulce III. třídy a bylo zaděláno k postupovým
ambicím. První dvě kola na jaře měla tomuto očekávání hodně napovědět, a tak
se také stalo. Výhra 5:1 v Dražovicích a veledůležité tři body za výhru ve
Slavíkovicích, které nám dýchaly v tabulce na záda, odstartovaly výborné
výsledky směřující za jasným cílem: POSTUP. Celé bych to shrnul velice
krátce, řekl bych „sezona snů“. I když v posledních kolech naše výkony nebyly
dle představ trenérů a také diváků, konečná tabulka mluvila za vše. Němčany
obsadily první místo, kdy v konečném součtu posbíraly úctyhodných 70 bodů,
přitom soupeřům vstřelily 102 branek a obdržely pouhých 23, což ve hře čísel
znamenalo vynikající vizitku Fildy Sádlíka, kdy se jeho průměr obdržených

branek na zápas zastavil na čísle 0,88 gólu/zápas. Snad jedinou skvrnou na
kráse celé sezony byly dvě naprosto zbytečné prohry v závěru soutěže, snad
způsobené vidinou jistého postupu, nesoustředěnosti a nepodáním
stoprocentních výkonů. Sečteno, podtrženo, Němčany se vracejí do okresního
přeboru a já klukům a celému realizačnímu týmu ze srdce přeji, aby zde
setrvali co nejdéle. Los byl celkem milosrdný, a tak první kolo, 11. 8., zavítáme
do Velešovic a v prvním domácím zápase, 18. 8., budeme hostit Komořany.
Mužstvo před sezonou sehraje několik přípravných utkání, o kterých budou
fanoušci včas informováni. Novinkou pro nadcházející ročník bude přihlášení
„B“ mužstva do IV. třídy. Věřím, že se oba týmy vzájemně podpoří a nastane
ta pravá fotbalová spolupráce. V mládežnické kategorii se můžeme těšit na
mladší a starší přípravku. Bohužel jsme neudrželi mladší žáky, ale kluci, kteří
mají zájem hrát, odchází do Slavkova na hostování a tímto jim přeji hodně
štěstí a těším se, až nám své dovednosti budou moci ukázat opět v Němčanech.
Na závěr bych chtěl jako kapitán mužstva ještě jednou poděkovat všem
hráčům, trenérům, pomezním rozhodčím, obsluze v bufetu za skvělou sezonu.
Vše do sebe zapadalo tak, jak mělo, a za to vám všem velké DÍK!!!!!!!!!!!

Petr Polach
Hurá prázdniny
Konec školního roku, začátek prázdnin - to chce přece pořádnou slávu,
a tak 29. 6. uspořádala Tělovýchovná jednota Němčany ve spolupráci
s Mysliveckým spolkem Lutršték, Hasičskou jednotou Němčany a partou
dobrovolníků „dětský den“. Na hřišti byly pro děti připraveny soutěžní
stanoviště, na kterých děti předváděly své dovednosti v mnoha odvětvích, např.
překážková dráha, fotbalové dovednosti, šikovnost v oblasti stolního tenisu,
svou dobrou paměť, střelecké umění, znalost přírody, dovednost při vázání uzlů
atd. Všem dětem to náramně šlo, a tak po splnění úkolů následovala zasloužená
odměna. Ve volné chvíli měly děti možnost využít nafukovací hrad či
trampolíny. Během celého dne nás provázelo velice teplé počasí, tudíž všem
přišly vhod ukázky požárních útoků našich mladých dobrovolných hasičů, kteří
svůj útok zvládají za krásných 34 vteřin. Následně si své umění v tomto sportu
připomněli i ti, kteří „hasič“ navštěvovali již před 20 lety, a jak jsme se všichni
přesvědčili, co se v mládí naučíš, tak to nezapomeneš. Byli sice pomalejší než
děti, ale zato nás pěkně všechny zchladili studenou vodou. Po menší pauze na
občerstvení následovalo fotbalové utkání, kdy děti z přípravky vyzvaly své
maminky. Sláva vítězům, čest poraženým. Maminky dostaly nášup, ale za svůj
výkon byly odměněny potleskem a radostí svých ratolestí ze super zápasu.
Zatímco jsme čekali na setmění, mohli jsme všichni ocenit kulinářské

schopnosti našeho šéfkuchaře Mirka Ráje, který nám připravil vynikající
pochutiny. Večer děti zakončily zhlédnutím promítaného filmu a ti, kterým
nebylo zima, zde mohli přenocovat ve svých stanech. Věřím, že se celý den
všem líbil. Tímto můžeme všechny dopředu pozvat na 31. 8. opět na hřistě, kdy
prázdniny spolu ukončíme, k poslechu a tanci nám zahraje skupina Výlet.
Srdečně všechny zveme.
Petr Polach

Prosba, žádost, nechápavost???
Touto cestou prosíme všechny občany, kteří tak rádi venčí své čtyřnohé
miláčky kolem hřiště, aby dohlédli na to, aby jejich pejsci nenechávali kolem
hřiště a dokonce i na hřišti, 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!!!
Předem děkujeme a věřím, že budete tolerantní.
Petr Polach

Babské hody
Po několikaleté pauze se němčanské ženy rozhodly oživit tradici
Babských hodů v obci. Již při první schůzce bylo jasné, že to byl velice dobrý
nápad a zájem ze strany žen a dívek to potvrdil. Sešla se skvělá parta žen, které
měly zkušenosti již z předchozích let a mohly je předávat nově příchozím.
Nejtěžším úkolem se zdálo být určení termínu konání hodů. S blížícím se létem
a pěkným počasím byla už spousta termínů zabraná. Nakonec datum konání
padlo na sobotu 18. května. Počasí nám vyšlo perfektně „na objednávku“, před
víkendem se vypršelo, aby v sobotu nám od rána krásně svítilo a hřálo
sluníčko. Úderem pravého poledne jsme se začaly scházet v kulturním domě,
abychom doladily poslední drobnosti. O půl druhé jsme slavnostně zahájily
v pořadí 9. Babské hody, kdy jsme si před radnicí přebrali od starosty babské
právo na celý den a noc a hodové veselí mohlo naplno vypuknout. Celý den i
večer nás perfektně doprovázela a bavila dechová kapela Voděnka. Skryté
obavy z nižší návštěvnosti večerní zábavy se rozplynuly hned před zahájením,
kdy téměř plný sál očekával naše úvodní taneční vystoupení. Po celý večer
bylo možné si zakoupit stárkovské víno nebo lístky na bohatou tombolu.
Nálada byla skvělá, hudba vynikající a proto se hodové veselí protáhlo až do
ranního rozbřesku. Doufáme, že oživení tradice si užili nejen „baby“, ale i celá
obec. Děkujeme všem, kteří nás podpořili při průvodu, na zábavě nebo pomohli
při zařizování celé akce, především Hasičské jednotě Němčany. Pochvala také

patří všem malým stárečkám, které se k nám připojily na průvod po vesnici a
vydržely s námi celou dobu a některé nás podpořily i při zahajování zábavy.
Těšíme se již na další Babské hody a krásné ženy v krojích.
Vendula Sedláčková

Kulturní dění v obci
Jako každý rok, tak i letos v první polovině roku 2019 proběhly akce,
na které se většina z nás těší, především děti, a bez kterých si neumíme už život
v naší obci představit. Jak je již výše zmíněno, nemohly chybět tradiční
ostatky, které nám značí postupný příchod jara anebo třeba Čarodějnický
průvod vesnicí zakončený táborákem na hřišti, který má ukončit vládu zimy a
má naplno nastat jaro. I když v posledních letech je to téměř léto.
Divadelní kroužek si pro nás v neděli 14. dubna nacvičil krásnou
pohádku Zapomenutá studánka, která právě vypráví o otevírání studánek a
příchodu jara. Všichni herci i herečky se svého úkolu zhostili bravurně a jejich
výkon byl skvělý. Odměnou pro ně byl bouřlivý potlesk návštěvníků, který
ocenil jejich úsilí a dovednosti.
27. dubna proběhl tradiční Běh osvobození obce. Na startu byly nejen
děti, ale také jejich maminky nebo babičky. Všichni běžci zdárně zdolali cíl a
vítězi byl předán putovní pohár. Společně jsme uctili památku padlých při
osvobozování při poslechu státní hymny a položily věnce na hroby. Na
účastníky a diváky čekalo menší občerstvení a opékání špekáčků.
V květnu se děti těšily na Malování na silnici, které tradičně proběhlo v
„Zelnicích“, kde zvládli pomalovat velkou část silnice, že byla škoda po ní
jezdit.
I v nadcházející polovině roku je připravena spousta akcí, na které se
můžeme těšit. Nesmíme ovšem zapomínat na to, že za každou „srandou“ stojí
spousta úsilí, zařizování a obětování osobního času ve prospěch zábavy našich
spoluobčanů. Proto velké díky patří organizátorům těchto akcí, především TJ
Němčany a Divadelnímu kroužku Němčany a dalším dobrovolníkům, bez
kterých by byl kulturní život na vesnici chudý.
Vendula Sedláčková

Včelařský kroužek mládeže z Němčan
Úvod tohoto článku bych rád začal radou významného polského kněze
a včelaře Jana Dzierzona (16.1.1811 – 26.10.1906):

„Chceš-li ze včel míti, hleď se dříve poučiti, co má včela ráda, jak se
rodí, co jí prospívá a co jí škodí. Jednej, jak zkušenost ti velí, podle
přirozenosti jen včelí!“
A co nového ve včelařském kroužku? Připomenu, že VKM navštěvuje
9 dětí od 3. třídy po 9. třídu.
Od loňského listopadu do poloviny dubna jsme
se intenzivně připravovali na oblastní kolo soutěže Zlatá včela 2019, které
proběhlo 27.4.2019 v obci Vacenovice v areálu kulturního domu a ZŠ. Soutěže
se účastnilo celkem 90 včelaříků z 16 včelařských kroužků z jižní části
Jihomoravského kraje. Soutěž začala písemným testem a dále pokračovala
botanikou, včelařskými pomůckami, mikroskopováním a praxí. Po soutěži
včelaříci navštívili zámek v Miloticích a po výborném obědě jsme se dozvěděli
výsledky. No a jak jsme dopadli?
Mladší žáci: 64 soutěžících
13.místo – Tadeáš Ondřík
15.místo – Tereza Bartová
22.místo – Denis Oharek
25.místo – Lucie Šidlíková

Starší žáci: 26 soutěžících
1.místo – Anna Juráková
3.místo – Jan Šenkyřík
4.místo – Jakub Šidlík
6.místo – Adam Švaříček
23.místo – Valentýna Zaoralová

Všichni soutěžící obdrželi dárkové předměty a ti nejlepší hodnotné
včelařské pomůcky. Po vyhlášení vítězů proběhla v sále diskotéka, při které
děti soutěžily v dalších tanečních disciplínách. Dětem se soutěž moc líbila a už
se moc těší na příští rok, kdy další kolo oblastní soutěže Zlaté včely 2020
proběhne ve Slavkově u Brna. Pořadatelem bude naše základní organizace
ČSV ve Slavkově ve spolupráci s VKM Pozořice. Přípravy se již rozběhly a
úkol je to opravdu nemalý. Bližší informace poskytneme v dalším článku
zpravodaje.
Vrátím se však k postupujícím starším včelaříkům. Tím, že se soutěžící
na druhém místě nemohl účastnit na celostátním kole Zlaté včely, odvážel jsem
Aničku, Honzíka a i náhradníka Jakuba do Nasavrk, kde se na Středním
odborném učilišti včelařském dne 7.-9. června sešlo 35 nejlepších včelaříků
z celé republiky.
Zde museli obhájit svou písemnou práci, kterou
vypracovali a zaslali do Prahy na centrálu ČSV k posouzení zkoušející komise.
Anička popsala práci s miniúlkem, Honzík včelaření s plastovými a dřevěnými
rámky a Kuba popsal svou včelařskou přednášku na ZŠ Tyršova ve Slavkově.
Nejlépe propracovanou a připravenou samostatnou práci ze všech soutěžících
měla podle komise právě Anička Juráková. Bohužel body se sčítají i z ostatních
disciplín, kde tréma a hodně těžké otázky zamíchaly pořadím. V sobotu jsme se
dozvěděli, že na mezinárodní soutěž mladých včelařů IMYB nepostupujeme,
ale doufám, že příští rok to snad klapne. Děti pak po náročné soutěži navštívily

keltské oppidum přímo v Nasavrkách a den zakončily již tradičním táborákem
s kytarou a zpěvem. V neděli jsme se dozvěděli celkové pořadí. Spoustu
drobných cen a medaili obdržel každý soutěžící za účast. Pro nejlepší včelaříky
poskytli sponzoři kompletní úl, vařák na vosk nebo medomet. A jak naše
trojice dopadla?
Anna Juráková – 12.místo,
Jakub Šidlík – 16.místo
Jan Šenkyřík – 22.místo.
Mám za děti obrovskou radost a i za informaci, že po dlouhé době se
na celostátní soutěž dostali tři postupující včelaříci z jednoho kroužku. To
opravdu velmi potěší. Těm, kdo nám drželi palce, moc děkuji.
A jak v kroužku včelaříme? Na jaře jsme zjistili, že v jednom včelstvu
chyběla matka a další čtyři včelstva přezimovala v pořádku. Než jsme v květnu
přistoupili k vytvoření dalších oddělků ze silných včelstev, roje to udělaly za
nás. Naštěstí jsme měli dost úlů a dobře vychované matky, které nám s rojem
posedaly v blízkosti včelnice . Letos jsme opět k Světovému dni včel
(20.května) za přítomnosti včelařky z OO ČSV Vyškov Jany Pilátové, zasadili
v Němčanech dvě vrby a k nim, i k stávajícím vrbám vyseli svazenku.
Medobraní ve VKM proběhlo v sobotu 1. června. Přítomní včelaříci si vytočili
celkem 39kg medu. Chov matek se nám zatím nedaří, ale nevzdáváme to a
v průběhu června a července to budeme nadále zkoušet.
Dále nás čeká 22.6. přednáška chovu matek na včelnici ve
Velešovicích u včelaře Vladimíra Magdy a koncem června se rozloučíme
s nejstarším včelaříkem Jakubem Šidlíkem, který ukončil 9. třídu. Nadále však
bude po ruce a pomáhat současným včelníkům. Koncem července proběhne na
včelnici druhé medobraní a pomalu se budeme připravovat na zakrmování
včelstev.
Chci opět poděkovat sponzorům – Krajskému úřadu Jmk, obcím
Němčany a Hodějice, ZO ČSV Slavkov u Brna a manželům Musilovým
z Němčan, kteří finančně přispěli na včelařský kroužek a také všem, kteří nám
pomáhají a fandí.
Vedoucí VKM Roman Šidlík
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