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Kompostéry – rozdali jsme občanům Němčan 150 kusů kompostérů, které
jsme získali v rámci akce „Kompostéry pro Dobrovolný svazek obcí
Ždánický les a Politaví“. Občané, kteří „nestihli“ požádat o kompostér, si
stále můžou požádat. ŽLaP získal celkem 3155 kusů kompostérů a ve
třetím čtvrtletí roku se budou rozdělovat „přebytky“.
Nákup hasičského auta – aktuálně je podepsána smlouva na pořízení
nového hasičského dopravního automobilu pro naši jednotku
dobrovolných hasičů. Celková hodnota zakázky je 901 450,- Kč.
Z programu Ministerstva vnitra jsme získali 450 000,- Kč, z rozpočtu
Jihomoravského kraje částku 300 000,- Kč a spoluúčast obce je 152 000,Kč. Dalším záměrem zastupitelstva obce je oprava hasičské zbrojnice.
Nový rozhlas – Rozšíření varovného protipovodňového systému pro
Dobrovolný svazek obcí Ždánický les a Politaví je veřejná zakázka, která
nám do konce letošního roku přinese nový bezdrátový rozhlas a dva
hladinoměry a srážkoměr.
Martin Krátký, starosta

Na brusle v Němčanech
Zima se nám pomalu chýlila do svého konce, jaro zlehounka
vystrkovalo růžky a příroda se chystala na probuzení ze zimního spánku. Jenže
přišla středa 21. 2. a předpověď meteorologů všechny uvedené skutečnosti
zcela změnila. Do celé Evropy, a tedy i k nám, dorazily tuhé, suché mrazy,
které měly na našem území vydržet minimálně dalších 12 dnů. Ideální
podmínky pro partu nadšenců, dobrovolníků, kteří neváhali a už v noci z 21. 2.
na 22. 2. začali s přípravou ledové plochy, která měla vzniknout na
tréninkovém hřišti v areálu TJ Němčany. Zdá se to být až neskutečné, ale
poslední bruslení ve vesnici, pod umělým osvětlením, možností ohřátí se
v prostorách budovy TJ lahodnou tekutinou bylo možné v roce 2004. Nicméně
na hřišti pracovali dobrovolníci nepřetržitě ve dne i v noci. Po čtyřech dnech
byl výsledek z vykonané práce velmi špatný. Led neustále praskal, vytvářely se
vzduchové bubliny a to nepřinášelo dobrou náladu. Až 26. 2. s přispěním
erudovaného ledaře.  Radka Neužila, dostal led tu správnou podobu. Byli
svoláni zkušení bruslaři k prvnímu zabroušení ledové plochy, odstranění
různých nerovností,

výstupků atd. To se také povedlo, vše se večer zametlo, uklidilo
a zalilo novou vrstvou vody. Následující dny již v Němčanech na hřišti
propukla ta pravá bruslařská atmosféra. Kluziště bylo rozděleno na dvě části,
kdy tu menší využívaly hlavně děti a začátečníci, a na větší ploše se každý den
odehrávaly krásné hokejové zápasy. Každý večer po ukončení bruslení dostal
led opět novou tvář v podobě zametení a čerstvého nástřiku vodou. O víkendu
3. a 4. března praskal „stadion“ ve švech. V prostorách kabin byl během pár
dnů vybudován vynikající bufet pod vedením kulhajícího Josefa Sedláčka, kde
se mohli občerstvit malí i velcí. Myslím, že bruslení si všichni náramně užili.
Posledním dnem, kdy mohlo pár jedinců udělat nějakou tu rýhu do ledu, bylo
úterý 6. března. Suma sumárum led byl pro všechny k dispozici krásných
8 dnů. Závěrem bych chtěl poděkovat všem, kteří velkou, či menší, ale prostě
nějakou pomocí přispěli k vytvoření krásného areálu, který nám mohl kdekdo
z okolí závidět. Jěště jednou velké díky a třeba již za 10 měsíců opět na
stanovištích. 
Petr Polach

Plesová sezona v Němčanech
Příchodem nového roku byla plesová sezona roku 2018 takřka za
dveřmi. Při pohledu na rozpis všech akcí, které během ledna a února proběhnou
v nejbližším okolí naší vesničky, si člověk řekne, že kultura na vesnicích
vzrůstá. Problémem je, že při tolika možnostech kulturního vyžití horkotěžko
dostanete do své vesnice nějakou přespolní návštěvu. A tak nezbývá
pořadatelům nic jiného než spoléhat na zájem místních a postarat se
o návštěvníky akce takovým způsobem, aby společenskou událost navštívili
i v následujících letech, a to třeba se svými přespolními přáteli, a podpořili tak
kulturní dění v obci. V letošním roce uspořádala Tělovýchovná jednota již
XXX. sportovní ples a následně Maškarní dětský karneval. Němčanští stárci po
úspěšné premiéře v loňském roce zopakovali Maškarní ples pro dospělé. Na
sportovním plese nám 13. ledna výborně zahrála a zazpívala kapela Vonička
band, návštěvníky čekalo losovací drama o bohatou tombolu a všichni si určitě
přišli na své, co se týče pohoštění, protože paní Jeřábková zajistila výborný
a plně dostačující bufet. 27. ledna se do sálu kulturního domu přicházeli
nádherné, do posledních detailů propracované masky, pro které měli pořadatelé
přichystaný tematicky vyzdobený sál, fotokoutek pro pořízení archivních
obrázků pro krásné vzpomínky, spoustu soutěží, ve kterých byli vítězové
odměněni cenami, a také losování malé, ale velmi atraktivní tomboly. Všichni
návštěvníci si zasloužili obrovskou pochvalu za to, jak přistoupili k provedení
a propracování svých převleků, protože opravdu všechny byly naprosto
bezchybné. To stejné by se dalo konstatovat o dětském maškarním karnevalu,
kdy děti byly krásně připravené, stejně tak jako děvčata, která celý karneval
moderovala a této role se ujala na výbornou. Pro děti byly přichystány soutěže,
tancování, ale také už mnoho let diskutabilní tombola, která mnohým přinese
smích a radost z výhry, ale některým také slzičky zklamání. Tyto smutky
pořadatelé zkusili alespoň vykompenzovat malým dárkem pro každou ratolest
na konci karnevalu. Myslím, že jediným aspektem, který narušil dětský
karneval, byla chřipková epidemie, ale na druhou stranu v sále bylo po
dlouhých letech hýbatelno . Za pořadatele děkujeme všem, kteří svou účastí
podpořili kulturní dění v obci, a těšíme se na další společné zážitky.
Petr Polach

Škola a druhé pololetí – co nám přineslo?
Máme za sebou téměř druhou polovinu školního roku a žáci nedočkavě
vyhlížejí prázdniny. No, nejen žáci, řekněme si popravdě. Pojďme se však
trošku ohlédnout, co všechno jsme tento půlrok stihli.

Psal se leden a žáci dostali svá vysvědčení netradiční formou. Po
dopoledním řádění ho obdrželi v zábavním parku Bongo Brno. Pro některé to
bylo již několikáté vysvědčení, pro jiné – prvňáčky - to bylo jejich úplně první.
Po krátkém odpočinku jsme se přehoupli do února, kde všechny ve
škole oblažil pan Vojkůvka svými písněmi a koncertem s názvem Dětským
srdíčkům. Bohužel se nám nevyhýbaly nemoci, a tak na přelomu února
a března bylo uděleno ředitelské volno z důvodu velkého množství chřipek.
Myslím si, že žákům volno nevadilo a většina rodičů toto nařízení pochopila.
Březen – to je měsíc knihy, a tak naše škola uspořádala výstavku knih
ve vestibulu školy a každé ráno se všichni žáci a předškoláci sešli na schodech,
kde probíhalo pravidelné čtení na schodech. Do role čtenářů se přenesli nejen
zkušení žáci čtvrté třídy, ale i troufalejší prvňáčci. Každý z nich představil svoji
knihu, autora a přečetl malý úryvek. Jedním ze čtenářů se stala také paní
Simonová, která svým projevem nadchla všechny posluchače. Jelikož byla
akce zdařilá a zájem ze strany čtenářů byl velký, prodloužili jsme čtení o další
týden. A proto, že je březen měsícem knihy, nesměla také chybět ani recitační
soutěž. Všechny vítěze z obou kategorií najdete na našich stránkách, já uvedu
jen jména těch prvních v každé kategorii. Jde o Pavlínku Holoubkovou a Vítka
Holoubka.
V měsíci březen byly také vyhlášeny výsledky literární soutěže na téma
Tajemství slavkovského podzemí. Z těch jsme měli obrovskou radost, protože
na 3. místě I. kategorie se umístily žákyně čtvrté třídy Petra Dvořáčková
a Martina Kučerová. Odměnu si přebíraly na Zámku ve Slavkově a svojí
přítomností je podpořila také paní učitelka Moudrá, která je do soutěže
přihlásila. Nedílnou součástí měsíce února a března bývá maškarní karneval.
Ten náš se z důvodu chřipkových prázdnin přesunul na pozdější datum, ale za
to si ho mohli užít téměř všichni. Pod hlavičkou divadla Koráb jsme si nejen
zatančili a zasoutěžili, ale také jsme měli tu čest se seznámit s obrovským
dinosaurem. Pomalinku se měsíc březen uchyluje ke svému konci a po zimě
společně přivoláváme jaro. Abychom byli blíže sluníčku, oblékli jsme se do
žlutého oblečení a měli jsme Sluníčkový den. Vyšli jsme vynést Moranu.
Nutno dodat, že sluníčko nás vyslyšelo a své paprsky už nechalo vystrčené, jen
je postupně prodlužovalo.
I duben byl velmi bohatý. Začínali jsme pěveckou soutěží „Zazpívej,
slavíčku“. Opět jsou na stránkách k nahlédnutí kompletní výsledky, ale nedá mi
uvést jména těch, které nás reprezentovaly v okresním kole ve Slavkově. Jde
o Simonku Kovaříkovou, Evičku Kučerovou, Pavlínku Holoubkovou a
Barunku Bílikovou. I když děvčata neuspěla, byla to pro ně obrovská
zkušenost. Další akcí bylo Divadélko pro školy z Hradce Králové
s představením „Pohádky z našeho statku“ a zábavně - naučný program
„BEZPEČNÝ PES“.

Koncem měsíce je již tradičně na mnoha školách věnován naší Zemi.
V tento Den Země se i na naší škole žáci i děti věnovali aktivitám spojeným
s tímto tématem. Po naučném videu o ochraně přírody a aktivitách ve třídě, se
vydali prvňáci na cestu po Němčanech. Už takto malí žáci byli udiveni, jaký
nepořádek se zde nachází. Z „výletu“ přinesli během jedné hodiny dva plné
pytle odpadků. Nejvíce je však „dostal“ nepořádek kolem dětského
a sportovního hřiště. Spousta nedopalků a lahví od alkoholu se válela po zemi,
místo v odpadkovém koši. (Mě mrzí nedopalky hlavně na veřejném hřišti
a častý nepořádek. Prosím tedy všechny kuřáky i nekuřáky, aby se rozhlédli
a nelenili udělat pár kroků k odpadkovému koši. Děkuji). Čtvrťáci si pak
připravili zábavné úkoly pro menší spolužáky a děti z MŠ. Všichni jsme se
společně podíleli na založení naší mini zahrádky. Tady vzal vše do svých rukou
pan Andrla a díky jeho zručnosti se podařilo zasadit mnohá semínka a
sazeničky, které si děti donesly. Musím zde však poděkovat pánům Petru
a Aleši Polachovým, bez kterých by tato zahrádka nevznikla. Úplný konec
měsíce dubna patří tradičně čarodějnicím. I na naší škole jsme uspořádali Den
čarodějů a čarodějnic. Opět zde musím poděkovat spoustě rodičům, kteří nám
s organizací pomohli. Všem se den moc líbil a my jsme mohli alespoň jeden
den strávit v kouzelné škole.
A máme tu květen. V sobotu předvedli svá vystoupení ke Dni matek
děti z MŠ i žáci ze ZŠ svým maminkám, ale i babičkám, tetičkám a prostě
všem, kteří se přišli na vystoupení podívat a své maminky podarovali ručně
vyrobeným dárečkem. Zkrácené vystoupení předvedli také poslední neděli
seniorům z Němčan. Koncem května pak patřil sběru starého papíru, kde bych
chtěla poděkovat všem, kteří se na sběru jakkoli účastnili. Velmi jste nám
pomohli. A říká se, že zábava až po práci, a tak to bylo i u nás. Den po sběru
nás přijela pobavit africká skupina z Konga. Také nám popovídala o tom, jak to
funguje u nich v zemi a ve škole a zodpověděli spoustu otázek, na které se děti
ptaly. Ve víru tance jsme se protančili až k závěru programu. Dětem, a nejen
jim, se program velmi líbil, a tak jsme si slíbili, že se zase někdy uvidíme.
Samotný konec měsíce byl pro všechny prvňáčky premiérou jejich
čtenářských dovedností. V království knih je čekal pan král s královnou a také
rytíř. Po přečtení krátkého úryvku – zdolání zkoušky čtenářské, byli pasování
na čtenáře a poté společně složili slib. Od této chvíle se všichni stali věrnými
poddanými pana krále a právoplatnými členy tohoto království.
Červen. To je poslední měsíc školního roku. Sem patří fotografování,
výlety, úklid tříd, odnášení toho, co si děti vyrobily a přinesly, finišování ve
známkách i v učivu a očekávání dvou měsíců volna. Tohle je nejnáročnější
měsíc pro učitele. Venku je krásně a oni musí „udržet“ své žáky při „smyslech“
a také pro samotné žáky. Musí ještě sedět v lavicích, když je venku tak hezky.
Společnými silami to však společně zvládneme a než se nadějeme, bude tu

konec. Konec jednoho období. Pro některé s přestupem na jinou školu, pro
druhé nástup do první třídy a pro další s očekáváním, co přinese rok další.
Ke konci mi promiňte malé zamyšlení nad tímto školním rokem.
Chtěla bych poděkovat rodičům za jejich energii, kterou věnovali svým
dětem při domácí přípravě a při provedení tímto školním rokem. Bohužel, ne
všichni rodiče jsou pro své děti oporou a já bych si přála, aby se jí staly.
Zejména první třída je velmi náročná a děti se často bez pomoci svých blízkých
a pečlivé denní domácí přípravy neobejdou. Mrzí mě, že se často právě tito
menší žáčci potýkají s tím, že jim pečlivá denní domácí příprava chybí a přitom
by jim spoustu věcí usnadnila. Vše se pak projevuje v dalším učivu a v běžném
životě. Také mě velmi mrzí, že se paní učitelka v první třídě musela velmi
potýkat s tím, že děti nenosily pomůcky a ani ke konci školního roku některé
děti neměly nůžky, lepidla a věci ze seznamu, který dostaly v září. Velmi bych
si přála, aby se děti staly středem jejich pozornosti a aby rodiče pochopili, že
bez jejich pomoci to mají tito malí velmi těžké. Rodiče nás mají vést a spolu se
školou mají tvořit uzavřený kruh spolupráce a poskytnout jistotu a oporu. Budu
doufat, že příští školní rok přinese změnu a obrat k lepšímu. Tohle je moje
přání do dalšího školního roku.
Na úplný závěr bych chtěla všem poděkovat za jakoukoli pomoc,
kterou škole poskytli, a odkázala vás na naše webové stránky, kde se o dění na
naší škole aktuálně informuje a je zde spousta fotek. Také bych vám ráda
popřála krásné odpočinkové dny plné sluníčka, nasbírané energie a společných
chvil se svými blízkými. Ať prožijete léto dle svých představ a ve zdraví.
Vážené kolegyně, vám chci poděkovat za to, že jste tak bezvadný
kolektiv a snažíte se dělat pro děti maximum. Byl to náročný rok pro nás
všechny a já si velmi vážím vaší práce.
Vaše ředitelka

Výlet do ZOO Hodonín a pohádková plavba
Na středu 30. května 2018 jsme se moc těšili. Jeli jsme totiž na školní
výlet do ZOO Hodonín a na Baťův kanál.
V ZOO jsme se nejprve pořádně posilnili dobrou svačinkou a pak
vyrazili za zvířátky. Jako první jsme zahlédli krásné bílorůžové plameňáky
a poté jsme se vydali za srandovními opičkami. Po pavilonu opic, ve kterém se
skrýval i leguán, jsme narazili na první kočičku. Byla to veliká spící lvice.
A o kus dál zase spící jaguár. Moc se nám líbila i liška, tedy správně pes
hřivnatý. Ovšem nejvíce jsme se lekli tygřího samce Igora, který byl ve střehu
a proklatě blízko. Sousedi lvů byli opět tygříci, tentokrát ovšem máma se svými
už většími mláďaty. Pomalu větší radost než ze všech zvířátek jsme měli
z perníkové chaloupky, u které jsme si zbaštili dobrůtky ze svých batůžků.

Od zvířátek jsme se autobusem přepravili do přístaviště, kde jsme se
pořádně nadlábli výborným řízkem s chlebem. Nabrali jsme zase trošku sil
a hurá na loď, kde nás přivítal sám kapitán, pan král i s paní královnou
Konstancií, a ti všichni nás doprovázeli po celou plavbu lodi. Královna nám
představila jejich království s mnoha pohádkovými bytostmi jako je ježibaba,
víla Amálka či vodník. Také nás varovala, že jejich vody křižují zlí piráti, kteří
mají dobrý čich na poklad. A my zrovna na lodi jeden takový královský poklad
měli! Ten se nám naštěstí podařilo uchránit a paní královna nám jej na konci
naší plavby spravedlivě rozdělila. Dostali jsme dva pohádkové penízky
a kouzelné lízátko.
Plni zážitků jsme se rozloučili s královskou výpravou a vydali jsme se
zpět k našemu autobusu. V autobuse nám udělala ještě radost malá medaile
a na památku magnetka ze ZOO. Cesta domů nám uběhla rychle a některé
dokonce přemohla velká únava. Celý výlet se nám moc líbil a podobnou plavbu
bychom rádi zažili ještě jednou!
Děti a paní učitelky z MŠ

Zvířátka a loupežníci
Náš divadelní kroužek sehrál 15. dubna 2018 veselou pohádku Zvířátka
a loupežníci. Tentokrát jsme vybrali pohádku pro ty nejmenší. Starší, se dá říct,
zkušené herce jsme obsadili do hlavních rolí kohouta a loupežníků. Svého
úkolu se zhostili velmi dobře. Také musíme pochválit děti, které hrály poprvé
za jejich odvahu a píli. Věříme, že jejich start na jevišti nebyl poslední, a že
s nimi můžeme počítat do budoucna.
I naši nejmladší v rolích zvířátek, motýlků, broučků, ježečka a víl byli
úžasní a roztomilí. Doufám, že se pohádka líbila a všichni jsme si mohli odnést
dobrou náladu i poučení, jak je důležitá vzájemná pomoc a přátelství nejen
mezi pohádkovými zvířátky. Odměnou pro děti byl jako vždy Váš potlesk.
Na závěr pan starosta všem poděkoval a předal dětem finanční dar od
obecního úřadu, který použijeme na letošní výlet, na který se všichni těšíme.
Přejeme všem krásné léto a pěkné prázdniny a příští rok se na Vás těší
Vaši divadelníci.
Za náš kolektiv Marie Neužilová

Okresní soutěž mladých hasičů
MHJ, okresní výbor Vyškov a Hasičský sbor Křenovice uspořádali na
fotbalovém hřišti v sobotu 19. května 2018 OKRESNÍ KOLO SOUTĚŽE V
POŽÁRNÍM SPORTU MLÁDEŽE.

Na hřišti v Křenovicích se utkaly v požárním útoku družstva:
Němčany, Slavkov u Brna, Křenovice, Hrušky a Rašovice. Dochvilnost
mladým hasičům není opravdu cizí a tak v daný čas byla soutěžní družstva se
svým doprovodem a technikou nastoupena k zahájení a mohlo se začít soutěžit.
Tak tedy: „K požárnímu útoku … vpřed!“
Soutěžilo se v kategoriích: přebor jednotlivců, štafeta 4x 60 m
a požární útok.
Požární útok provádí sedmičlenné družstvo. Úkolem je sestavení
přívodního, dopravního a útočného vedení, kterým je dopravena voda od kádě
až k terčům. Přívodní vedení je tvořeno sacím košem a dvěma savicemi. Od
motorové
stříkačky
pokračuje
dopravní vedení složené ze dvou
hadic B a rozdělovače. Útočné
vedení představují dva páry hadic C
a dvě proudnice. Stříká se na
plechovky nebo nástřikové terče.
Kategorie mladších má dospělého
strojníka a sešroubované savice.
4x60m
Za družstvo startují dvě
čtyřčlenné štafety. Každý úsek je
dlouhý 60 m. Soutěžící v prvním
překonává kladinu, ve druhém
bariéru nebo břevno, ve třetím
přenáší prázdný hasicí přístroj a ve
čtvrtém zapojuje hadicové vedení
tvořené rozdělovačem, dvěma hadicemi C a proudnicí. Bariéra vysoká 1,5 m na
druhém úseku je určena pro chlapce ze starší kategorie, ostatní překonávají 80
cm břevno.
Nadšení a zápal, s kterým mladí /někteří ještě malí/ hasiči z Němčan již
druhým rokem soutěžili, byl opravdu veliký. Sledování soutěže byl pro nás
přihlížející opravdu velmi pěkný zážitek.
Obdiv a poděkování patří hlavně těm, kteří se svým malým „hasičům“
věnují ve svém volném čase.
Poděkování patří i organizátorům této akce, kteří věnovali svůj čas
k uspořádání a zajištění této soutěže.
Určitě podívaná na tuto akci vzbudila obdiv a zájem nejednoho
přihlížejícího o tuto činnost.
mladí hasiči

Setkání seniorů
Po delší prodlevě se dne 27. května 2018 uskutečnilo setkání se
seniory. Organizátoři doufají, že se zúčastněným akce líbila a odcházeli
spokojeni.

Ukončení projektu Dětský klub Němčánek, registrační číslo
projektu CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_013/0000282
V září 2016 začal v naší obci fungovat zcela nový dětský klub, jehož
cílem bylo nabídnutí takových služeb v oblasti péče o děti navštěvující
1. stupeň základní školy, které napomohou jejich rodičům ve sladění
pracovního a soukromého života.

V rámci projektu byly rodičům nabízeny tři oblasti péče o jejich děti
a to dětský klub, doprovod na kroužky a zájmové aktivity dětí a realizace
příměstských táborů.
Na začátku projektu byly stanoveny indikátory, dle kterých měl projekt
během své realizace podpořit alespoň 20 rodin. Na tuto hodnotu jsme se dostali
již v první polovině trvání projektu. Celkově jsme podpořili cca 30 rodin z obcí
Němčany, Hodějice, Heršpice, ale i města Slavkov u Brna či Rousínov.
Vzhledem k aktuálním plánům obce rozšířit od následujícího školního
roku nabídku služeb péče o děti po školním vyučování, Dětský klub Němčánek
k 30. 06. 2018 končí. Naší snahou však bude i nadále realizovat příměstské
tábory, které si děti velmi oblíbily, a dalo by se říci, že v poslední době máme
téměř 100 % návratnost dětí, tj. děti, které se tábora již zúčastnily, jsou
přihlašovány i na tábory následující.
Chceme poděkovat všem, kteří se na fungování klubu jakýmkoliv
způsobem podíleli, zejména rodičům, za projevenou důvěru, sousedům
v blízkosti dětského klubu za toleranci a shovívavost, ale i obci Němčany, za
možnost realizace některých našich aktivit v místním sále kulturního domu.
Internetové stránky www.nemcanek.cz zůstávají i nadále funkční
a i nadále se na nich budou objevovat naše plánované aktivity spojené zejména
s realizací příměstských táborů.
Za celý tým DK Němčánek Mgr. Patrik Hrozek
manager a koordinátor projektu

Včelařský kroužek mládeže
V současné době kroužek navštěvuje 10 dětí ve věku 7-15 let.
Pravidelně se scházíme v úterý – mladší děti a ve středu - starší včelaříci. Od
začátku roku do duba jsme se pečlivě připravovali na soutěž Zlatá včela, která
proběhla 14. dubna v obci Suchohrdly u Miroslavi. V kategorii mladších žáků
soutěžilo 53 dětí. Z našeho kroužku se umístili včelaříci na 16., 26. a 35. místě.
V kategorii starších žáků soutěžilo 27 dětí. Naši starší včelaříci se umístili na
3., 6., 7. a 8. místě. V průběhu dne děti navštívily zámek Miroslav, obrovskou
pěstírnu bylinek a místní zemědělské družstvo, kde chovají také pštrosy.
Z oblastního kola Zlaté včely jsme postoupili do celostátního kola, kde náš
nejstarší včelařík obsadil krásné 18. místo. Soutěž proběhla 25.5. v Nasavrkách
na středním odborném učilišti včelařském, kde soutěžilo 36 nejlepších
včelaříků z celé ČR. Děti opět dokázaly zhodnotit nabyté vědomosti
a zkušenosti a nejlepší si odnesly hodnotné ceny.
Na celosvětový svátek včel a včelařů dne 20. května opět děti
v Němčanech zasadily dvě mandloně trojlaločné a několik trvalek. Stromky
jsme zabezpečili proti poškození zvěří. V květnu jsme s včelaříky navštívili

v obci Heršpice zkušeného botanika (kurátora trvalek a okrasných trav
z Botanické zahrady v Praze), který nás provedl rozkvetlou zahradou složenou
ze stovky druhů rostlin, bylin a keřů.
Na konci května proběhlo na včelnici medobraní, kdy si včelaříci
vytočili 40 kg květového medu. Podařilo se nám také poprvé odchovat 17
matiček, které jsme rozdali němčanským včelařům. Rozšířil se nám stav
včelstev, kde jsme využili mladých matiček. Doufáme, že se nám podaří
zazimovat šest silných včelstev. V půlce června proběhlo v kroužku vyhlášení
nejlepšího včelaříka. Každý obdržel drobný dárek a zajímavé knížky. Nejlepší
však byly palačinky a zmrzlinový pohár. V červenci proběhne na včelnici
druhé medobraní a pak začneme včelstva postupně připravovat na zimu.
Nakonec se sluší poděkovat za finanční podporu, kterou jsme letos
obdrželi od Jihomoravského kraje, od obcí Němčany a Hodějice, od základní
organizace ČSV ze Slavkova a občanů z Němčan. Moc děkujeme.
Vedoucí VKM Roman Šidlík

Fotbalové jaro 2018
Zdravím všechny příznivce sportu a fotbalu zvlášť. Je za námi další
fotbalová sezona a musím konstatovat, že to byl ročník plný očekávání, naděje,
ale na konec i zmaru. Po velmi zdařilém podzimu, kdy mužstvo přezimovalo
v tabulce na slibném třetím místě, nevstoupilo do jarní části nikterak oslnivě.
První kolo přišla ihned prohra ve Velešovicích, následovala domácí remíza
s Lovčičkami. Určitým odrazovým můstkem k lepším výsledkům mohly být
výhry 1:0 na hřišti Nížkovic a zdařile otočený zápas v Dražovicích, který jsme
vyhráli 4:3. Bohužel, v následujících utkáních nás postihl nezdar, křeč,
neschopnost proměnit vypracované šance (a že jich bylo) a to znamenalo
propad do středu tabulky. Vzpruhu nám nedodal ani vítězný zápas proti
Heršpicím. Závěr sezony se nesl v duchu proher, mužstvu nelze upřít snahu,
bojovnost, ale bohužel, pokud z patnácti vyložených šancí proměníte se štěstím
jednu, tak prostě nemůžete vyhrát. Nicméně v posledním zápase přišla domácí
výhra proti Kroužku a poskytla dobrou náladu k posezení po zápase. Suma
sumárum, Němčany obsadily v tabulce 6.místo, s bilancí 10 výher, dvou remíz
a 10 proher. Celkové skóre se zastavilo na hodnotě 56:53 vstřelených
a obdržených branek. Nejlepšími střelci se stali hráči Jirka Ehrman s kontem
18 vstřelených branek a Filip Koty Kotolan s 14 góly. Musím konstatovat, že
konečné umístění v tabulce je pro mnohé hráče zklamáním, protože před
sezonou byly ambice a cíle vyšší. Ale na dveře už nám klepe ročník 2018/19
a je třeba dívat se směrem dopředu, poučit se z chyb, samozřejmě potrénovat,
rozšířit hráčský kádr, protože i letos se nám bohužel nevyhnula zranění.
Mužstvo absolvuje přípravné zápasy v termínech: 15. 7. Slavkov u Brna, 21. 7.
Sparta Brno U19, 28. 7. Nesovice, vše v domácím prostředí. Dále jsme se
přihlásili do okresní poháru. Nezbývá než popřát mnoho zdaru, vstřelených
branek a partu, která táhne za jeden provaz. Děkujeme všem fanouškům za
podporu a těšíme se opět brzy na stadionu za humny. 
Petr Polach

Mladé fotbalové naděje
V neděli 24. června přišel konečně ten očekávaný den ,,D“ našich
mladých fotbalových nadějí. Po deseti měsících pilné přípravy, drilu a tréninku
s míčem i bez něj, přišel ze strany dětí tolik očekávaný ostrý start na přesně
vytyčeném hřišti, v dresech, před zraky rodičů, spolužáků a fanoušků. Naše
přípravka vyzvala mužstvo Křenovic. Na dvou hřištích sehrály své zápasy
mladší a starší děti. Obě utkání měly vynikající tempo, nasazení, touhu a snahu
vstřelit soupeři branku. Nechyběly rohové kopy, autové vhazování a sem tam

nějaký ten faulek. Na dětech bylo vidět, že během hry toho naběhaly daleko
víc než na tréninku, a tak bez ohledu na výsledek, který tentokrát vyzněl lépe
ve prospěch Křenovic, si děti zaslouží velké poděkování a uznání. Po skončení
zápasu přišly na řadu oblíbené pokutové kopy a následovalo společné
fotografování a zasloužené občerstvení. Celá akce se nesla v duchu přípravy
před podzimním vstupem přípravky do okresní soutěže. Během prázdnin
bychom chtěli absolvovat ještě jeden přátelský zápas s mužstvem Dražovic.
V pondělí děti potěšily trenéry, protože jsme se i po tak náročném nedělním
zápase opět sešli na tréninku v hojném počtu a pokračovali v započaté práci.
Petr Polach

Klub přátel historie obce Němčany
V celé České republice již od začátku letošního roku probíhá mnoho
kulturních, historických a sportovních akcí k připomínce výročí 100 let od
vzniku Československé republiky.
Při této příležitosti KPH připravuje výstavu, na které bychom si mohli
připomenout důležité mezníky a vývoj v historii našeho státu i naší samotné
obce. Přípravu na tuto výstavu zahájil již v minulém roce náš člen a bývalý
předseda KPH p. František Kos, se kterým jsme se v únoru letošního roku
museli bohužel navždy rozloučit. Na těchto základech pokračujeme dál

a doufám, že koncem měsíce října se na výstavě seznámíme s tím, jakým
směrem se během jednoho století ubírala republika a naše obec.
Také bychom chtěli ve spolupráci s obecním úřadem Němčany umístit
na propagační panely obce verše básníka p. Zdeňka Rotrekla, jehož předkové
pocházejí z Němčan, a které mají vazbu k naší obci. Také verše p. Vratislava
Klimeše, jehož výstižně charakterizuje náš člen p. František Pecina jako
„pedagoga, muzikanta a básníka, rodáka s velkým němčanským srdcem“.
V červenci chystáme výlet s odbornými výklady do Jevišovic u Znojma
na zámek a přehradu. Podzimní měsíce budou patřit přednášce pí. Dagmar
Vorlíčkové na téma archeologie.
Přejeme Vám příjemné prožití prázdnin a dovolených.
předseda klubu Pavel Matyáš
Ve zkratce:





veškeré Vaše připomínky, podněty a nápady prosím zasílejte na
e-mailovou adresu zpravodaj@nemcany.cz nebo osobně na Vendulu
Sedláčkovou, uvítáme i Vaše příspěvky do zpravodaje na témata spojená
s naší obcí, předem děkujeme za Vaši iniciativu,
aktuální informace, hlášení a pozvánky naleznete na webových stránkách
obce www.nemcany.cz,
fotky ze společenských akcí, výstav a dalších aktivit obce jsou
uveřejněny také na webu, kde je zveřejňován i Němčanský zpravodaj
v elektronické podobě,

Všem přejeme krásné slunné léto, mnoho odpočinku a úsměv na
tváři !
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