Prosinec 2019

Na co se můžeme těšit v nadcházejících
měsících?
koledování pastýřů 23. prosince 2019
★ Zpívání pod vánočním stromem 24. prosince 2019
Pohár o neregistrovaného hráče stolního tenisu 29. prosince 2019
★ Sportovní ples 25. ledna 2020
★ Tradiční ostatky 8. února 2020
★ Maškarní ples 22. února 2020
★ Dětský karneval 1. března 2020
★ Běh osvobození
★ Pálení čarodějnic a další…
★

★

Tradiční

Kalendář na rok 2020

Spolu s tímto zpravodajem jste také obdrželi stolní kalendář na rok 2020 s tématikou ze školních lavic.
Jelikož v tomto roce slavíme 140 let od založení školy v Němčanech, téma kalendáře bylo jasně dáno.
Vyučovací prostory se od roku 1782 měnily dle možností, nejdříve ve Slavkově, poté byla zřízena
expozitura slavkovské školy v Němčanech, následně byla postavena nová budova (nynější radnice). Tato
budova ale nestačila, proto byla 15. 4. 1879 zahájena výstavba nové školní budovy, která působí jako škola
doteď. O potřebnosti nové školy svědčí i vysoký počet žáků v té době - 142. Škola si pak prošla řadou
rekonstrukcí a modernizací, ale základ položený v roce 1879 spolu s přístavbou v letech 1912-1913 zůstal
zachován. V roce 1906 se zrušilo placení školného, které dle dostupných záznamů (1892) bylo 1,92 zl. na
žáka. Ve škole se vystřídala velká řada učitelů, někteří z nich se zasloužili o školní život více někteří méně.
Každý si určitě najdeme toho svého oblíbeného učitele.
Kalendář by ovšem nevznikl bez pomoci našich spoluobčanů, kteří velmi ochotně zapůjčili novější i
historické fotografie školních ročníků. Fotografií se nám sešla velká spousta, proto téma základní i
mateřské školy se objeví i v následujících letech. V případě, že narazíte na nesrovnalosti (školní rok), dejte
nám prosím vědět, abychom opravili (rudykuc@volny.cznebo osobně). Jakékoliv připomínky jsou vítány.
Pokud máte z daných roků lepší společné fotografie anebo z chybějících let, budeme za ně vděční.
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Všem, kteří zapůjčili fotografie, velice děkujeme za jejich ochotu a podporu při sestavování kalendáře.
Snad Vám tento menší dárek zpříjemní sváteční čas a se svou rodinou zavzpomínáte na svá dětství,
kamarády, zážitky.
Jménem obecního úřadu bych Vám ráda popřála poklidné vánoční svátky v kruhu svých milovaných bez
stresu dnešní dobu a do Nového roku vykročení pravou nohou, spoustu zdraví, štěstí, úsměvů,
pracovních a osobních úspěchů.
Vendula Sedláčková

Vyškovsko nejen z nebe
Obecní úřad ve spolupráci s CBS
Nakladatelstvím s. r. o. (autoři Milan Paprčka,
Tibor Skalka) vytvořil knihu Vyškovsko nejen z
nebe, kterou Vám nabízíme k prodeji. Jedná se o
publikaci, kde najdete informace a letecké
fotografie vesnic z Vyškovského okresu. Naše
obec si připlatila a má svou vlastní titulní stránku

a několik dalších stran věnovaných povídání o
vesnici a spoustu fotek jejích krásných zákoutí.
Do prodeje půjde omezené množství kusů,
přibližně 80, cena výtisku je 200 Kč. Knihy je
možné si zakoupit na obecním úřadě.
Vendula Sedláčková

Protierozní opatření v obci

Projekt, zpracovaný a stavebně povolený v roce 2010 v rámci „Komplexních pozemkových úprav“, řeší
realizaci protierozních opatření jihovýchodně od intravilánu obce Němčany, které budou plnit funkci
ochrany obce před přívalovými dešti a snižovat vliv vodní eroze na zemědělskou půdu. Obec Němčany je
situována v údolí, jehož svahy tvoří především zemědělsky obdělávaná orná půda. Morfologie okolního
terénu přispívá k tomu, že při přívalových srážkách, které jsou charakteristické krátkou dobou trvání a
vysokou intenzitou, dochází ke kumulaci povrchového odtoku do odtokových linií, vodní erozi orné půdy
a k zaplavování obce bahnitou vodou z východu a jihovýchodu.
Část protierozních opatření ve
východní části obvodu pozemkové úpravy
již byla v minulosti realizována (rok 2016 2017), jedná se o stavební objekty Vodní
nádrž N1, Pročištění přítoku
Němčanského potoku, Biocentrum BC2,
Průceznou hrázku H1, Poldr PO1,
Protierozní meze PM2, PM3, Biokoridory
K4, K5, K6, Zatravněnou údolnici U1, Polní
cestu C13 s příkopem P1. Pokud má
soubor opatření navržených v projektové
dokumentaci tvořit funkční celek a
chránit tak obec před přívalovými
srážkami, je nutné realizovat i zbývající
stavební objekty Protierozní mez PM4,
Protierozní mez PM5 a Odvodňovací
příkop P2, které jsou situovány v
jihovýchodní části obvodu pozemkové úpravy.
Realizací protierozních mezí PM4 a PM5 dojde k přerušení dlouhých svahů orné půdy a tím k přerušení
odtokových linií, v nichž se kumuluje povrchový odtok vody ze zájmového území, dojde ke zpomalení
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odtoku vody, čímž bude umožněna
infiltrace do půdního profilu, a
přebytečná voda bude svedena
odvodňovacím příkopem P2 do
vodoteče. Ve výsledku dojde k zamezení
škod způsobených přívalovými dešti v
řešeném území, bude tedy eliminováno
zaplavování intravilánu obce Němčany a
snížen účinek vodní eroze na ornou
půdu, kterou se snižuje její úrodnost.
Akce byla realizována v termínu červen
až srpen letošního roku. Celkové
vynaložené náklady včetně položek
dodatku ke smlouvě činí 3.591.241,77 Kč.
Dodatek ke smlouvě obsahuje
prodloužení asfaltové komunikace
směrem na Hodějice, který v plné výši
platí obec Němčany. Z ostatních nákladů dostane obec v rámci poskytnuté dotace 95% nákladů zpět.
Martin Krátký, starosta

Schválená usnesení v posledních měsících

Dne 15. 8. 2019 proběhlo jednání
zastupitelstva č. 4., na programu byly tyto
body:
1)

V průběhu realizace stavby „Protierozní opatření v obci Němčany“ prováděné firmou Ekostavby
byly zjištěny následující skutečnosti
a)

b)
c)

v rámci přípravných prací nebyl do dokumentace zapracován propustek mezi protierozní mezí
PM3 a PM4
schválená dokumentace je z roku 2010, kdy platily odlišné podmínky pro křížení plynovodu
stavba odvodňovacího příkopu kříží dnes již existující přípojky NN pro „novou ulici“ a
přečerpávací stanici splaškové kanalizace, z tohoto důvodu došlo k zatrubnění části
odvodňovacího příkopu.

Jmenované změny spolu s trojnásobným asfaltové plochy zvětšením je důsledkem navýšení ceny díla o
258 585,- Kč bez DPH.
2)

3)

Zastupitelstvo rozhodlo pořídit novou svahovou sekačku. V návaznosti na nárůst zelených ploch
a složitosti terénu navrhli techničtí zaměstnanci obce zastupitelům konkrétní stroj a to
AS-MOTOR AS 1040 YAK4 WD. Starosta oslovil na základě těchto požadavků tři dodavatele, jak
stanovuje Směrnice k veřejným zakázkám malého rozsahu. Na základě doporučení výběrové
komise vybrali zastupitelé z podaných nabídek firmu Rumpová Renáta - Zahradní Technika.
ZO schválilo rozpočtové opatření
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4)

ZO vzalo na vědomí zprávu likvidační komise, čímž vyřadilo z evidence neopravitelnou mobilní
klimatizaci

Dne 18. 10. 2019 proběhlo jednání
zastupitelstva č. 5., na programu byly tyto
body:
1)

2)

ZO schválilo finanční příspěvek ve výši 10 000,- Kč pro Charitní ošetřovatelskou službu a
Hospicovou péči Bučovice a Slavkov u Brna
ZO schválilo rozpočtové opatření

3)

ZO schválilo Změnu Programu rozvoje obce Němčany, zapracování změn akce „Zklidnění dopravy
v obci Němčany“

4)

ZO schválilo Smlouvu o smlouvě budoucí na věcné břemene č. 1030052944/002 s firmou E.ON
Distribuce

5)

ZO schválilo prodej pozemku parcela číslo 1473/4 a pozemku parcela číslo 1476/48 v k.ú.
Němčany za cenu stanovenou znaleckým posudkem číslo 2685/007/2019 na výši 96 000,- Kč

6)

ZO schválilo smlouvu s firmou EU LEGAL ADVISORY, s.r.o., zpracování žádosti na opravu budovy
školy z fondu ministerstva financí

7)

ZO schválilo příkazní smlouvu s firmou WebSport & Consulting service s.r.o., se sídlem Boskovice,
Dr. Svěráka 13, na zajištění činnosti potřebné pro přípravu, zadání a průběh zjednodušeného
podlimitního řízení na zadání veřejné zakázky s názvem „Rekonstrukce budovy základní školy v
obci Němčany“

Dne 21. 11. 2019 proběhlo jednání
zastupitelstva č. 6., na programu byly tyto
body:
1)

ZO schválilo rozpočtové opatření

2)

ZO schválilo provedení řádné inventarizace majetku a závazků obce Němčany k 31. 12. 2019

3)

ZO schválilo složení Ústřední inventarizační komise, Dílčí inventarizační komise č. 1 a č. 2.

4)

ZO schválilo zmocnění starosty a místostarostky k provádění změn v paragrafech – rozpočtových
opatření

5)

ZO schválilo finanční dar pro ZŠ a MŠ Němčany PO ve výši 3 000,- Kč od společnosti Rostěnice
a.s.

5

6)

ZO schválilo Obecně závaznou vyhlášku Obecně závazná vyhláška obce Němčany č. 1/2019, o
stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Němčany

7)

ZO schválilo Obecně závaznou vyhlášku Obecně závazná vyhláška obce Němčany č. 2/2019, o
místním poplatku za užívání veřejného prostranství

8)

ZO schválilo Obecně závaznou vyhlášku Obecně závazná vyhláška obce Němčany č. 2/2019, o
místním poplatku ze psů
Martin Krátký, starosta

Finanční okénko k 30. 11. 2019

Nejzajímavější a největší výdaje za rok 2019 :
- splátka úvěru za kanalizaci …………………...……..… 1 302 576 Kč
- úroky z úvěru ……………………………………………...….... 194 572 Kč
- odvádění a čištění odpadních vod ……………...…….. 411 490 Kč
- nákup cepového mulčovače ……………………………... 519 910 Kč
- výstavba protierozní meze …………………………...… 3 591 242 Kč
- příspěvek pro TJ na zatravněni malého hřiště ..... 200 000 Kč
- sběr a odvoz komunálního odpadu ………………..…… 619 517 Kč
Finanční výbor
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MAS Slavkovské bojiště


otevřené místní partnerství obcí, podnikatelů, spolků a aktivních občanů
Místní akční skupina (MAS) Slavkovské bojiště je spolek, který se snaží být aktivní ve svém regionu
různou formou. Jednou z nich je přerozdělování evropských peněz na rozvoj místních obcí (na školy,
školky, chodníky) nebo na podporu zemědělců nebo živnostníků. MAS žadatelům podává při zpracování
své žádosti pomocnou ruku. Projekty administruje, poskytuje individuální konzultace, radí s projektovým
záměrem, se zpracováním žádosti a až po podání žádosti o platbu je žadatelům k dispozici v kanceláři
MAS, v budově obecního úřadu v Hruškách u Brna.
Na přelomu roku 2019/20 bude vyhlášena další výzva, příjem žádostí bude otevřen do dubna 2020.
Finanční příspěvky jsou ve výši 45% - 50% a jsou určené na pořízení strojů, vybavení nebo stavby v
zemědělské či nezemědělské výrobě.
Od roku 2017 MAS vyhlásila a úspěšně ukončila 8 výzev z Integrovaného regionálního programu (IROP),
3 výzvy z Programu rozvoje venkova (PRV) a 7 výzev z Operačního programu Zaměstnanost (OPZ). Z
programu IROP byla rozšířena ZŠ Sivice, ZŠ Mokrá – Horákov, MŠ Blažovice, upraveny průtahy obcí
Sokolnice a Moutnice, z programu Zaměstnanost byly např. podpořeny příměstské tábory v Němčanech,
Slavkově, Bučovicích, Blažovicích. Celková alokace 12 mil. Kč pro OPZ vše ve vyhlášených výzvách
přerozdělena, v IROP bylo z celkové alokace 70 mil. Kč zatím rozděleno 30 mil., v PRV bylo z celkové
alokace 25 mil. Kč vyčerpáno 15,5 mil. Kč.
Jinou formou podpory regionu jsou vlastní projekty MAS, např. projekty spolupráce s ostatními MAS
nebo například finanční podpora malých spolků v území prostřednictvím tzv. „Malého LEADERU“. Díky
dotaci jihomoravského kraje a vlastním finančním prostředkům v letošním roce MAS podpořila 10
kulturních a sportovních akcí, např. benefiční koncert v Šaraticích, minivolejbalový turnaj pro děti v
Hruškách, Divadelní festival ve Tvarožné, folklórní den v Telnici nebo seminář s odborníky pořádaný
hrušeckými hasiči pro děti a veřejnost o požární prevenci a pravidlech první pomoci.
MAS počítá s podporou spolků i v příštím roce.
Hana Tomanová

Okénko do naší historie
Žňový útulek

Asi r. 1938 - 1939 za starosty Šedého
Františka č. 35 a radních Kučery Aloise
č. 45, Bandoucha Stanislava č. 89,
Andrly Jana č. 206, Hoška Josefa č. 217,
aby se pomohlo občanům rychle sklidit
žňovou úrodu, byl dán do provozu
žňový útulek na dvoře radnice.
Zde se nevařilo, ani děti za poledne
nespaly. Každý žáček si s sebou ráno
přinesl dva nebo čtyři krajíce chleba s
něčím nebo namazaný a k tomu ve
sklenici od limonády bílou kávu nebo
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čaj. Oblečení bylo také tak jak každý přišel, ale většinou něco všedního, protože si hráli i na písku. Čas v
útulku byl vyplněn tak, že děti hrály různé hry, soutěže a také se i dozvěděly něco o přírodě. Pokud bylo
pěkné počasí byly i pěkné poznávací procházky po okolí naší obce. Za horšího počasí mohly použít jen
jednu místnost v radnici (dnešní pedikúra).
Učitelky

Pomocnice

Goldmanová Milada

Černá Barbora

Kubínková Albína

Fialová Marie

Růžičková Marie

Hynštová Marie

Klimešová Alena

Setinková Anděla

Rysová Aloisie

Šimečková Eliška

Kovaříková Milada

Klimešová Anděla

Štěpánková Milada

Procházková Ludmila
František Reich

Podzim v ZŠ a MŠ Němčany
Sotva přišly děti poprvé do školy, už tu máme čas
přípravy na Vánoce. Rády bychom se s vámi
podělily o zážitky nás a našich dětí za uplynulé tři
měsíce. Ve školním roce 2019 - 2020 jsme děti
slavnostně přivítaly v nově zrekonstruovaných
třídách. ZŠ Němčany navštěvuje celkem 36 žáků 24 dětí prvního ročníku a 12 dětí čtvrtého ročníku.
Předávat své znalosti, životní zkušenosti a vést děti
k zájmu o vzdělávání se i nadále snaží paní učitelky
Zuzana Olejníková, Marcela Blažková a Markéta
Moudrá za pomoci školních asistentek Kateřiny
Dembické a Terezy Sedláčkové.

tom, co vlastně knihovna je, jak to v ní funguje a jak
je možné si knihy vypůjčit. Za žáky čtvrté třídy
přijela až z Prahy paní spisovatelka Ivona
Březinová, autorka knih pro děti a mládež.
Společně si povídali o knihách, které napsala. Paní
spisovatelka děti seznámila s tím, jak píše své
knihy, kde čerpá náměty do svých knih a mnoho
dalšího.
V měsíci listopadu se uskutečnil za pomoci obce
sběr starého papíru. Prvňáčci se zatím seznamují s
chodem školy, a tak je v letošním roce zastoupili
při svážení a odnášení připravených balíčků starší
spolužáci, ale v příštím školním roce se jistě také
zapojí. Odměnou dětem za jejich šikovnost byla
návštěva kina ve Slavkově, kde měly možnost
zhlédnout pohádku Hotel Transylvánie 3.

V měsíci září jsme měli možnost zhlédnout v naší
škole dvě divadelní představení. Obě byly opravdu
vydařené a dětem se moc líbily. V novém roce
navštívíme brněnské divadlo Radost. Děti se mohou
těšit na představení Pipi, dlouhá punčocha.

Základní škola také spolupracuje s MAP Slavkov,
který pořádá mnoho zajímavých aktivit nejen pro
žáky ZŠ, ale také pro děti v MŠ a žáky v družinách.
Čtvrťáci letos využili několik programů – například
vytváření ptačích budek byla velkou zkušeností, jak
nám to (ne)jde s pracovními nástroji, ale za pomoci
pana Patrika Hrozka se nám podařilo vytvořit hned
několik budek, které v zimním období budou
sloužit pro ptáčky.

V prvním měsíci školního roku nám přálo počasí,
krásně svítilo sluníčko, a tak jsme měli možnost
trávit čas venku. Nejen v hodinách tělesné výchovy,
ale i při poznávání přírody kolem nás.
Na naší škole se snažíme podpořit u dětí
čtenářskou gramotnost a vedeme děti k lásce ke
čtení. V první třídě měly děti možnost se v rámci
projektu Budeme čtenáři seznámit s knihou.
Povídaly si společně s paní knihovnicí ze Slavkova o
významu knihy a čtení. Dozvěděly se informace o

Další zajímavou aktivitou byl programem Žijí mezi
námi a nevidí nebo neslyší, který se uskutečnil v
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Křenovicích. Žáci se zde aktivní formou seznámili s
těmito postiženími a mohli si vyzkoušet orientaci v
prostoru pomocí hole a bez zraku či jiné aktivity.
Domnívám se, že tato akce byla velmi prospěšnou a
žákům se velmi líbila. Děkujeme MAP Slavkov, že
pro nás tyto akce dělá a zajišťuje i dopravu přímo
na místo od školy. Již teď se těšíme na další.
Konec roku 2019 se nám pomalu blíží, a proto
bychom Vám všem chtěly popřát krásné svátky,
našim dětem, aby i nadále chodily rády do školy a
v novém roce jen to nejlepší.
Mgr. Marcela Blažková

Nový vzhled volnočasových aktivit bylo možno
osobně vidět na dnu otevřených dveří v září.
Doufám, že se dětem i rodičům nový vzhled líbí a
bude sloužit v této podobě i spoustu dalších let.

Modernizace
volnočasových
aktivit

Denisa Kežlínková, vychovatelka VČA

Modernizace
školních prostor

Ke konci loňského školního roku započaly v
našich volnočasových aktivitách celkem velké
úpravy. Naše škola získala projekt "Volnočasové
aktivity při ZŠ a MŠ Němčany", který byl
spolufinancován Evropskou unií. Tento projekt má
velký rozsah uplatnění, nejvíce je však zaměřen na
rozvoj a dovednosti našich dětí.

Během úprav se z těchto získaných financí ve
volnočasových aktivitách položila nová podlaha,
stěny dostaly novou výmalbu, zakoupili jsme nové
osvětlení a nábytek. Pro potěšení našich dětí byla
také zakoupena nová televize, kterou využijí nejvíce
v zimních měsících. Dále jsme pořídili magnetickou
tabuli a další vzdělávací a herní pomůcky pro děti.

Do začátku tohoto školního roku jsme
nastupovali do „nové školy“. Během prázdnin
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dostala naše škola nový kabát. Obě třídy ZŠ byly
vybaveny novou podlahovou krytinou a výmalbou.
Také šatny a chodba se prosvětlila novými
podlahami a schodiště v budově se proměnilo v
učebnici českého jazyka na schodech. Zdi nad
schodištěm pak zdobí nadčasová hesla, která se
neomrzí.

Poděkování
V pátek 1. 11. proběhl v obci Němčany sběr
starého papíru, který byl dopředu avizován. Žáci
čtvrtého ročníku připravené balíčky sváželi či
odnášeli k budově školy, které sloužilo jako
shromaždiště. Jelikož se vše nevešlo do
připraveného kontejneru, sběr pokračoval i v
pondělí 4. 11. za asistence nejen žáků. Celá akce by
se však neobešla bez přispění a obrovské pomoci
pánů Petra a Aleše Polachových, kteří po oba dny
sváželi sběr z celé obce a shromažďovali ho do
kontejnerů.
Touto cestou bych chtěla velmi poděkovat oběma
pánům, jelikož bychom se bez jejich pomoci
neobešli a také všem v obci, kteří nám přispěli
nějakým balíčkem.
Mgr. Zuzana Olejníková

Broučci a Berušky
Rok se s rokem sešel a v naší Mateřské škole v
Němčanech jsme opět mezi námi přivítali nové
tvářičky. Do třídy Berušek letos zavítalo 17 nových
dětí, které si statečně zvykají na novou životní
etapu. Ani po třech měsících to ale pořád není bez
slziček. Nejstarší děti zase „odletěly“ do třídy
Motýlků, kde se soustavně připravují na vstup do
školy. Nové tváře se objevily i v řadách paní
učitelek. V Beruškách je to paní učitelka Růžena
Kyselková, ve třídě Motýlků paní učitelka Renata
Žemlová.
Teplé podzimní dny jsme si ve školce užívali
hlavně venku na hřištích, vyráželi jsme na dlouhé
procházky či jsme zkoušeli pouštět draka. Zhlédli
jsme i krásné maňáskové divadlo i představení
Maxipes Fík. Sychravý listopad prožíváme naopak
raději ve svých třídách, kde se učíme novým
poznatkům, např. o ovoci a zelenině, o lese a jeho

obyvatelích, sv. Martinovi, či o nemocích a lidském
těle.
Pomalu ale jistě už se také začínáme chystat na
vánoční besídku, která se letos ponese v andělském
duchu. Pilně se učíme nové písničky a básničky,
protože Ježíšek se dívá a my doufáme, že i nám do
školky nějaké dárečky přinese.
Krásný čas adventní přejí děti i paní učitelky
MŠ Němčany.
paní učitelky z MŠ

Němčanské
hody 2019
Tradiční Němčanské hody letos probíhaly 15. Září.
Počasí nám přálo, takže se mohl krojovaný průvod
uskutečnit od začátku až do konce za zvuku
dechové kapely Skoroňáci a mužského pěveckého
sboru z Dambořic. Sobotní předhodová zábava byla
provázena kapelou Classic Kroměříž. Bylo nám sice
trochu těsno, ale to nás neodradilo a bavili jsme se
až do svítání. Jsme rádi, že tradice se u nás drží a
účast neupadá. Na sobotní i nedělní večerní zábavu
vás chodí stále dost, tak doufáme, že v
následujících letech tomu nebude jinak. Letos se
do kroje obléklo i hodně nováčků mladších ročníků,
které jsme všechno řádně naučili, aby mohla
tradice vesele pokračovat dál. Chtěli bychom vám
poděkovat za pomoc, kterou nám mnozí z vás
poskytli i za finanční příspěvky, které dáváte. Moc
nám to pomohlo a mohli jsme díky tomu vše
obstarat.

K tomu patří i Kácení máje, které proběhlo měsíc
po hodech. Letos zde hrála kapela Impuls z Blučiny.
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Účast opět vůbec nezklamala, tak jsme se rozhodli,
když se tak rádi bavíte, uskutečnit už čtvrtý ročník
maškarního plesu. Na ten si ale musíte počkat až
do 22.2.2020. Doufáme, že nás v tom nenecháte a
přijdete si to užít s námi.
Němčanští stárci

Prázdniny
končí
Poslední prázdninovou sobotu uspořádala TJ
Němčany pro děti i dospělé rozloučení s
prázdninami. Celý program se odehrával na hřišti,
kde vládlo krásné letní počasí. Děti si poběhaly,
zahrály fotbálek, upekly a snědly špekáček, rodiče
poseděli, poklábosili, okusili speciality z udírny,
které bylo třeba zapít lahodnými moky. K tomu
všemu nám výborně zahrála a zazpívala skupina
Výlet. Když se setmělo, nadešel čas pro malé
odvážlivce, kteří s baterkami vyrazili na cestu za
pokladem. Po bezmála hodinové vycházce končily
kroky mladých hledačů pokladů opět na hřišti.
Poklad formou buchet od maminek a babiček a
teplé kakao přišly vhod všem detektivům. Celý
večer děti a mnozí dospělí zakončili zhlédnutím
animované pohádky. Pak už nás domů zahnala
únava a zima, která přišla spolu s půlnocí. Velký
dík patří všem, kteří pomohli s organizací,
obsluhou a pečením.
Petr Polach

Klub přátel
historie
Vážení spoluobčané, loňský rok 2018 byl pro náš
klub poměrně náročný vzhledem k přípravě a
realizaci výstavy ke 100. Výročí Československé
republiky, což byla práce téměř na celý rok.
Proto jsme se shodli na tom, že v letošním roce
od akcí pro veřejnost upustíme, trochu si tak říkajíc
odpočineme, budeme se věnovat vnitroklubovým
záležitostem a uděláme si nějaký výjezd za
poznáním našich památek.

takže jejich prostřednictvím máme vždy zajištěné
odborné průvodce, od nichž se vždy dozvíme něco
nad rámec obyčejných turistických prohlídek.
V Brně jsme navštívili katedrálu sv. Petra a Pavla,
Biskupské muzeum a minoritský kostel sv. Janů,
odborné průvodce zajistil p. Miloš Jindřich.
Na dalším výjezdu, který po odborné stránce
zajistili p. Oldřich Neužil a p. Zdeněk Bohátka, jsme
navštívili Památník bible kralické, depozitář
Moravského zemského muzea na zámku v
Budišově, kde jsou k vidění vycpané exempláře
zvířat z celého světa a přehradní nádrž Dalešice i s
prohlídkou vyrovnávací vodní elektrárny se
strojovnou a vodními turbínami. Při té příležitosti
jsme si nenechali ujít zastávku v Dalešickém
pivovaru, kde se natáčel film Postřižiny.
Bohužel jsme se museli v polovině roku navždy
rozloučit s naším velice aktivním členem, p.
Františkem Pecinou, rodákem z Němčan bydlícím v
Brně. S člověkem, který neustále hýřil aktivitou a
nápady, z nichž jsme mnohé realizovali. Jeho smrt
nás hodně zasáhla, protože jeho vztah ke klubu a
rodné vesnici byl velice vřelý.
Obecní úřad pro nás uvolnil spodní část budovy
našich sbírek, kde byl uložen materiál obce. Tento
prostor bychom chtěli využit pro vytvoření nové
expozice našich sbírkových předmětů. Bude ale
potřeba provést úpravy jak vnitřní, tak i vnější části
budovy. Z tohoto důvodu děláme kontrolu všech
předmětů, případně doplnění evidence a na svých
setkáních řešíme, jak bychom si všechny úpravy
představovali a mohli je předložit k posouzení
obecnímu úřadu. Jsme si vědomi, že to bude stát
finanční prostředky a realizace se bude odvíjet od
obecního rozpočtu. Výhledově v řádu několika
týdnů chystáme – lépe řečeno – připravuje naše
členka pí. Dagmar Voříšková přednášku na téma
archeologických průzkumů. Včas Vás budeme
informovat.
Jako vždy doufáme, že na základě naší činnosti,
kterou zde prezentujeme, získáme nové zájemce o
členství v klubu. Na závěr mi dovolte, abych vám
všem jménem KPH popřál hezké vánoční svátky a
hodně zdraví, pohody a úspěchů v dalším roce.
předseda KPH Pavel Matyáš

V našem klubu máme odborníky na historii,
archeologii i význačné stavební a církevní památky,
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Zelená je tráva,
fotbal to je hra
a ...
Zdravím všechny příznivce sportu a fotbalu
zvlášť. Fotbalový podzim sezony 2019/2020 je již
minulostí a pro naše družstva byl různorodý. Sluší
se začít asi jedním z největších úspěchů, kdy naše
mladší přípravka přezimuje v tabulce na
pomyslném 1. místě (v nejmladších kategoriích se
tabulky nevedou). Na jejich stabilní výkony, krásné
fotbalové akce a góly byla radost pohledět a pro
kluky a holky z nejmladšího týmu byla určitě
odměnou početná návštěva fanoušků, ať už z řad
rodičů, prarodičů, kamarádů nebo jejich starších
fotbalových kolegů z přípravky a obou dospělých
kategorií. K té správné fotbalové atmosféře
přispělo i nové hřiště, na kterém kluci a holky
„válí“ v těsné blízkosti fandů, kteří mají super
rozhled od zábradlí před kabinami. Věřím, že v
některých momentech si děti připadaly jako na
stadionu.

Starší přípravka taktéž potěšila. Jde o fyzicky i
fotbalově náročnější soutěž, kde jsme dle mého
pohledu dopláceli na úzký kádr, který doplňovaly
opory z ml.přípravky, a na absence některých
hráčů pro zranění. Nicméně v závěrečných kolech
přišly povedené zápasy, tvrdě odmakané a
zaslouženě odměněné třemi body. Nejúspěšnějšími
střelci v obou soutěžích se bezpochyby stali Marek
Jedonek, Jan Dvořáček, Jan Bandouch a Daniela
Kovářová.

„B“ mužstvo je příjemným překvapením podzimu.
Stabilní osa kádru, kvalitní výpomoc od hráčů, kteří
momentálně nenastupují v základní sestavě áčka,
dobře zvolené posty jednotlivých fotbalistů
trenérem. To vše má za výsledek 4. místo v tabulce
s bilancí 3 výhry, 3 remízy, 2 prohry. Pokud se na
jaře bude dařit více proměňovat vyložené brankové
příležitosti, myslím, že kluci z „B“ týmu mohou
myslet na ještě lepší umístění. Přeji mnoho zdaru.
Těžko se mi hledají slova pro zhodnocení
poloviny sezony „A“ týmu, který po letech okusil
kvalitu okresní soutěže. Zpackaný start v prvních
dvou kolech, kdy naše výkony byly na úrovni IV.
třídy, zranění nové posily, Jana Rusňáka, víc řečí
něž hraní. To vše přineslo na naše kopačky
nervozitu, strach z možného dalšího nebodového
zápasu, výkyvy ve výkonech jednotlivců. I přes to
všechno, byly i světlé okamžiky, které nám dopřály
4krát ochutnat pocit vítězství v okresním přeboru.
Suma sumárum, 13. místo, 4 výhry, 9 proher, a
pasivní skóre 24:33. No, pokud chceme v soutěži
zůstat, máme na jaře co napravovat. Přeji všem
hráčům i funkcionářům, aby jarní výkony byly o
mnoho lepší a ukázaly, že Němčany do okresního
přeboru patří!!!
Nakonec bych vám za celou TJ Němčany, oddíl
kopané, oddíl stolního tenisu a oddíl badmintonu
popřál šťastný celý nový rok obohacený
jedinečnými sportovními zážitky.
Zimní příprava nám začíná hned po novém roce,
je domluveno několik přípravných zápasů, na které
se můžete přijet podívat a podpořit nás.
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Přípravné zápasy “A mužstva” na jarní část sezóny
16.2.2020 - hřiště Otnice 14:00 hod

Ten jsme pak vyměnili ve včelařské prodejně za
mezistěny.

23.2.2020 - hřiště Vyškov 16:00 Viničné Šumice
29.2.2020 - hřiště Vyškov 15:00 Dědice
8.3.2020 - hřiště Otnice, 14.00 Vážany nad Litavou
14.3.2020 - hřiště Řečkovice, 15:00 Řečkovice
Petr Polach

Včelařský kroužek
mládeže z Němčan
Je tu konec roku a další článek o práci včelaříků z
našeho kroužku.
Letošní první článek jsem začal radou
významného polského kněze a včelaře Jana
Dzierzona. Tato rada se na 100% potvrdila. Co
včelám škodí? Jednal jsem podle toho? 11 let
včelařím a kroužek vedu 6 let. A přece… letos jsem
přišel na včelnici o 12 včelstev. Co jsem udělal
špatně? Včelstva jsem ošetřil vždy po medobraní v
srpnu zakrmil cukerným roztokem, v říjnu opět
dvakrát ošetřil a v prosinci jsem ošetřil už jen dvě
včelstva. Některé úly byly úplně prázdné bez včel i
bez zásob a některé prázdné bez včel a plné rámky
zásob. V létě bylo na podložkách pár kleštíků a po
říjnovém ošetření jich bylo na podložkách tisíce.
Tady jsem již tušil neodvratné. Vše se potvrdilo
dokonáním díla ze strany jiných včel a vos, kdy
oslabená včelstva se již neměla šanci ubránit a byla
vyloupena. Ošetřoval jsem jinak jak ostatní nebo
málo? Od okolních včelařů slyším ty samé zprávy.
Přichází o včelstva. Někdo méně, někdo více a
někdo o všechna. A jak to bude vypadat na jaře?
Přežije zbytek včelstev? Jsou dost silná?
Každopádně vím, že příští rok bude medu méně.

Koncem července proběhl druhý ročník Setkání
mládeže V4, který se konal v SOŠ pod Bánošom v
Banské Bystrici. Zúčastnilo se ho 40 dětí z České
republiky, Slovenska, Polska a Maďarska. Z našeho
kroužku se setkání účastnila Anička Juráková a
Jakub Šidlík. Každý večer probíhaly prezentace
jednotlivých států. Čeští včelaříci si připravili
ukázku české polky, kvíz o České republice a
povídání o soutěži Zlatá včela. Celé setkání
probíhalo ve velmi přátelské a pohodové
atmosféře. Další ročník bude hostit polská škola
Pszczela Wola.
V září do včelařského kroužku přibyli další dva
včelaříci Adam a Matěj Pouchlý z Křenovic. Matěj
přestoupil ze včelařského kroužku z Brna, tak
můžeme navázat na jeho doposud získané
vědomosti. Doufám, že se jim bude u nás líbit.

Vrátím se ke včelaříkům a k jejich letošním
zážitkům.
V druhé půlce června jsme se účastnili kurzu
chovu matek ve Velešovicích u přítele Vladimíra
Magdy, kde přednášející byl Ing. Oldřich Veverka
ze šlechtitelské stanice Kývalka. Zde jsme si
vyzkoušeli přelarvování, které není jednoduché.
Odnesli jsme si spoustu informací, které jsme
vyzkoušeli k chovu matek na naši včelnici. Při
druhém medobraní si děti vytočily 43 kg medu. Byl
tmavší a chutnal po lípách. Vyřadili jsme nejtmavší
rámky a z nich pak vytavili přes jedno kilo vosku.

O podzimních prázdninách se setkalo v
Nasavrkách dvanáct vylosovaných nejlepších
řešitelů soutěžních úkolů z časopisu Včelařství.
Mezi vylosovanými byli i naši čtyři včelaříci
Terezka Bartová, Lucka Šidlíková, Anička Juráková
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a Jakub Šidlík. Děti samozřejmě po celou dobu
setkání nejen soutěžily, ale také je čekala spousta
zábavných her a cen. Moc se jim tam líbilo.
Již tradičně v prosinci včelaříci vyráběli
motané svíčky z mezistěn a odlévali vánoční
ozdoby. Další týden pak pekli medové perníčky,
které se jim moc povedly. Mikuláš na naše včelaříky
opět nezapomněl a těm pak nadělil balíček plný
sladkostí a drobný dárek.
Co nás čeká příští rok? Naše základní organizace
ČSV bude společně se základní organizací z
Pozořic pořádat ve Slavkově oblastní kolo soutěže
Zlatá včela, které se má účastnit přes sto včelaříků
z jižní Moravy. Budeme rádi za každou pomoc od
místních včelařů. Držte nám palce.
Přeji všem čtenářům NZ krásné a pokojné
vánoční svátky, zdraví, štěstí v novém roce.
Roman Šidlík, vedoucí VKM

U čeho jsme se letos
bavili??

rozsvícené lampiony a na konci dostali odměnu za
svou vytrvalost.
První prosincový týden je vždy spjat s
mikulášskou nadílkoua čertovským řáděním. Ani
letos tomu nebylo jinak a na své nebeské cestě se
Mikuláš i se svojí družinou zastavil v naší obci.
Mikuláš s dětmi rozsvítil obecní strom. Poté děti
plné očekávání následovaly Mikuláše na obecní
dvůr, kde mohli ukázat své dovednosti v recitování
básniček, říkanek nebo dokonce i ve zpívání. Pro ty
méně poslušné děti tu bylo přichystáno i peklo, ve
kterém měl Lucifer svoji pekelnou knihu hříchů, a
děti se dozvěděly, zda náleží peklu nebo dostanou
odměnu od Mikuláše. Zřejmě máme v Němčanech
hodné děti, když žádné z nich peklu nepropadlo a
všechny se těšily z balíčku a drobnosti od Mikuláše.
Pro doprovod dětí byly připraveny horké nápoje a
koláčky. Ne vždy se počasí vydaří, aby nemrzlo,
nefoukalo a čekání se mnohdy zdá nekonečné, ale
radost dětí ze setkání s Mikulášem za to určitě
stojí.

Každoročně pořádané akce již každý z nás zná
určitě nazpaměť, možná je má už dopředu
zaznačené v kalendáři. Pojďme si připomenout
alespoň některé z nich.
Jakmile se začnou zbarvovat listy na stromech, je
to znamení, že je čas si pořídit draka a čeká na
tradiční Drakiáda na “Větřáku” s opékáním
špekáčků a svářákem. Letos se konala 12. října a
počasí bylo téměř jarní, sluníčko svítilo, vítr foukal,
co víc si přát.

19. října se celá vesnice rozsvítila vyřezanými
dýněmi, které nám připomínala různá zvířátka,
strašidla, obličeje apod. Účastníci průvodu měli

V neděli 8. prosince bylo pro občany hráno
vánoční divadelní představení “Hrátky s čertem”.
Účast byla nižší než se očekávalo, ale naopak nás
potěšilo, že se na pohádku přišla podívat spousta
dětí. Představení mělo trošku pekelnou atmosféru,
o vtipné pasáže také nebyla nouze. Doufáme, že se
představení všem líbilo a snad příště u další
podobné akce v hojnějším počtu.
Závěrem chci poděkovat všem lidem zajišťujícím
výše zmíněné akce, za jejich osobní čas, energii a
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nápady. Jedná se bohužel stále o ty stejné osoby,
takže určitě budeme rádi, pokud se zapojí do
příprav akcí i další spoluobčané.

sad, kde děti společně s rodiči poznávaly stromy a
keře. Během této cesty, dětem myslivci vyryli
semenáčky stromů, které si na Myslivně zasadily
do připravených květináčů.

Vyhodnocení
cykloakce
Dobrovolný svazek obcí Ždánický les a Politaví
vyhlašuje každoročně sportovní akci za poznáním
svého regionu, obcí a měst svazku. Akce probíhá
vždy od jara a ukončena je dne 31. 8. předáním
průkazek s uvedením jména a otištěním 27 razítek z
jednotlivých obcí a měst svazku na obecním úřadě
v místě startu. Na konci září vždy probíhá
vyhodnocení akce a předání dárků úspěšným
cyklistům. Letos byly z naší obce oceněni pouze 2
úspěšní účastníci a odměněni cyklistickými
potřebami. Doufáme, že v příštím roce budeme
moci rozdat mnohem víc dárků, máme jich pro Vás
dostatek. Tak na jaře vzhůru do pedálů!
Vendula Sedláčková

Myslivecký
spolek Lutršték

V sobotu 26. října 2019, proběhla akce s názvem
„Poznej a zasaď strom“. Akce se uskutečnila za
spolupráce myslivců, hasičů a starosty obce
Němčany. Nejprve se děti na Myslivně seznámily s
listy a plody stromů, jenž rostou v okolí obce.

Každý si odnesl svůj stromeček domů, kde o něj
bude pečovat. Následně budou mladé stromky
vysazeny na obcí doporučeném místě. Po
procházce na děti čekalo jako odměna sladkost a
opékaní špekáčků. Troufám si říci, že akce s
podtitulem „Poznej a zasaď strom“, jenž se konala
poprvé, tak se velmi vydařila a naštěstí počasí
přálo. Doufáme, že se děti budou o své stromečky
vzorně starat, aby mohly být v budoucnu vysazeny.
Rádi bychom tuto akci v příštích letech zopakovali,
abychom nadále mohli zvelebovat okolí obce.
Tímto bychom rádi poděkovali všem, jenž se na
akci aktivně podíleli. A těšíme se na další případnou
spolupráci.
Sobota 23. listopadu se nesla v duchu Kateřinské
zábavy, na jejichž přípravách se jako již tradičně
podílel Myslivecký spolek Lutršték. K poslechu a
tanci hrála DK Voděnka z Kozlan, jenž navodila
příjemnou atmosféru. Připravena byla bohatá
tombola, složená především ze zvěřiny a dalších
hodnotných cen. Doufáme, že se přítomní hosté
dobře bavili a zachovají nám přízeň i nadále. Ještě
jednou děkujeme všem sponzorům, jenž přispěli
dary do tomboly a členům MS za organizaci
zábavy.
Za MS Lutršték, Michal Jelínek, jednatel MS

Následovala procházka katastrem obce, od
Myslivny přes Lutršték, vinohrady a meruňkový
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Římskokatolická farnost Slavkov
u Brna
Naše konkrétní Vánoce
Doba adventní, která nás uvádí do slavení
Vánoc, je v našich přírodních podmínkách
spojena s kontrastem temnoty a světla. Dny jsou
krátké, tmavé večery i rána je potřeba
prosvěcovat světlem, abychom se dokázali na
svých cestách orientovat. Do tohoto temného
období roku zaznívají slova Bible, jež nás vybízejí
k tomu, abychom se obrátili, neboť den se
přiblížil, abychom se oblékli do výzbroje světla a
kráčeli v Hospodinově světle po jeho stezkách.
Co to pro nás konkrétně znamená, jako výzva k
prožití Vánoc? Například se budu více zajímat o
své blízké, děti, manželku, vyslechnu je, udělám
si na ně čas. Opráším bibli a přečtu si kapitolu z
evangelia. Když vím, jak se v dané situaci
zachovat správně, odvážně to udělám. Budu si

všímat, zda v mém okolí není někdo, komu bych
mohl pomoci. Zkusím najít alespoň 5 věcí, za
které mohu být Bohu vděčný a poděkuji v
modlitbě. Dnes vykonám jeden dobrý skutek a
nikomu o něm nepovím. Půjdu do letošních
Vánoc ke svátosti smíření. Trpělivě vyslechnu
každého, kdo mi chce něco sdělit, postěžovat si.
Budu se modlit za lidi, kteří mi ubližují. Udělám
něco, do čeho se mi nechce, ale vím, že je to
důležité…
Věříme, že naše konkrétní snažení přinese své
plody, které mohou obohatit vaší rodinu i
každého z vás na štědrý večer.
P. Milan Vavro

Modlitba v rodině na Štědrý večer

1. 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.
2. 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.
3. 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.

Na Lutrštéku bude nový oltář
Lutršték se po sedmi letech oprav střechy a
fasády opět skví ve své kráse. V letošním roce
byla vyměněna okna u oltáře, opravena podlaha
u zvonu a vstupní portál. Velké díky všem, kteří
jste přispěli a podíleli se na opravách, také obci
Němčany za příspěvek. Nadešel čas, abychom
dokončili poslední etapu oprav, a tou je liturgické
zařízení – oltář, ambon, sedadla kněze a

přisluhujících. Nová liturgická úprava nahrazuje
provizorní oltář z roku 1979, který byl schválen
biskupstvím v Brně jako provizorní, a jak se tehdy
píše ve zprávě „bude třeba později, až po
získaných zkušenostech, zamýšlet se nad
řešením definitivním.“
Po 40 letech jsme nechali vypracovat studii
liturgické úpravy, kterou navrhl brněnský
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architekt Ing. Jiří Šťasta. Způsob ztvárnění je v
mramoru a mozaice, podobná díla můžeme vidět
v papežské kapli Redemptoris Mater, v bazilice P.
Pia v Rotondu v Itálii, v kapli katedrály v Madridu
nebo na Turzovce. Školu mozaiky, založené
kardinálem Špidlíkem, absolvoval arch. Šťasta v
ateliéru Centra Aletti v Římě.

Pánova hrobu, odkud zazněla radostná zvěst o
Pánově vzkříšení – právě od ambonu se čte
evangelium. Anděl rukou symbolicky poukazuje k
oltáři, k prázdnému hrobovému kameni,
ohlašujícího radostnou zvěst o Kristově
vzkříšení. A zároveň poukazuje na Eucharistickou
oběť, kdy můžeme mít účast a podíl na Kristově
oběti a vzkříšení skrze přijímání Jeho Těla a Krve.

Na čelním místě vidíme obraz P. Marie a na
jejím klíně mrtvého Krista. Nový oltář a ambon
nezůstávají u bolesti, ale ukazují pokračování
příběhu k Ježíšovu zmrtvýchvstání. Původní oltář
s obrazem bude zrestaurován. Nový oltář ve
tvaru kvádru bude obrazem Krista, jako úhelného
kamene Církve. Je tedy místem oběti i místem,
kde Kristus vstal z mrtvých. Ambon (pult pro
čtení z Písma) symbolizuje odvalený kámen z

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. Realizaci plánujeme na
příští rok.
P. Milan Vavro

Vánoční program farnosti
Betlémské světlo 24. 12. v Němčanech v kostele 10.00-11.00 (Slavkov 8.00–15.30)
Štědrovečerní mše sv. pro rodiny s dětmi 24. 12. ve Slavkově v 15.30
Půlnoční mše svatá 24. 12. v Němčanech ve 21.00, (Hodějice 21.00, Slavkov 22.30)
Vánoční mše sv. 25. 12. v Němčanech v 11.00, po mši koledy u betléma
Vánoční scénka dětí 25. 12. před kostelem ve Slavkově v 15.30
Sv. Štěpána 26. 12. mše sv. v Němčanech v 11.00
Vánoční koncert Danielis 28. 12. v Hodějicích v 17.00
Svátek Svaté rodiny, mše s žehnáním rodin a obnovou manželských slibů, 29. 12. v
Němčanech v 11.00
Poděkování za rok 2019, 31. 12. ve Slavkově v 16.00
Nový rok 1. 1. 2020 v Němčanech v 11.00
Slavnost Zjevení Páně, žehnání vody, křídy a kadidla, 5. 1. v Němčanech v 11.00
Tříkrálový koncert, 5. 1. ve Slavkově v 16.30
Kurz Alfa, zahájení 9. 1. ve Slavkově, Dům Svaté Rodiny v 19.00
Nedělní mše svatá v Němčanech v 11.00 hodin.
Ve středu zveme předškolní i školní děti na mše s tématem pro děti v 18.00 hodin.

Další informaceo programu farnosti najdete 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 2020 Vám i Vašim rodinám přejí
kněží P. Milan Vavro a P. Stanislav Pacner
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Krásné prožití svátků vánoční, pohodu a
klid, v novém roce zdraví, štěstí, lásku a
hodně úspěchů
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