Němčanský
zpravodaj

prosinec 2018

Vánoční
Když bílý sníh na zem padá, zahalí střechy i zahrady.
Krajina halí se ráda, do krásy vánoční nálady.
Z kuchyní cukroví voní, pod čenich všem mlsným psům.
Děti už ozdoby lepí, vánočním stromečkům.
Maminky, tátové, babičky, dědové, s námi teď radujte se.
Pro nás i pro
ro vás teď, nastává krásný čas,
Ježíšek lásku nese.

Na co se můžeme těšit v nadcházejících měsících?










Tradiční koledování pastýřů 23. prosince 2018
Zpívání pod vánočním stromem 24. prosince 2018
Pohár o neregistrovaného hráče stolního tenisu 28 a 29.. prosince 2018
Sportovní ples 12. ledna 2019
Maškarní ples
Tradiční ostatky 23. února 2019
Dětský karneval
Den Země aneb Ukliďme Česko
Pálení čarodějnic a další…

Kolik nás je?
K 10. prosinci 2018 má naše obec 784, což je téměř stejné číslo jako loňský
rok. Fluktuace obyvatel je stejná, tedy 19 přistěhovaných a zároveň 19
odstěhovaných občanů. Narodilo se zde 7 dětí (z toho 3 holčičky a 4 kluci),
bohužel nás opustilo 8 spoluobčanů. V září a prosinci proběhlo vítání malých
spoluobčánků. Během roku 2018 jsme pogratulovali 4 spoluobčanům, kteří
oslavili úctyhodných 90 let a ve třech případech 95 let.
Informace z veřejného zastupitelstva
Martin Krátký, starosta
Problematika odpadového hospodářství v obci

Martin Krátký, starosta
Školní rok 2018 - 2019
Blíží se nám vánoční čas, již brzy přivítáme rok 2019 a to znamená, že první
pololetí školního roku 2018 - 2019 se již ubírá ke svému konci. Chtěli bychom
se s vámi podělit o zážitky, které jsme v těch posledních měsících prožili.
V měsíci září jsme slavnostně přivítali děti po prázdninách u nás ve škole.
Při cestě do školy nám krásně svítilo sluníčko, které nás provázelo celý měsíc a
měli jsme tak možnost užívat si krásných teplých dní i na začátku školního
roku. Pro žáky 2. třídy to bylo již známé prostředí. Usedli do svých lavic a
společně se s paní učitelkou Marcelou Blažkovou a paní asistentkou Kateřinou
Dembickou podělili o zážitky prožité v průběhu uplynulých dvou letních
měsíců. Žáci třetí třídy to měli poněkud těžší. Přicházeli s jistými obavami,
jaké to bude v nové škole a jaké asi budou nové paní učitelky, paní ředitelka
Zuzana Olejníková a paní učitelka Markéta Moudrá. První dva ročníky
absolvovali v ZŠ Hodějice, se kterou naše škola v Němčanech již řadu let
spolupracuje. Prvotní obavy byly brzy překonány a děti si nové prostředí
oblíbily.
Ke konci měsíce září za námi přijel pan kouzelník se svou asistentkou.
Školní jídelnu proměnil v kouzelnický sál a předvedl nám nejrůznější kouzla a

triky, protože při kouzlení se jedná hlavně o šikovnost rukou, jak nám sám
prozradil. Dětem se představení moc líbilo, zvláště pak, když se panu
kouzelníkovi podařilo vykouzlit holubici a krásného bílého králíčka, kterého
měly i možnost si pohladit.
Po loňské úspěšné podzimní soutěži se i letos mohly děti opět pustit do
tvoření a přinést své výtvory do školní soutěže "Tvoříme z přírodnin". Výrobky
to byly opravdu překrásné. Chodbu školy ozdobili nejrůznější duboví panáčci,
dýňáčci, lodičky z kůry, domečky, zvířátka. Vše bylo vyrobeno z kaštanů, listů,
dřeva, žaludů a jiných přírodnin. Bylo velmi těžké hlasovat a vybírat ty
nejkrásnější výtvory. Společně jsme se pak sešli 26. října 2018 k vyhlášení
soutěže. Jelikož nás dělilo pouze pár dní od výročí sta let založení republiky,
byli jsme oblečeni v barvách české trikolory a zazpívali si naši státní hymnu. V
hlasování dětí a veřejnosti uspěli na prvním místě Petra Hrozková (ZŠ), na
druhém místě Hana Provazníková (ZŠ), na třetím místě Adam Pavézka (MŠ),
na čtvrtém místě Veronika Lahodná (ZŠ), na pátém místě Pavla Holoubková
(ZŠ) a na šestém místě Petr Provazník (MŠ). Nikdo z autorů krásné podzimní
výzdoby však neodešel s prázdnou. Každý, kdo něco vytvořil, si odnesl diplom
a malou pozornost. Letošní druhý ročník soutěže se vydařil a už se těšíme na
příště.
V měsíci říjnu jsme měli možnost ocitnout se alespoň na okamžik v
brazilském pralese, jelikož k nám zavítali papoušci z této země a jejich
chovatel, pan Radek Jareš s kolegou. V jeho chovu můžeme vidět 70 papoušků
a nově i malé opičky. Jako první se nám představil papoušek ARA, se kterým
jsme se i vyfotili. V průběhu vystoupení měly děti možnost vidět nejmenší
papoušky na světě, krásné žlutozelené papoušky, papouška Žako a také malé
opičky, které ale musely zůstat v kleci, protože jsou velmi živé a mohlo by se
stát, že už bychom je nechytili. Díky této vzácné návštěvě ze země
cizokrajného ptactva se děti dozvěděly spoustu nových věcí ze života
papoušků.
V měsíci listopadu měli žáci možnost vyzkoušet si na obecním hřišti trénink
pod vedením profesionálních trenérů fotbalu z Vyškova. Akce byla velmi
vydařená, dětem se líbila, zvláště pak chlapcům, ale i mezi děvčaty se najdou
nadějné fotbalistky.
Od 21. listopadu opět jezdíme na lekce plavání pod vedením sympatických
a zkušených lektorek plavecké školy Tempo Vyškov do Bučovic. Stejně, jako
minulý rok jsou děti nadšené a každou středu se nedočkavě těší, až budou moci
opět skočit do vody.
Měsíc prosinec je naplněný vánoční atmosférou. Začíná Advent a s ním
spojená výzdoba, pečení cukroví a pro děti to nejdůležitější, příchod Ježíška a
hlavně "ježíškova nadílka". Také naše škola již září, stejně jako vánoční strom
před obecním úřadem, na kterém vynikají ozdoby vyrobené dětmi naší školy.

Ještě před Vánocemi se můžeme těšit na Mikuláše. Muž jménem Mikuláš
opravdu žil. Byl velmi bohatý a svými penězi pomáhal ostatním lidem. Na jeho
památku chodí 5. prosince do našich domovů Mikuláš společně s anděly a čerty
a rozdává dětem dárky. I do naší školy zavítal Mikuláš s andělem a čertem a
obdaroval děti sladkostmi.
Chtěli bychom Vám všem, rodičů, prarodičům i ostatním občanům popřát
krásné svátky a našim dětem, aby škola pro ně nebyla trestem, ale místem,
kde mohou prožívat své radosti i starosti se svými kamarády a přitom se i
něco naučit nejen v matematice a gramatice, ale také v přístupu k ostatním
lidem.
Mgr. Marcela Blažková
Podzim ve škole
Tři podzimní měsíce utekly jako voda a z dětí už jsou ostřílení školkáčci.
Nové děti ve třídě Berušek se statečně i se slzičkami praly první týdny
s odloučením od maminky a teď už většina řádí s kamarády jako doma. Ti
nejstarší, předškoláci ve třídě Motýlků, si zase zvykají na nové povinnosti
v podobě pracovních úkolů, které nás provází celým rokem a připravují je na
vstup do školy.
Nezvykle teplý podzim jsme si ve školce moc užili, protože jsme mohli
dlouho dovádět na školní zahradě a hřištích. Navštívilo nás maňáskové divadlo,
kouzelník a nadšení jsme byli z krásných a srandovních papoušků. Do
studenějšího listopadu jsme vkročili ve strašidelném duchu, neboť jsme ve
školce prožívali Halloweenské hrátky. Vymalovávali jsme dýně a pavouky,
hráli si na čarodějnice a prolézali jsme obrovskou lepivou pavučinu. Ale
nezapomněli jsme ani na naše Dušičky. Namalovali jsme si papírovou
lucerničku a podívali jsme se na místní hřbitov, jak se vzpomíná na naše blízké.
Na nadcházející adventní období se moc těšíme! Pilně nacvičujeme na
pekelnou besídku a trošku jsme se obávali čerta, který přišel i s Mikulášem a
andělem. Čeká nás také malý výlet do brněnského divadla Radost na pohádku
Jak pejsek a kočička chystali Vánoce. A potom už… snad… přijde i Ježíšek.
Krásné svátky přejí děti i p. uč. MŠ Němčany
Prohýbejme nejen tělo, ale i ducha
Od září letošního roku probíhá každý pondělní podvečer v Němčanech kurz
čchi-kungu, čínského cvičení, svými kořeny sahajícího více než tři tisíce let
zpátky do historie. Vedle např. akupunktury nebo bylinné léčby je toto cvičení
řazeno mezi léčebné metody čínské medicíny, nabízí však mnohem víc.

Prostřednictvím choreograficky nenáročných cviků skýtá možnost
podniknout dobrodružnou výpravu, při níž můžeme odhalit, jak je naše tělo
propojeno s naším prožíváním, můžeme objevovat, že naše životní zážitky a
zkušenosti zůstávají uloženy uvnitř nás a mohou ovlivňovat nejen naši
psychiku, ale i to, jak se pohybujeme a jak jsme zdraví či nemocní, jak
smýšlíme a jak nahlížíme svět kolem nás. Podle míry svého nasazení pak se
vším tímto poznáním můžeme svá omezení a břemena postupně odkládat a
vracet se zpět k přirozenému způsobu pohybu.
A tato přirozenost navrací našemu pohybu lehkost, našemu tělu a duši
zdraví a pohodu, našemu životu naplnění. Čchi-kung tedy není jen léčebným
cvičením, je jedním z prastarých způsobů pěstování života.
Od poloviny ledna se na vás opět těší lektoři Nikola Čapla a Petra
Čvančarová, Škola Roye Jenzena pro studium vnitřních bojových systémů a
taoistického nej-kungu, www.internalintent-czech.cz
Nikola Čapla, Petra Čvančarová

Zelená je tráva… a ten míč
kulatý…
„A‘‘ mužstvo
Sportu zdar a fotbalu zvlášť a
obzvláště
pak
tomu
němčanskému, protože ten chytil
v letošním ročníku III. třídy na
okrese
Vyškov
neskutečnou
formu. Po loňském doobsazení
kádru o dravé mládí, sehrávání se,
hledání
ideálních
postů pro
jednotlivé hráče, přišlo konečně
to, na co němčanská kopaná
dlouho čekala. Výborné výkony,
skvělá parta, úcta, pokora, štěstí,
to vše přineslo Němčaňákům
první místo v tabulce po podzimní
části sezony 2018/2019. Nemá
cenu rozebírat každý zápas, vše se
dá napsat v pár větách. Po
odehraných 13 kolech jsme

nepoznali pocit prohry, 12x jsme zvítězili a jednou remizovali. Na první příčce
v tabulce přezimujeme s 37 body, 61 vstřelenými a 10 obdrženými brankami.
Nejpilnějšími střelci se dle očekávání stali Víťa Kaluža se 16 vstřelenými
brankami, Jirka Ehrmann s 13 góly a na záda jim dýchá středopolař Filip Koty
Kotolan s kontem 7 branek. Abychom nezmiňovali jen střelce, musíme
pochválit i téměř nepropustnou obranu, která jen zřídka nechá vyniknout
nestárnoucího Fidu Gianluigiho Sádlíka, který si drží vynikající průměr 1,3
branky na zápas. Přes zimní přestávku nechceme usnout na vavřínech, tvrdá
příprava začíná již 1. prosince. Mužstvo před vstupem do jarních bojů sehraje
několik přípravných utkání formou zimního fotbalového turnaje, a to v Brně
Řečkovicích s celky ze soutěže Brno-město. Turnaj startuje od 10. února a
fanoušci budou o přesných hracích termínech a časech s předstihem
informováni. Závěrem bych chtěl poděkovat všem, kteří jakýmkoli způsobem
pomáhají s děním na hřišti, věrným fanouškům za domácí i venkovní podporu
a hlavně všem hráčům za přístup a nasazení. Takže sportu zdar a fotbalu zvlášť
a již 31. 3. 2019 na prvním jarním domácím zápase na Stadionu za humny.

.
Mladší přípravka
Po skoro 1,5 roku dlouhé době, plné příprav,seznamování se s pravidly,
trénování, zdokonalování se v dovednostech s míčem, nastala pro ml.přípravku

konečně ta pravá, fotbalová soutěž. Náš tým byl pro letošní sezonu nalosován
do skupiny B, okresního přeboru, kde jsme měli postupně narazit na soupeře
jako je např. Rousínov, Bučovice,
Slavíkovice,
Dražovice,
Bohdalice, Vyškov, Letonice.
Během celého podzimu jsme
viděli napínavé fotbalové zápasy,
spoustu krásných golů. Ne vždy
se nám podařilo zvítězit, ale u
nejmenších fotbalistů není až tak
důležitý výsledek, ale spíše píle,
chuť, bojovnost a snaha. To vše
malým
Němčanským
reprezentantům nelze upřít. Na
konto si připsali hned čtyři cenné
výhry, kdy jsme naplno bodovali
s mužstvy Letonic, dva krát
s Vyškovem a ve Slavikovicích.
Nejen tyto ale i ostatní zápasy
doprovázela ta pravá fotbalová
atmosféra, plné tribuny rodičů,
babiček, dědečků, kamarádů. Už nyní se těšíme na další jarní kola. Rádi
bychom také poděkovali rodičům, ať už za spolupráci při dopravě na zápasy,
ale i za zajištění docházky dětí na trénink, hlavně zde jsme byli mile
překvapeni, v jak velkém počtu děti tréninky navštěvují. Jen tak dále. Během
zimní přestávky se přesouváme jednou týdně do sálu KD Němčany a jednou
týdně do haly ISŠ ve Slavkově. O termínech, odjezdech, příjezdech budou
rodiče s předstihem informováni. Mladým fotbalovým nadějím zdar.

V sobotu 24. 11.2018 se Němčanská přípravka U8 zúčastnila halového
fotbalového turnaje ve Vyškově za účasti soupeřů zvučných jmen, jako např.
Vyškov, Sparta Brno, Hodonín, Prostějov…Názvy velkých měst zpočátku
naháněla hlavně trenérům obavu z možných negativních výsledků, ale ukázalo
se a potvrdilo se pravidlo, že výsledky dělají výkony a ne jména. Děti bojovaly,
snažili se plnit pokyny zadané trenéry, makaly na hranici svých možností. Kde
to nešlo fotbalově, dohnaly to fyzickou bojovností. A tak jsme se turnajem
prokousali celkem s příjemnými výsledky, kdy jsme postupně jen těsně
prohráli s Vyškovem 1:2, získali bod s mužstvem Hodonína po remíze 2:2,
poučili se z prohry 1:8, kdy nám Sparta Brno ukázala, jaké má výborné
fotbalové talenty, následně přišla nešťastná prohra s Prostějovem 2:4 a skupinu
jsme uzavřeli remízou 2:2 s Heršpicemi, kdy o výhru jsme přišli v samotném
závěru utkání. V posledním zápase o umístění v turnaji jsme porazili Hodonín
3:2 a obsadili tak konečné 5. místo. Branky na turnaji vstřelili: Petr Klímek 6,
Jan Bandouch 3, Tobiáš Sedláček 1, Marek Jedonek 1. Těšíme se na další
zimní turnaje, které nás čekají v Rousínově a následně opět ve Vyškově.

OS přípravek ml. sk. B
Družstvo
Zápas
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Skóre

Body

1 Bohdalice
2 Dražovice
3 Bučovice

10
8
6

0
1
1

0
1
3

157:46:00
122:62
115:67

30
25
19

10
10
10

4
5
6
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8

Rousínov A
Němčany
Letonice
Vyškov B
Slavíkovice

10
10
10
10
10

4
4
3
2
1

1
0
0
0
1

5
6
7
8
8

87.104
46:70
59:95
60:135
53:120

13
12
9
6
4

V sobotu 1. 12. jsme po čerstvě napadeném sněhu zavítali do krásné
sportovní haly v Rousínově, kde jsme sehráli další přípravný turnaj U8,U9.
Postupně jsme prověřili sílu mužstev Rousínov A, Rousínov B, Slavíkovice,
Dražovice, Pustiměr. Nesmírně vyrovnaný turnaj, plný těsných výsledků, kdy
se body rozdělovali někdy až v posledních vteřinách, jsme zvládli dobře, a to
doslova, neboť jsme obsadili třetí místo. Děti před posledním zápasem
pomýšlely i o stupínek lepším umístění, ale remíza s Rousínovem, nám
nakonec zajistila zmiňovanou bronzovou pozici. Další výsledky na turnaji:
Němčany:Pustiměř 0:2, Rousínov A:Němčany 0:1, Němčany:Dražovice 0:1,
Němčany : Slavíkovice 4:0, Němčany : Rousínov B 2:2. Střelecky se za náš
tým prosadili Tomáš Sedláček 3, Jan Bandouch 2, Petr Klímek 2. Trenéry
potěšilo i kladné skoré 7:5, což ukazuje na dobrou obrannou hru a jistotu v naší
brance, kterou tvoří Peťka Dvořáčková. Při slavnostním ukončení měli děti
radost z medailí, drobných dárků, fotbalového míče a poháru za třetí místo.

TJ spolupracuje

Během druhého pololetí letošního roku jsme se zapojili hned do dvou
projektů podporovaných Fotbalovou asociací České republiky. Fotbalové
hřiště jsme využili pro akci s názvem „škola v pohybu“, kdy jsme žáky naší
školy, po domluvě s paní ředitelkou, aktivně zapojili do tohoto projektu. Děti si
tak mohly pod vedením profesionálních trenérů vyzkoušet a poměřit svou
fyzickou zdatnost, dovednosti v atletických disciplínách, zjistili, jak důležité je
se řádně zahřát, rozcvičit atd. Důležitou odezvou bylo hodnocení dětí, kterým
se tahle akce velmi líbila, proto bychom ji chtěli v budoucnu znovu zopakovat.
Oddíl kopané již dvakrát využil nabídku Regionální fotbalové akademie, kdy
se kluci a holky narození v letech 2006-2010, zúčastnili regionálního
otevřeného tréninku a to na fotbalovém hřišti v Heršpicích a v eurotělocvičně
v Dražovicích. Trénink je zaměřen převážně na techniku, práci s míčem,
individuální kličky, parádičky. Další pokračování tohoto tréninkového kempu
je v plánu v lednu nadcházejícího roku ve Slavkově, a protože naši malí
fotbalisté mají zájem a podobných akcí se chtějí účastnit, určitě zde nebudeme
chybět.
Petr Polach
Včelařský kroužek mládeže
Konec roku se pomalu, ale jistě blíží. V tuto dobu včelaři hodnotí uplynulý
rok a připravují se na jaro, kdy se těší na první prolet včel. Pro včelstva je
rozhodující počasí, kdy v zimě má mrznout, a včelky mají odpočívat. Avšak i
letos zatím zima nebyla a včely i v prosinci vyletují z úlů, jako je tomu i dnes,
kdy píši tento článek. Doufám, že v dubnu budou všechna včelstva v pořádku.
A jak se daří našim mladým včelařům?
Včelařský kroužek ke konci roku navštěvuje 9 včelaříků. Pravidelně se
scházíme v úterý a ve středu. Letos si děti ze čtyř včelstev (úlů) vytočily
v medometu 95 kg medu, který si odnesly domů. Ze starších souší se vytavilo 4
kg vosku, který se vyměnil za mezistěny. Poprvé se nám podařilo odchovat
v jednom úle celkem 17 matiček (královen), které jsme rozdali místním
včelařům. V polovině léta jsme si vytvořili oddělek, který do zazimování stihl
zesílit. Na podzim byly včelstva ošetřeny fumigací a aerosolem. Začátkem
prosince začala i u nás příprava na Vánoce, děti napekly perníčky a vyrobily
svíčky z mezistěn. Na posledním setkání tohoto roku včelaříci dostali balíčky
plné dobrot a drobné dárky od štědrých dárců z Němčan. Děkujeme.
Příští rok se všichni včelaříci zúčastní oblastní soutěže Zlatá včela, která
proběhne v dubnu v obci Vacenovice. Určitě budeme chtít zopakovat letošní

úspěch a opět se probojovat do celostátního kola v Nasavrkách. Držte nám
palce.

Všem občanům přeji klidné a spokojné vánoční svátky a mnoho štěstí
v novém roce.
Roman Šidlík - vedoucí VKM
Klub přátel historie
V letošním roce oslavujeme snad na všech úrovních (politika, kultura, sport
atd..) 100 let od vzniku Československé republiky.
Za celou dobu prošla republika různými fázemi i vývojem. Říká se, že
„dobře už bylo“, a to za první republiky. Ale už tehdy se řešily závažné
problémy – např. růst nezaměstnanosti, důsledky Velké hospodářské krize. Pak
přišla 2. Světová válka. Když se po jejím skončení situace trochu stabilizovala,
byl tu únor 1989, vstup do EU a NATO a rozdělení Československa.
To vše se nažil KPH obce Němčany formou fotografické výstavy,
v kontextu s děním a vývojem v naší obci, přiblížit. Musím zde připomenout
osobnost našeho bývalého předsedy klubu p. Františka Kose, který s přípravou
materiálu na tuto výstavu začal, a na jeho základech jsme v další práci
pokračovali. Podle účasti a ohlasů si dovolíme tvrdit, že výstavu naši občasné
ocenili kladně a že o dějiny naší republiky a dění v obci projevily zájem i
mladší ročníky. Myslíme si, že jste si nejenom připomněli to, co jste ve svém
životě prožili, ale dozvěděli jste se i něco nového.
Archeologie a nálezy v našem nejbližším okolí Vyškovska je další oblast,
kterou bychom Vám prostřednictvím přednášek chtěli přiblížit, připomenou si
výročí založení základní školy, výročí ustanovení a zavedení československé
měny. To jsou témata, kterými bychom se chtěli příští rok zabývat.
Závěrem Vám všem KPH obce Němčany přeje krásnou pohodu vánočních
svátků, štěstí a zdraví do dalšího roku a ať se máme té naší 100leté republice
co nejlépe.

Pavel Matyáš, předseda KPH
Stále organizujeme, stále se bavíme
Letos se v naší obci opět uskutečnilo několik akcí pro děti pořádaných TJ
Němčany, které se i přes rozmary počasí vydařily.
První zářijový víkend se děti měli rozloučit s prázdninami piknikem, ale
kvůli špatnému počasí se skupinka odvážlivců vydala jen na krátkou
procházku, během které si děti zahráli dnes už poněkud starší hry jako třeba
Rybičky, rybičky rybáři jedou, anebo si společně s rodiči zaskákali panáka.
Všichni, kdo se nezalekli možného deště, dostali sladkou odměnu a na hřišti
pro ně bylo od TJ připraveno občerstvení.
Velmi teplé letní počasí se líbilo snad všem kromě dýňové úrody na poli.
Proto se letošní tradiční pochod rozsvícených dýní konal o měsíc dřív.
Podzimní procházku vesnicí si nenechala ujít spousta lidí, a tak se za svitu
lampionů mohli všichni kochat nádhernými výtvory. Na konci procházky
dostali všichni vytrvalci sladkou odměnu v podobě perníčku.
Druhou říjnovou sobotu se nad naší vesnicí slétlo hejno draků, ale jen těch
hodných. Letošní drakiádě přálo hezké počasí, a proto se také zúčastnila
spousta dětí, které jako odměnu za zvládnutí letu svých vzdušných příšer
dostali od TJ špekáček a čaj. Pro starší účastníky bylo na zahřátí připravené
svařené víno.
Andrea Šilerová
Mikulášská nadílka
První prosincový týden je vždy ve znamení mikulášské nadílky a
čertovského řádění. 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, který zdobí krásné ozdoby vyrobené dětmi ze školy. 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 čekající rodiče, prarodiče, tetičky a strýčky byly připraveny horké
nápoje a koláčky. Za celou akcí stojí úsilí a ochota dobrovolníků, která není
vždy správně doceněna. Velké díky patří za celou přípravu obecním
zaměstnancům, dále Liboru Kučerovi za dovoz Mikuláše s jeho družinou, Iloně

Kučerové a Evě Fanfrlové za zajištění lahodného punče a svařáku a dalším
dobrovolníkům, kteří pomáhali s přípravou, oblečením apod. a věnovali část
svého osobního času pro zajištění zábavy ostatním spoluobčanům, hlavně
dětem.
Každým rokem přibývá nejen dětí pro nadílku, ale také jejich doprovodu
anebo jen kolemjedoucích, kteří jsou zvědaví, jak u nás vypadá Mikuláš. Počasí
není vždy ideální, někdy nás trápí zima, občas sníh, bláto nebo silný vítr,
čekání se zdá tedy nekonečné. Z těchto důvodů bude muset v budoucím roce
dojít k organizačním změnám, aby nadílka nebyla tak časově náročná.
Ing. Vendula Sedláčková
Zpívání u vánočního stromu
V roce 2007 divadelní kroužek Němčany připravil první malé vánoční
koledování u vánočního stromu. Děti od 4 let zpívali koledy na Štědrý den za
doprovodu kytary paní Věry Paterové. Zpívalo 18 dětí. Se zpěvem jim
pomáhali někteří dospělí. Tuto akci udržuje divadelní kroužek již 11 let a
doufáme, že se podaří v ní pokračovat. Zpívají se tradiční koledy a veselé
vánoční písničky. Pod vánočním stromem nechybí Juličky, panna Marie
s Ježíškem, svatý Josef a ovečky. K vánoční pohodě se podává svařené víno a
přítomní si mohou odnést domů Betlémské světlo. Děti jsou oblečené do
němčanských krojů a za krásné koledování dostanou vždy malý dárek. Od roku
2008 děti doprovází na kytaru pan Jaroslav Havrda.
Je pěkné, když se na Štědrý den sejdou lidé dobré vůle a popřejí si šťastné a
veselé svátky. Zpívajících dětí každým rokem přibývá, v tomto roce bude
koledovat kolem 35 dětí.
Marie Polachová
Adventní koncert
??
Nízká účast, pořádání do budoucna?? Na jaké téma uspořádat? Je zájem
mezi občany?
Vánoce vzhůru nohama?
Přesto že tento titulek vyznívá podivně, nenašel jsem jiné pojmenování pro
následující úvahu o současném prožívání adventní a vánoční doby. V jedné
povídce si vypráví holubi na střeše: „Arnošte, je tady září a ty baňky, světla a

ozdoby – to budou brzy Vánoce!“ Adventní doba byla dříve chápána jako
příprava na vánoční svátky. Její vnější podoba odrážela křesťanské slavení
tohoto období. Vše začínalo poznenáhlu – rozžehnutí první svíce, mikulášská
nadílka, příprava ozdob a dárků, adventní písně, půst v jídle, besedy při
dlouhých večerech, nácvik vánočních zpěvů, postupné těšení se na dárky. Vše
narůstalo, jako když se zvětšuje prostor mezi dvěma odvěsnami
v rovnoramenném trojúhelníku. A na Štědrý den všechno vyvrcholilo oslavou
příchodu Božího Syna na svět, doprovázené v plné míře vším, co k Vánocům
patří – dárky, dobré jídlo, ozdoby, zářivé světlo, koledy, vzájemná setkání,
oslava… Připodobnil bych to k nejdelší straně v trojúhelníku, přeponě. Slavení
Vánoc pokračovalo minimálně osm dní, takzvaný vánoční oktáv. Chodilo se
nejen na bohoslužby, ale také po koledě, lidé se navštěvovali.
A nyní nám poslouží jako příklad obrácený trojúhelník. V období spíše
neurčeném, ještě před začátkem Adventu, propuká všechno vnější, co patří
k Vánocům, naráz. Bez jakéhokoli náznaku očekávání, ztišení, postu,
soustředění, začíná vše naplno – trhy, ozdoby, dobré jídlo, koledy… Nic proti
tomu, nejsou to špatné věci, ale jejich užitím se vytrácí to, co k Adventu patří:
očekávání něčeho, co si člověk sám dát nemůže, někoho, kdo nás lidi
převyšuje, přichází k nám a může nás obohatit a zachránit z konečné
pozemskosti.
Je to jako ta přepona, od které se odvěsny k sobě přibližují a prostor se
zmenšuje. K blížícímu se Štědrému dni jsme již všechno vyčerpali, vyžili a
vytěžili. Druhým dnem vánočních svátků vše utichá a my se ocitáme na špičce
trojúhelníku. Zůstalo nám něco, nebo je to chvíle, kdy nasyceni vším možným
jsme ještě schopni proniknout k tomu, který sestoupil z nebe a pro každého
z nás se stal člověkem?
P. Milan Vavro, farář
Přijďte zažít kurz Alfa
Srdečně Vás zveme na deset společně strávených příjemných večerů, kde se
můžete dozvědět něco víc o křesťanské víře. Začínat budeme vždy společnou
večeří, po které bude následovat krátká přednáška a neformální diskuse ve
skupinkách. Kurz je bezplatný a nezávazný. Nikdo vás nebude do ničeho nutit,
můžete kdykoli odejít.
Máte nevěřící nebo hledající příbuzné nebo kamarády a nevíte, jak s nimi
hovořit o víře? Pozvěte je na kurz Alfa. Můžete je osobně doprovodit.
Z důvodu přípravy večeře prosíme o přihlášení na adrese
alfa.slavkov@gmail.com nebo na tel. 725 911 860.

Přijďte vyzkoušet o čem kurz Alfa je. Kurz bude probíhat od 10. ledna 2019
vždy ve čtvrtek večer od 19 do 21:30 hodin. Součástí kurzu je i společně
strávený sobotní den.
P. Milan Vavro, farář
Farní kronika 2018
Tříkrálová sbírka 2018 byla v Němčanech ve výši 24.498 Kč.
50. výročí úmrtí P. Jana Meixnera, slavkovského faráře a děkana, jsme si
připomenuli při mši svaté ve Slavkově v neděli 4. února. Ve farnosti sloužil 26
let, zemřel 5. února 1968 a je pochován na slavkovském hřbitově.
Lurdská pouť na Lutrštéku na úmysly za nemocné a za duchovní
povolání se konala v neděli 11. února.
Celonárodní sbírkou na migranty v neděli 15. dubna reagovala česká
církev na nekončící utrpení lidí v Sýrii. Ve slavkovské farnosti se vybralo
33.000 korun.
Druhá pouť děkanství do Svaté země 2018 se konala 13. – 23. dubna
2018.
První svaté přijímání v neděli 13. května v Němčanech na Lutrštéku.
Slavné sliby sestry Pavlíny se konaly v sobotu 9. června ve farním kostele
za účasti biskupa Pavla Konzbula, slavnost pokračovala odpoledním farním
dnem. Výlet dětí z náboženství 25. června do Moravského Krasu - navštívili
jsme kostel v Senetářově, Kateřinskou jeskyni, Dům přírody Moravského krasu
a hrad Holštejn.
Farní tábor Mise Fénix v Rakoveckém údolí na téma znovuosídlení Země
proběl za účasti 77 dětí začátkem srpna.
S P. Petrem Marečkem se po 18 letech působení farnost loučila v neděli 5.
srpna ve Slavkově a na Lutrštéku.
Nového farního vikáře P. Stanislava Pacnera, který přišel z Rousínova,
přivítali farníci 12. srpna.
Poutní mše svaté na Lutrštéku v neděli 16. září slavil nový kaplan ve
Slavkově, P. Stanislav Pacner. Mši sv. na patrocinium v sobotu 15. září sloužil
P. Tomáš Fránek z Bučovic. Na pěší pouť na Lutršték se vydaly rodiny ze
Slavkova.
Den se služebníkem Božím Václavem Drbolou k 80. výročí kněžského
svěcení a nástupu do Slavkova se konalo 18. listopadu ve Slavkově. P. Václav
Drbola byl v letech 1938-1939 kaplanem v naší slavkovské farnosti, v 50.
letech minulého století zatčen, nevinně odsouzen a popraven a nyní je probíhá
proces jeho blahořečení.
P. Milan Vavro, farář

Oprava Lutrštéku
Lutršték se opět skví ve své kráse. Od roku 2013 probíhala tři roky
generální oprava krovu a střechy v hodnotě 845.000 Kč. V letech 2016 až 2018
následovala oprava fasády v celkové hodnotě 521.000 Kč. Z příspěvků
Ministerstva kultury, obce Němčany a sbírek poutníků a farníků jsme opravili
střechu a fasádu Lutrštéku během 6 let v celkové hodnotě 1.366.000 Kč.
Děkujeme obci Němčany, která přispěla v roce 2018 dotací 60 tis. Kč. Při pouti
byla sbírka 34.422 Kč. Velké díky všem, kteří přispěli a podíleli se na opravě.
P. Milan Vavro, farář
Tříkrálová sbírka
Tříkrálová sbírka je v naší obci tradicí dlouhou již 18 let. Po celou dobu za
ní stojí paní Hromková a paní Svobodová, ochotné dámy, které se každý rok
neúnavně věnují její organizaci.
V letošním roce se sešlo pět skupinek nadšených koledníků. Paní Marie
Polachová a paní Jana Šilerová z Divadelního kroužku připravily kostýmy, do
kterých oblékly a upravily všechny děti. Děkujeme za jejich ochotu.
Na začátku všem požehnal P. Milan Vavro, vysvětlil dětem, že koledování
není jen o dobrotách, ale hlavně o tom, že do jednotlivých domů přinášejí
požehnání a radost. Peníze, které vyberou, dále pomáhají potřebným lidem
v nouzi.
Otec Milan se pak také vydal koledovat s králi do Nové ulice, kde požehnal
nové domovy a jejich obyvatele. Přejeme jim, ať se jim zde s námi dobře žije.
Letos se vybrala rekordní částka 24.498,- Kč. Je to skutečně nemalý obnos
vzhledem k počtu obyvatel. Z celé částky bylo 65% opět využito
prostřednictvím Charity pro naši obec a její bezprostřední okolí. Pomáháme tak
sobě navzájem. Naši občané jsou skutečně velmi štědří, za což jim patří
obrovský dík.
Poděkování patří také obci v čele s panem starostou Krátkým, která vždy
zajistí občerstvení pro unavené koledníky.
Věřím, že i další sbírka, která se již blíží, bude stejně štědrá jako v letošním
roce. Koledníkům budete moci přispět do označených a zaplombovaných
pokladniček 12.1.2019. Předem děkujeme
Za koledníky D. Havrdová

Sociální a zdravotní služby Oblastní charity na slavkovsku a bučovicku

Centrum denních služeb ve Slavkově u Brna
Tel. 734 435 125
Ambulantní pobytová služba pro seniory a zdravotně znevýhodněné osoby od
27 let věku. V Centru denních služeb se postaráme o vaše nejbližší během dne,
zajistíme dopravu tam a zpět. Pomůžeme při zvládání běžných úkonů, při
přípravě a podání jídla, obstarání běžných záležitostí. Nabídneme aktivity pro
seberealizaci.

Charitní pečovatelská služba Bučovice a Slavkov u Brna
Tel. 737 234 083 (Bučovice), 731 425 498 (Slavkov)
Poskytujeme péči o osobu a domácnost v místě bydliště uživatele.

Charitní ošetřovatelská služba Bučovice a Slavkov u Brna
Tel. 608 709 283 (vrchní sestra), 736 529 374 (Slavkov), 736 529 368
(Bučovice)
Zdravotní péče v domácím prostředí. Zadavatel: praktický lékař, nemocnice.
Platba: zdravotní pojišťovny.
Děláme všechny zdravotní výkony, které zajišťují lékaři a sestry v nemocnicích
a ordinacích odborných a praktických lékařů.

Domácí hospicová péče – Mobilní hospic sv. Filipa Neri
Tel. 608 709 283 (vrchní sestra), 736 529 374 (Slavkov), 736 529 368
(Bučovice)
Zdravotní péče v domácím prostředí u umírajících, provoz nepřetržitý 24 hodin
denně.
Poskytujeme komplexní péči o klienta v domácím prostředí s lékařem,
podporu rodiny, sociální, psychologickou, duchovní pomoc. Snažíme se
předcházet vedlejším potížím při umírání. Zadavatel: praktický lékař,
nemocnice. Platba: zdrav. pojišťovny.

Charitní poradna Bučovice Slavkov u Brna
Tel. 731 646 977 (Slavkov), 739 389 266 (Bučovice)
Bezplatné sociální a právní poradenství pro lidi nad 18 let.

Oblasti poradenství: rodinné právo, dluhy a oddlužení, vlastnická práva,
občanská práva, ochrana spotřebitele, vyhledání a informací o sociální pomoci.
Pomoc se sepisováním návrhů, žádostí, odvolání, komunikací s úřady.

Půjčovna kompenzačních pomůcek ve Slavkově u Brna
Tel. 739 380 444
Nabízí polohovací postele,
ele, invalidní vozíky, chodítka, WC křesla, WC
nástavce, stolek k lůžku, antidekubitní matrace.
Více informací na www.hodonin.charita.cz/charitni-sluzby/
www.hodonin.charita.cz/charitni
POSKYTUJEME SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ SLUŽBY
NA SLAVKOVSKU A BUČOVICKU.
OBRAŤTE SE NA NÁS, RÁDI VÁM POMŮŽEME.







Vaše podněty, nápady a příspěvky prosím zasílejte na
e-mailovou adresu zpravodaj@nemcany.cz, popř. osobně na Vendulu
Sedláčkovou nebo na obecním úřadě, předem děkujeme za Vaši
iniciativu,
Aktuální informace, fotografie a pozvánky naleznete na webových
stránkách obce www.nemcany.cz, je zde zveřejňován i Němčanský
zpravodaj v elektronické podobě
poplatky za psy a popelnice se budou vybírat ve výši:
o popelnice – osoba 500,- Kč za rok a poplatníka
o pes – první pes 100 Kč za rok,, druhý a další pes 200 Kč za rok;
o u důchodců první pes 50 Kč za rok a každý další 200 Kč za rok

Cvičení pro dívky a ženy
Pondělí 18:45 – 19:45
Ivana Spáčilová – protažení a posilování

Vánoční program farnosti
Betlémské světlo 24. 12. v kostele 10.00-11.00.
Štědrovečerní mše sv. pro rodiny s dětmi 24. 12. ve Slavkově v 15.30.

Půlnoční mše svatá 24. 12. v Němčanech ve 21.30.
Půlnoční mše svatá 24. 12. ve Slavkově ve 23.00, zpívá sbor CMB.
Vánoční mše sv. 25. 12. v Němčanech již v 10.30, po mši Koledy u betléma.
Sv. Štěpána 26. 12. a Nový rok 1. 1. 2019 v Němčanech v 11.00.
Slavnost Zjevení Páně, žehnání vody, křídy a kadidla, 6. 1. v Němčanech v
11.00.
Tříkrálový koncert Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby, 6. 1. Slavkov v
16.30.
Kurz Alfa, zahájení 10. 1. v 19.00 Slavkov, Dům Svaté Rodiny.
Tříkrálová sbírka v Němčanech 12. 1.
Další informace o programu farnosti najdete na www.farnostslavkov.cz
Kontakt: tel. o. Milan 604 280 160, o. Stanislav 737 509 507,
slavkov@dieceze.cz
Radostné Vánoce a Boží požehnání v novém roce 2019 Vám i Vašim rodinám
přejí kněží P. Milan Vavro a P. Stanislav Pacner

Němčanští pastýři zvou koledníky v předvečer Štědrého dne, tj. 23. 12.
2018, na tradiční vytrubování. Na koledu vyjdeme ve čtyři hodiny odpoledne
jako každý rok z horního konce vesnice. Jistě to bude příjemná procházka
vánoční vesnicí, tak se neváhejte připojit a vánočně naladit.

Na Štědrý den si pro vás děti z divadelního kroužku připravily vánoční
program. Zpívat se bude u vánočního stromu ve 13:15 hod. Využijte
příležitost k malé procházce a svátečnímu sousedskému setkání. Do svých
domovů si můžete odnést betlémské světlo.

TJ Němčany oddíl stolního tenisu zve všechny hráčky a hráče školního věku
na 1. ročník zimního turnaje O přeborníka Němčan, který se koná v pátek
28. prosince 2018 od 13:00 hodin v místním kulturním domě.

TJ Němčany oddíl stolního tenisu zve všechny neregistrované hráče i hráčky
jakéhokoliv věku na již v pořadí 8. ročník zimního turnaje O
Neregistrovaného přeborníka Němčan, který se koná 29. prosince 2018 od
08.30 hodin v místním kulturním domě.
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