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MONSTER bude!
20. 6. 2020 – 12. ročník!
Mgr. Lukáš Nápravník

Po zvažování mnoha okolností
jsme se při uvolnění pravidel pro pořádání akcí rozhodli i letos zvyšovat
výškový průměr ve Velkých Němčicích. Snad se návrat nebo vznik nových akcí stane náznakem lepších
zítřků bez epidemiologických komplikací. Za přísnějších hygienických
opatření odstartujeme v 11:00 hlavní
soutěž streetballu 3 na 3, ke které by

se měla připojit i nová kategorie
Hoby-veterán. Z průběžné odezvy si
věříme na překonání dosavadního rekordu 16 zúčastněných týmů z celé
Moravy a Čech. Při sledování velmi
kvalitní a tvrdé hry můžete popíjet
nebo zakusovat dobroty z grilu od

„Poctivé jídlo“ nebo využít kavárenských služeb pouzdřanské pražírny.
Snažíme se zajistit i program pro děti
a zlepšené zázemí pod stanem.
Zvláště v tomto pro podnikatele těžkém roce si vážíme podpory od Nástrojárna Ryšavý, Furch Guitars,

Dřevomonta, kamenictví Frank, řeznictví Velké Němčice, Zemos Velké
Němčice a velkého množství němčických vinařů. Snad oceníte naši vytrvalost a zastavíte se! My tu budem,
do šesti!

Most přes Svratku
Mgr. Zdeněk Frömmel

Na katastru obce se nachází řada
mostních konstrukcí od malých, jako
je tzv. „Karlův most“ až po velké pro
obousměrný automobilový provoz,
jako jsou mosty přes dálnici na Zeleňáku nebo přes řeku Svratku „Zadní
most“ směrem na Uherčice a Vranovice.
V současném období probíhá na
mostu přes Svratku celková rekonstrukce prováděná Správou a údržbou silnic JMK. Předpokládaný termín dokončení rekonstrukce je plánovaný na 30. 11. 2020.
Přestože se jedná o významnou
dopravní stavbu, nejsou o ní v análech obce prakticky žádné informace.
Původně byl v těchto místech
dřevěný most, který byl údajně zničen během války. Po válce byl na
místo přivezen most s obloukovou

mohli k věci vyprávět, obracím se na
vás spoluobčany o sdělení svých
nebo zprostředkovaných vzpomínek
k minulosti mostů. V případě, že by
se našly fotografie zachycující most
v jeho historických podobách, rádi
bychom materiál oskenovali pro potřeby obce a následně vrátili majiteli.
Za případnou spolupráci předem
děkujeme.

Jaký bude
fotbalový podzim 2020
Zdeněk Richter

Po velmi dobře provedené přípravě jarní části fotbalových soutěží
ve fotbale, chtěla naše družstva dospělých zabojovat o co nejlepší umístnění a o vítězství ve svých skupinách. Bohužel z důvodu nouzového
stavu byly všechny amatérské soutěže zrušeny, a tak se vlastně celé jaro
nehrálo. Po uvolnění začala všechna

budou hrát okresní přebor. Starší žáci
také ve spojení s Křepicemi budou
hrát okresní přebor. Obě naše nejmladší družstva přípravek budou bojovat v okresních soutěžích. Ke společným družstvům dorostu a žáků nás
přinutil, jak u nás, tak i v Křepicích,
nedostatek chlapců v těchto věkových kategoriích. Proto nemůžeme
postavit samostatná družstva v každé
vesnici. Zahájení soutěží bude o druhém víkendovém termínu v srpnu.
To, že se na našem hřišti nehrají
žádné soutěže, jsme využili k tomu,
že na tribunách provádíme brigádnicky opravy chodníků a tribuny.
V lesíku u hřiště jsme vykáceli polámané a náletové dřeviny a dále připravujeme ještě údržbu hrací plochy
a zavlažování. Vše musí být připraveno do zahájení nové sezony. Pokud
bude hrát některé naše družstvo přípravná utkání nebo pohárové turnaje,
budeme informovat na KT městyse,
naší vývěsní nástěnce a na stránkách
facebooku.

Vavřinecké hody budou.
TJ Sokol Velké Němčice spolu se
stárky ročníku 2002
Připravují 6. - 8. srpna tradiční
Vavřinecké hody.
Tradiční program:
Pátek 6. 8. v 19:00 hod.
stavění máje s diskotékou
Sobota 7. 8.
v 18,00 hod.
průvod stárků po vesnici
v 20,00 hod.
hodová zábava pod májí

konstrukcí viz fotografie, který později nahradil most současný.
Skutečnost, že schází bližší informace o historii Zadního mostu
a s ohledem na to, že čas nemilosrdně běží svým tempem vpřed a připravuje nás o pamětníky, kteří by

naše družstva trénovat a připravovat
se na podzimní část sezony 20202021.
Na podzim se naše družstva
přihlásí: muži „A“ do okresního přeboru, muži „B“ do okresní soutěže.
Dorostenci se spojili s Křepicemi a

Neděle 8. 8.
odpoledne průvod stárků po vesnici se zvaním
od 17,00 do 19,00 hod.
hodová zábava pod májí
od 20,00 hod. hodová zábava
K tanci a poslechu hraje

LÁCARANKA

Zajímavosti
z kronik Velkých Němčic
Helena Rýlichová, kronikářka
Dne 19. června 1924 v 14 h. 20
min. jel v autě přes zdejší obec náš
osvoboditel pan president republiky
Československé T. G. Masaryk, při
čemž podepsal vlastní rukou tuto

President i s chotí statně si vykračovali do kopečka k brumovické
škole. Po přivítání prohlédl si pan
president i s průvodem výstavu domácích prací a památky na spisovatele Jana Herbena.
Také podepsal kronikáři němčickému Alfonsi Melichárkovi obecní i

Podpis presidenta T. G. Masaryka v první kronice.
knihu. Podpis pana presidenta nachází se na první straně této knihy.
Nadepsaného dne (22. 6. 1947)
přijel do Brumovic president Edvard
Beneš s chotí. Naše obec jej uvítala
počtem 80 účastníků. Přijeli na dvou
přívěsných vozech traktorem státních
statků. Zájezd organizoval místní
„Sokol“.
V půl sedmé přijel president

hasičskou kroniku, jak zjevno nahoře
tohoto listu.
Při zpáteční cestě byl opět bouřlivě davem zdraven. Na přání dětí vyhlíželi manželé presidentovi z oken
národní školy.
V podvečer odjel prezidentský
průvod přes Slavkov do Náměště nad
Oslavou, letního to sídla presidenta
republiky Československé.

Podpis presidenta E. Beneše v kronice s komentářem kronikáře pana
A. Melichárka.
s chotí Hanou k rodnému domu spisovatele Jana Herbena. Po prohlídce
domu jel na hlavní silnici a pak šel ke
škole s šohaji a děvčaty. Měl též bohatý doprovod státních činitelů, mezi
nimi Prokop Drtina a Pavel Svatý.

Také dne 13. Června 1947 vítali
němčičtí „Sokolové“ pana presidenta
E. Beneše v městě Pohořelicích.

Hurá, hurá,
školka opět volá
Za kolektiv MŠ Zuzana Pekaříková a Bc. Lucie Němečková
V období uzavření mateřské
školy z důvodu pandemie nás zajímalo, jak si vedou v době karantény
naše sluníčkové dětičky. A proto
jsme s rodiči pravidelně komunikovali formou emailu. Zasílali jsme
každý týden rodičům email s aktuálními informacemi, pracovními listy
s úkoly, náměty, inspirací, jak mohou efektivně využít volný čas doma
s dětmi. Moc nás také potěšilo, když
nám mnozí poslali krátkou zprávu,
jak se mají a přidali i pár fotek, co
doma dělají. Všechny tyto pěkné
zprávy jsme poctivě tisknuli a vylepovali je na budovu mateřské školy,
kde si je můžete kdykoliv prohlédnout.
A co jsme dělaly my, paní učitelky, v době uzavření mateřské
školy? Nezahálely jsme, a i když
jsme měly zavřeno, pracovaly jsme,
jak jen to bylo možné. Hledaly jsme
potřebnou inspiraci, vyráběly jsme si
didaktické pomůcky, připravovaly si
přípravy, účastnily se online webinářů, uklízely třídy, desinfikovaly
prostory a připravovaly jsme si naši
školku na opětovné otevření.
Dne 18. 5. 2020 jsme zahájili
provoz naší mateřské školy ve Velkých Němčicích. Po dlouhé době se
opět hlásíme ze Sluníčkové školky
a po veškerých nesnázích už jsme se
nesmírně těšili, že se konečně sejdeme všichni zdraví a v plné síle.
Museli jsme přijmout opatření, které
nám doporučilo MŠMT. Tyto opatření jsme shrnuli do pokynů, které rodiče předem obdrželi do svých emailových schránek. Pokyny se týkaly
například příchodu do mateřské
školy a pohybu před budovou a jak se
chovat v prostorách mateřské školy.

Také se v nich rodiče mohli dočíst, že
před znovuotevřením mateřské školy
byl uskutečněn důkladný úklid a dezinfekce všech prostor. Dále se rodiče
seznámili, jaká hygienická opatření
dítě musí podstoupit po příchodu do
třídy.
Zahájení
provozu
dopadlo
skvěle. Musíme pochválit personál
a hlavně rodiče, jak celou situaci
a dodržování pravidel bravurně
zvládli. Obávali jsme se velkého
zmatku, ale připraveni jsme všichni
byli dokonale. Velké díky patří Vám
rodičům, že i své ratolesti učíte, jak
správně umývat a dezinfikovat ruce,
byli jsme všichni mile překvapeni,
jak to děti krásně zvládají.
První den jsme si s dětmi povídali o pandemii Covid – 19. I přes to,

neshromažďovat se). Také jsme si
vysvětlili, že se mohou nakazit veškeré věkové kategorie lidí a že virus
může způsobit různé problémy např.:
horečku, kašel a špatné dýchání atd.
Hlavně jsme si ale pověděli, že se nemoc u nás dlouho nezdrží a většina
lidí ho z těla vyžene.
A už dost o neustálém psaní
o Covid – 19. Zbytek dní děti tráví
jako obvykle, plní si úkoly, vyrábí to,
co si pro ně paní učitelky nachystaly
a velkou část tráví na naší zahradě.
Zahrada je rozdělena na dvě poloviny, aby se děti nemísily z různých
tříd mezi sebou. Nachystali jsme si
pro ně také malé překvapení ve formě
nového kolotoče, který se během
uzavření mateřské školy zakoupil
a zprovoznil.

PROGRAM KINA JISKRA
22. 6. 2020, pondělí 17:30 hod.
PAT a MAT: Kutilské trampoty
A je to opět tady! Pat a Mat přicházejí ve zcela nových trampotách. Jakou lest vymyslí na zloděje, který
jim krade jablka?
Jak vyřešit výrobu palačinek? Pro naše kutily není
žádná komplikace. Délka filmu 60 minut.

22. 6. 2020, pondělí 19:30 hod.
V síti
3 herečky, 3 pokojíčky, 10 dní a 2458 predátorů. Dokumentární film, který otvírá tabuizované téma zneužívání dětí na internetu. Do 15 let nepřístupné. Délka
filmu 100 minut.

23. 6. 2020, pondělí 17:30 hod.
Dolittle
Rodinná dobrodružná komedie. Legendární zvěrolékař se nebojí vyrazit na nebezpečnou výpravu, utkat
se s piráty a hlavně rozumí řeči zvířat. Délka filmu
102 minut.

že o něm slyšíme každý den a jsme
přesvědčeni, že o tom děti informujete, jsme se rozhodli, že si přece jenom o tématu společně popovídáme.
Dle příručky „Koroňák není kamarád“ jsme dětem vysvětlili, co to ten
„Koronavirus“ je, jak se správně nazývá, kde všude může být, jak se
správně chovat (nosit roušku, kýchat
do rukávu, nesahat si na obličej, dodržovat odstupy, mýt si častěji ruce,

Avšak co je důležité, že se děti
na sebe každý den těší. Užíváme si
strávené chvíle se svými kamarády
a prožíváme krásné slunné dny na zahradě, kde hrajeme hry a uskutečňujeme další zábavné činnosti, které
nás baví a naplňují.
Nakonec bychom Vám chtěli popřát mnoho zdraví a užívejte si
slunné dny s rodinou jako my ve
školce.
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