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Bouřka zaměstnala hasiče
SDH Velké Němčice
Dvanáct členů výjezdové jednotky z našeho sboru dobrovolných
hasičů má za sebou krušnou noc.
V pátek 26. června stihlo za zhruba
hodinu napršet ve Velkých Němči-

cích přes 60 mm srážek. Po celé obci
jsme čerpali vodu od půl 8 večer až
do 2 ráno a práce pokračovaly i v sobotu.
Několik hodin trvající šichta
nám začala v Pekle kulturního domu,
kam nastupovala voda přes kanalizaci na toaletách. Následovalo čerpání ze sklepů a garáží v šesti domech v ulicích U Rybníka a Dolní.
O půl desáté večer jsme se potom přesunuli do lokality Pod Hospodou, kde v některých místech bylo až
po kolena vody. Nechybělo mnoho
a lidé by měli vytopené domy. Voda
stékala do ulic z okolních polí a dešťová kanalizace ji už nestačila odvádět. S čerpáním přijelo na pomoc dalších pět jednotek z okolí. Jen díky

včasnému zásahu se předešlo nemalým škodám na majetku místních
obyvatel.
V sobotu jsme pokračovali
v čerpání vody v garážích a sklepích
v dalších domech po celých Němči-

cích. Dále jsme odstraňovali popadané stromy přes polní cestu na Brodači. Několik hodin nám také zabralo
dát do pořádku veškerou techniku,
umýt zásahové obleky a hadice.
Děkujeme všem spoluobčanům,
kteří pomáhali nám i obyvatelům postižených domů.
Děkujeme

místní

organizaci

dobrovolných hasičů ve Velkých
Němčicích za velmi obětavou pomoc
a zájem pomoci jednotlivým občanům po páteční bouři, která se přehnala přes obec. Hruškovi

Blesková povodeň
Pavel Nápravník, místostarosta
V pátek 26. června v podvečer
byl náš městys vystaven silnému přívalovému dešti a následnému vylití
Křepického potoka. Díky včasnému
a obětavému zásahu Jednotky sboru
dobrovolných hasičů z Velkých
Němčic byly škody na majetku občanů minimalizovány. Naši hasiči
nejprve odčerpávali vodu ze zatopených sklepů a garáží zasažených
domů. Poté se po boku hasičů
z Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje z Hustopečí,
dále jednotek sboru dobrovolných
hasičů z okolních obcí a místních
dobrovolníků, vrhnuli do odčerpávání vody z Křepického potoka,
která se vylila do ulice Pod Hospodou. Na žádost velitele zásahu byl
odpojen elektrický proud a přivolaný
pan Roman Špigel s bagrem vyhloubil dvě strouhy, které urychlily odtok
vody ze zatopených domů a zahrad.
Současně všechny jednotky neustále
odčerpávaly rozlitou vodu. Asi hodinu po půlnoci byly odčerpány poslední laguny stojaté vody a hasiči se
vraceli na své základny a domů.
Tímto ještě jednou děkujeme
naší Jednotce sboru dobrovolných
hasičů z Velkých Němčic, dále všem
zasahujícím jednotkám, všem ochotným sousedům a dobrovolníkům,
kteří pomáhali poškozeným spoluobčanům.
Děkujeme….

Vážení rodiče, milí žáci,
Mgr. Jaroslava Tesařová, ředitelka ZŠ
končící měsíc červen uzavírá
školní rok a začínají prázdniny. Každoročně se na tuhle chvíli těší všichni
ve škole. Letos byl konec roku
zvláštní, stejně jako téměř celé druhé
pololetí. Doba koronavirová a s ní
spojené zmatky, omezení a zákazy
nakonec zasáhly školy asi nejvíc. Do
posledního týdne, i když už se mohly
navštěvovat obchodní domy, kina,
divadla bez omezení, jsme my museli
dodržovat patnáctičlenné skupinky,
odstupy, roušky. Po celou dobu
distanční výuky jsme věřili, že alespoň v červnu se budeme moci vrátit
a všechno učivo probrané na dálku,
alespoň projít, zopakovat.
Dovolím si tedy krátké shrnutí
uplynulého pololetí. V únoru se podařilo uskutečnit několik tradičních
akcí. Úspěšný byl určitě karneval
plný krásných masek, tance a zábavy.
První únorový týden jsme si ve škole
připomněli 200 let od narození Boženy Němcové. O jejím životě, díle
i době, ve které žila, jsme si povídali
napříč hodinami v projektovém
týdnu. Ukončili jsme ho v kině promítnutím dokumentu a filmu nebo
pohádky na motivy naší nejznámější
spisovatelky. Někteří žáci se zúčastnili také několika sportovních akcí ve skoku do výšky se soutěžilo na
Hustopečském skákání a Nikolčické
laťce, basketbalisté reprezentovali
školu v okresním kole, které se konalo ve Valticích. Pro zájemce
o bruslení jsme zorganizovali zájezd
do Kuřimi, kde si mohli vyzkoušet
nové kluziště. Žáci sedmých tříd navštívili divadlo Reduta a představení
Kocour v botách, ve kterém zpívá jejich spolužačka K. Vahalová. Stihli
jsme i školu v přírodě v rekreačním
středisku Prudká pro žáky 8. a 9. tříd.
Pro deváťáky se celý týden totiž nesl
v duchu přípravy na jednotné přijímací zkoušky. Za týden po návratu
pak došlo k uzavření škol. Spousta

dalších naplánovaných akcí se už neuskutečnila.
Po prvních čtrnácti dnech hledání způsobů, jak zvládnout
distanční výuku, se nám snad podařilo najít systém, který víceméně vyhovoval většině. I my jsme se učili
„za pochodu“, hledali nové nápady,
možnosti. A je dobře, že jsme zvolili
různé metody a formy. Každému totiž vyhovuje něco jiného a je těžké
vyhovět všem. On-line výuka by byla
pro vyučující asi jednodušší, ale ne
každé dítě má svůj počítač, dokonce
někteří mají jen mobil nebo tablet.
Ne všichni totiž mají dostatek techniky, zejména pokud je v rodině více
sourozenců. Reagovali jsme i na podněty rodičů. Každý vyučující si zřídil
webové stránky a na nich mohli žáci
najít úkoly, návodná videa, prezentace, kvízy i testy. Čas na učení si tak
mohly děti i rodiče zvolit podle
svých možností a potřeb. Většina
žáků se zapojila a úkoly průběžně plnila. Někteří vše zvládli sami a bez
problémů, zejména ti mladší pak pracovali s pomocí rodičů či prarodičů,
někteří s učivem a úkoly bojovali
a někteří se na práci občas vykašlali.
Jak poctivě k učení přistupovali, se
ukáže v září. Vše si budeme muset
zopakovat, ale času bude podstatně
méně.
Víme, že doba byla náročná pro
všechny a pokud jste patřili k těm,
kteří chodili do práce nebo pracovali
z domu, a po večerech museli učit
děti, zasloužíte poděkování a pochvalu. Zvládli jste to velmi dobře.
A jak se říká, všechno zlé je k něčemu dobré. Děti se náhle těšily na
návrat do školy a dospělí poznali, jak
těžké může být něco vysvětlit, naučit.
A nejvíc jsme se asi těšili my, učitelé.
Škola bez dětí je totiž smutná. A příprava učiva, vyhledávání materiálů,
vytváření testů a oprava desítek
úkolů s komentářem zabrala spoustu
času. Nejvíce nám však chyběl kontakt s dětmi, jejich reakce na probírané učivo – to vše je nenahraditelné.

Úspěšný konec roku měli žáci 9.
třídy, kteří zvládli přijímací zkoušky,
a naprostá většina byla přijata na vybrané školy. Těší nás, že se v přijímacím řízení často umístili na předních
příčkách a mohli si tak po dlouhé
době oddychnout. I rozloučení
a slavnostní předávání vysvědčení
jsme mohli tradičně uskutečnit
v kině. Tahle skvělá třída si to určitě
zasloužila. Byli to žáci svědomití,
přátelští, vždy se k sobě i dospělým
chovali slušně a s respektem, dokázali podat pomocnou ruku. Chodili
jsme k nim učit rádi a bude se nám po
nich určitě stýskat. Přeji jim úspěšné
vykročení do další etapy jejich života.
Škola během uzavření prázdná
nezůstala. Snažili jsme se pořešit
různé drobné opravy, podařilo se zrenovovat podlahu na spodní chodbě
II. stupně a ve spolupráci s městysem
připravit na prázdniny celkovou rekonstrukci elektrických rozvodů
v budově I. stupně. Snad vše proběhne bez komplikací a podle plánu
se stihne oprava do konce prázdnin
dokončit.
V novém školním roce, který začne v úterý 1. 9. 2020, přivítáme ve
škole 20 prvňáčků a 23 nových žáků
do šestých tříd. Zahájíme ho jako obvykle v kulturním domě.
Na závěr bych chtěla moc poděkovat – všem žákům, kteří se doma
poctivě připravovali, všem rodičům,
kteří svým dětem věnovali čas a pomáhali s učením a plněním úkolů, za
spolupráci, všem kolegům za dobře
odvedenou práci a zvládnutou
distanční výuku a všem zaměstnancům za potřebnou práci na údržbě
školy i zahrady.
Přeji všem pevné zdraví a krásné
a zasloužené prázdniny, příjemně
strávené volné chvíle a odpočinek na
dovolených bez stresujících zpráv
a nenadálých změn. Těšíme se v září
na všechny žáky a snad na normální
průběh školního roku.

NIC NÁS NEZASTAVÍ…
Za kolektiv MŠ napsala Martina Řeháčková, učitelka

I v této nelehké situaci, kdy jsme

byli nuceni na čas uzavřít a následně otevřít naší mateřskou školu,
a to za zpřísněných hygienických
podmínek, jsme naše děti nepřipravili o zábavné dny v naší školce.
Červen jsme zahájili již tradičně
„Dnem dětí“. Pohyb dětem svědčí,
proto nechybělo ani sportovní dopoledne na školní zahradě, kde byly
pro děti nachystané sportovní disciplíny na jednotlivých stanovištích,
které byly rozděleny tak, aby se děti
z jednotlivých tříd nemíchaly
a byly dodrženy hygienické požadavky. Děti měly také možnost vyzkoušet si malovat na velká plátna
připevněná na plotě před budovou
mateřské školy nebo kreslit křídami
na chodník. Děti za jejich výkon čekala medaile a sladká odměna v podobě zmrzliny.
Pro předškoláky bylo připraveno
rozloučení s mateřskou školou,
které bylo původně plánované na
školní zahradě, ale příroda vše zařídila jinak. Během víkendu, kdy se
přes naši obec přehnala bouřka,

nám jeden z blesků rozpůlil
vzrostlý kaštan a bylo nutné jeho
odstranění z naší zahrady. Tudíž
nebyl z bezpečnostních důvodů

možný vstup dětí na zahradu, a tak
se předškoláci loučili ve třídě společně se svými učitelkami a paní ředitelkou, která je pasovala na školáky. Všichni si oslavu náramně
užili. Na rozloučenou děti obdržely
spoustu dárků v podobě trička,
knížky s věnováním učitelek a pana
starosty, diplom a dopis se zprávou
od svých učitelek ze třídy a přiťukly
si dětským šampusem. Ukončení
proběhlo slavnostním obědem „hranolky, kečup a přírodní masíčko“
a věřte, talíře byly prázdné.
Myslím, že tento neobvyklý konec
školního roku jsme zvládli na jedničku. Děti jsou dobře naladěné nejen na prázdniny, ale také do školy.
Za celý kolektiv zaměstnanců naší
mateřské školy bychom Vám chtěli
poděkovat za přízeň.
Krásné prázdniny, hodně sluníčka,
odpočinku a už se na Vás těšíme
v novém školním roce
.

Zajímavosti v kronikách Velkých Němčic
H. Rýlichová, kronikářka
Při hledání zajímavostí v kronikách naší obce jsem narazila na zápis
o počasí v roce 1977.
Rychlé tání v horských oblastech a vydatné dešťové srážky měly
za následek prudký vzestup hladin
všech moravských řek. 11. února
byla na okrese Břeclav vyhlášena situace ohrožení.
Přívaly vod postupně zaplnily
veškeré rezervní prostory Brněnské
přehrady a přebytečná voda se začala
přelévat přes hráz. Množství přepadající vody dosáhlo 23. února
125 m3/sec, což je vůbec nejvyšší
průtok za celou existenci přehrady.
Téhož dne dosáhla Svratka ve Velkých Němčicích kóty 400 cm a následujícího dne po dalším vzestupu dosáhla hladina výše 490 cm. Pod vedením místního povodňového štábu
pracovali občané a požárníci na
zpevnění hrází. Na pomoc přijeli požárníci z Křepic, kteří na ohroženém
úseku nepřetržitě odčerpávali vodu
z kanalizace, aby nedošlo k zatopení
sklepů a rodinných domků v nízko
položených částech obce. Místní povodňová komise měla k dispozici
střelmistra ze STS Hustopeče, který
měl za úkol v případě dalšího vzestupu hladiny odstřelit kus říční hráze
na pravém břehu Svratky u Boudek a
odvrátit tak vodní příval do lesů.
Přes veškerá opatření se nepodařilo zabránit protržení hráze asi 150
m za odbočkou bývalého mlýnského
náhonu. Voda zatopila zahradu JZD
a hřiště, vnikla do kabin TJ Sokol a
zaplavila sklady místního výkupního
závodu umístěné v budově mlýna.
23. února muselo JZD nařídit evakuaci dobytka, ustájeného na Ostudách.
Škody způsobené povodní činí
v úhrnu asi půl milionu Kč. Voda zatopila 385 ha pozemků. Nejvíce po-

stiženými byly Lesní závod Židlochovice a JZD Osvobození V. Němčice.
Potíže s velkou vodou se naštěstí
neprojevily v celkové bilanci úrody.
Naopak – JZD Osvobození dosáhlo
na ploše 1 230 ha obilovin průměrného výnosu 58,1 centů zrna, což je
zařadilo na první místo nejen v Jihomoravském kraji, ale v celé ČSR. Po
zásluze obdrželi družstevníci od prezidenta vyznamenání „ Za zásluhy
o výstavbu“. Poděkovat družstevníkům přišel též výrobní náměstek
Okresní zemědělské správy v Břeclavi ing. Ant. Kaňa a tajemník okresního výboru Svazu družstevních rolníků s. Vlastimil Maděra. Ve sklizni
technické cukrovky se podařilo překonat sestupný trend výnosů z posledních let a oproti plánovaným 360
centům z hektaru dosáhnout na ploše
270 ha průměrného výnosu 482
centů, což představuje překročení požadavků státního nákupu o 2 400 tun
a je současně nejvyšším výnosem na
okrese.

Ohlédnutí
za 12. Monstrem
Za pořadatelský tým Mgr. Lukáš Nápravník
Ohlížení se za letošním Monstrem je
činností příjemnou. Korona riziko,
do kterého jsme někdy v dubnu šli, se
i přes celodenní déšť 20. 6. prostě vyplatilo a letošní ročník se opět posunul vpřed. Potvrdilo se nám, že spor-

tovci budou mít chuť se potkat a porvat pod bezednými koši. To vyústilo
do rekordních 20 týmů, v nich hrajících 80 dlouhánů ve dvou kategoriích hlavní (16 týmů) a veteránské
(4 týmy). V době od 11.00 do
18.00 jsme v kulturním domě byli
schopni odehrát celkem 42 nad
míru tvrdých a vyrovnaných utkání
i s doprovodnými soutěžemi. O
kvalitě turnaje, který se stává čím
dál více vyhledávaným i streetballovými profíky, hovoří účast 2 reprezentantů ČR v tomto novém
olympijském sportu. Dále několik
bývalých ale i současných mládežnických reprezentantů resp. i 2 kapitánů reprezentace U18, mnoho
hráčů, kteří si své odehráli v nejvyšší soutěži, 2 kluci se zkušenostmi s basketbalem na americké
univerzitní NCAA apod. Místně
byli zastoupeny nejen moravské
basketbalové bašty Brno, Prostějov, Olomouc, Ostrava, Kyjov ale i
Praha, „přespolní“ Bratislava a také

národnost ukrajinská či turecká! Vítěz 12. ročníku se staly už po sedmé
v řadě Barbíny v čele s reprezentantem ČR Janem Kratochvílem!
Přesto že v mnoha ohledech nemůže náš turnaj plně konkurovat finančním a technickým možnostem
velkých streetballových turnajů
v ČR. Naší předností jsou dobrá organizace, dlouho budované vztahy
a především atmosféra vinařské

obce. Díky němčickým vinařům zajistíme velmi pitelné ceny opravdu
pro všechny účastníky! A když vinařství Nečas nabídne i degustaci při
zpěvu přibických mužáků, zůstává na
afterpárty až 50 přespolních. Krom
zápasů, soutěží a super grilu Aleše
Skoumala v pekle, mohlo, i v omezeném prostoru za oponou, mateřské
centrum Pupíci nabídnout přítomným dětem nápaditý program. Velmi
si cením, že v těchto pro podnikatele
těžších dobách, nás podrželi naši tradiční podporovatelé Nástrojárna
Ryšavý, Furch Guitars, Dřevomonta Řežábek a Kamenictví
Frank. Obec Velké Němčice nám
poskytla azyl do deště i jinou výpomoc, funguje dobrá spolupráce s TJ
Sokol Velké Němčice, Zemos zapůjčil potřebné velké stany. Tato pozitivní vůle z mnoha směrů má smysl
a pohání nás do dalšího už 13. ročníku, díky moc!
Třeba se na Monstru příští léto
uvidíme!
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