ZPRAVODAJ
VELKÉ NĚMČICE
Číslo: 8
Ročník: XXXIX
Srpen 2020

HODY VELKÉ NĚMČICE

TJ Sokol Velké Němčice a stárci ročníku 2002
srdečně zvou všechny občany na

TRADIČNÍ VAVŘINECKÉ HODY,
které se konají 8. a 9. srpna 2020

Program:
Sobota 8. 8. 2020
17:00 hod.
mše svatá
18:00 hod.
průvod stárků obcí
20:00 hod.
taneční zábava na parketu u kostela
Neděle 9. 8. 2020
12:00 hod.
zvaní na večerní zábavu
17:00 hod.
tanec pod májí
20:00 hod.
taneční zábava na parketu u kostela
Po oba dva dny hraje dechová hudba LÁCARANKA.
Zvou stárci i pořadatelé.
Hodové zábavě předchází stavění máje v pátek 7. 8. 2020 v 19.00 hodin na parketu u kostela. Prosíme rodiče stárků, ale i ostatní občany
o pomoc. Následně bude na parketu zábava pokračovat diskotékou.

JUDr. František Klimus
Naše krásné krojované hody se
nám blíží a výbor TJ SOKOL Velké
Němčice, se po pečlivém vyhodnocení
stávající situace, usnesl na způsobu konání letošních hodů.
Je nezbytné dodržování základních hygienických opatření, zejména:
• apelujeme na dodržování doporučení, nebo případných omezení stanovených Ministerstvem zdravotnictví či Krajskou hygienickou stanicí
• kdo má zvýšenou teplotu nebo jiné
příznaky virového onemocnění, či
se necítí zdravotně v pořádku, nechť v letošním roce hody nenavštěvuje
• každý v plném důsledku nese
osobní odpovědnost, zejména dbát
zvýšené hygieny po celou dobu
účasti na hodové zábavě
• stárkovské víno se bude nalévat do
skleniček hostů
• stárkovská sóla - tančící nebudou
zavádět do kola stárci, ale tančící se
budou sami tzv. zadávat.
• apelujeme na zdravý selský rozum,
děkujeme všem za vzájemnou ohleduplnost a dodržování našich doporučení
UPOZORŇUJEME, že hody
budou, za každého počasí, pouze ve
venkovních prostorech.
Těšíme se na Vás, společně s krojovanými stárky.
(Ač neradi, tak si musíme připustit
eventualitu zrušení hodů, pokud dojde
k zásadnímu zpřísnění mimořádných
opatření COVID-19. O tom bychom
samozřejmě včas dali informaci.)

Prázdniny v mateřské škole
Šedová Táňa, ředitelka mateřské školy
Prázdniny jsou v plném proudu.
I když situace, která nás na jaře
všechny zasáhla, možná ovlivnila výběr naší rekreace, ale odpočinek a zasloužené volno v podobě dovolené
nám nevzala.
Provoz mateřské školy byl přerušen koncem července, a tak děti
i učitelky mají možnost trávit prázdniny a vytouženou dovolenou, jak se
svou rodinou, tak se svými blízkými.
Ruch v mateřské škole na chvíli
utichnul, ale to neznamená, že se nic
neděje. Využíváme tohoto prostoru
k opravě a rekonstrukci sociálních
zařízení, úklidu a dezinfekcí celé
školky od praní lůžkovin, dezinfekci
hraček, lehátek, matrací, čištění koberců, mytí oken až po úklid kumbálů a jiných prostor, na které nezbývá v průběhu roku tolik času atd.
Ráda bych touto cestou oslovila
rodiče nově přijatých dětí, a to proto,
že spousta z nich má určité obavy,
jak to jejich dítě zvládne při nástupu
do školky.

Chtěla bych Vás hned na začátku
uklidnit, že máte před sebou ještě
celý měsíc a co ještě nezvládáte, uvidíte, že do začátku září se děti ještě
naučí. Pokud ne, tak společně se dohodneme s adaptací a společně to
zvládneme.
O školce doma mluvte hezky, ale
ne moc. Nestrašte s ní dítě, ale ani ji
nepřikrášlujte, mohlo by se potom
stát, že ji dítěti znechutíte. Tím si
může dítě vytvořit přirozený odpor,
který je pak těžké překonat. Přeji rodičům a jejím dětem, které poprvé
naši školku navštíví, mnoho štěstí
a dobrý start. Více informací rodiče
obdrží v e-mailové poště koncem
srpna.
Mějte hlavně prosím na paměti,
doveďte nám zdravé děti.
Rodičům, jejichž děti prošly
předškolním vzděláváním a nyní nastoupí do základní školy, bych ráda
poděkovala za spolupráci, porozumění, vstřícnost a ochotu při organizačních změnách režimu a chodu mateřské školy. Tito rodiče a děti mají

první životní etapu v podobě předškolního vzdělávání za sebou a teď je
čeká ten zásadní krok, a to vstup do
základní školy. Uteklo to jako voda.
Něco skončilo, aby něco nového
mohlo začít. Přeji Vám, ať všechno
dobře zvládnete a děti Vám dělají samou radost.
Poděkování patří i zřizovateli panu starostovi Františku Smetanovi
a Radě městyse Velké Němčice, za
vzájemnou důvěru, podporu, spolupráci a vstřícnost v průběhu celého
školního roku.
Ohlédnutím za celoroční práci,
kterou jsme vyhodnotili z výsledků
předškolního vzdělávání na konci
školního roku nás opět přesvědčilo,
že naše práce má smysl.
Přeji Vám za celý kolektiv mateřské školy hezký zbytek prázdnin,
užívejte sluníčka, kterého je letos
pramálo, načerpejte z něj energii
a vitamín Dé, který všichni potřebujeme a málo se nám do těla dostává.
Buďte zdraví.

TJ Sokol Velké Němčice oddíl kopané
Zdeněk Richter
V pátek 24. 8. 2020 byly v našem
kině rozlosovány podzimní soutěže
okresu Břeclav. V soutěžích máme
zapojeno celkem šest družstev. Jsou
to mladší a starší přípravka. Dále
sdružené družstvo starších žáků
Velké Němčice/Křepice. Sdružené
družstvo dorostu Křepice/Velké
Němčice, které bude hrát krajské
soutěže. Dále máme družstvo mužů
„A“ a družstvo mužů "B".
Na hodovou sobotu 8. 8. hraje
- družstvo mužů „A“ na domácím
hřišti proti družstvu CELTIC BOŘETICE. Začátek utkání je v 15,00 hod.
V neděli 16. 8. také hraje na domácím hřišti s celkem Sokol BOLERADICE/Krumvíř „B“. Začátek utkání
v 16,30 hod.
22. nebo 23. 8. jede do Hlohovce.
Den a čas bude upřesněn.
30. 8. hostí v 16,30 hod. SLAVOJ
PODIVÍN.
Družstvo mužů „B“ zahajuje v neděli 23. 8. v 10,30 doma s družstvem
ZETOR PASOHLÁVKY.
V neděli 30. 8. zajíždí do POUZDŘAN.
Dorostenci zahajují v neděli 9. 8. ve
STŘELICÍCH. Dále 16. 8. zajíždí do
MORAVSKÉHO KRUMLOVA.
V sobotu 22. 8. doma v Křepicích PALAVU MIKULOV. V sobotu 29. 8. zajíždí do PROSIMĚŘIC.
Na podzim bude hrávat svá domácí utkání na hřišti v Křepicích.
Družstvo žáků Velké Němčice/Křepice bude hrávat ve Velkých Němčicích jako předzápas, nebo pozápas
družstev mužů „A“ a „B“. První
utkání hrají doma v neděli 30. 8.
ve 14,30 s družstvem Sokol BRUMOVICE.
Přípravky mladší a starší zahajují
také doma v neděli 30. 8. v 10,00
hod. se Slavojem VELKÉ PAVLOVICE. Zveme všechny příznivce kopané a věříme, že nás budete povzbuzovat a podporovat. Program všech

družstev bude na vývěsce TJ Sokol
a také bude pravidelně na KT a hlášen místním rozhlasem.

Lančov 2020
- nezapomenutelný víkend
Mateřské centrum Pupíci z.s.
Jelikož za současné COVID-ové
situace nebylo vůbec jisté, zda se již
sedmý PUPÍKÁCKÝ výjezd vůbec
uskuteční, neztráceli jsme naději.
Věřili jsme, že nám ta sedmička přinese štěstí a na víkend přece jen vyjedeme. Protože už víme, že jsme
parta a pokaždé se naskytnou nové a
nové situace, u kterých se nekonečně
baví malí i velcí, nedočkavě jsme
očekávali tento víkend a ono nám to
přece jen vyšlo!!

Sedmý víkend jsme strávili už po
třetí na stejném místě a to v rekreačním středisku POHODA v Lančově.
Dá se říct, že pan majitel už tak nějak
patří do naší party a ve všem se nám
snaží vyjít vstříc. Samozřejmě, že
toto setkání probíhalo za dodržování
určitých hygienických opatření, ale
to nás přece nerozhodí, vždyť jde
taky o naše zdraví.
A protože rok 2020 je zvláštní
a připomíná nám, že nic není tak, jak
si člověk naplánuje, páteční večer
nám narušily zprávy z domovů
o hrozné bouřce, která měla na svědomí záplavy. Tím pádem následovaly výčitky, že jen vytáhneme paty,
začne doma bouřka, jakou starousedlíci nepamatují. Také díky Sboru
dobrovolných hasičů Velké Němčice

pro nás všechno dopadlo tak nějak
snesitelně, a tak jsme mohli své myšlenky zase nasměrovat na relax.
Počasí nám přálo a sluníčko nás
pěkně prohřálo, ať už u bazénu nebo
na procházce po okolí Vranovské
přehrady. Nohejbalový turnaj prostě
musel proběhnout. Družstvo mužů
vyhrálo nad družstvem žen jen taktak ☺, další výzvou bylo družstvo
chlapců odhodlaných neporazitelnou
sestavu Lukl, Sotolář a Ševčík udolat. Dovoluji si zhodnotit tento zápas
za vyčerpávající a silově vyrovnaný,
toto snažení bylo oceněno i vítězi při
tiskové konferenci ☺.
Víkend jsme si opět patřičně
užili, odpočali a nabrali nové síly
každý způsobem, který mu vyhovoval nejvíc, ať už to byl nekončící turnaj v nohejbale, anebo ve volejbale,
házení na basketbalový koš, cvičení
v posilovně, procházky, ranní běh,
skákání salt do bazénu, opalování
nebo čekání v nekonečné frontě na
vafle, které si pro nás pan majitel nachystal jako překvapení. Stát 3 hodiny u vaflovače a uspokojit všechny
naše dětičky, které šly do fronty i 4x,
byl ve 30 stupňovém vedru nadlidský
výkon ☺.
Sobotní večer jsme nezakončili
jinak než táborákem s kytarou

a písní. Jsme za společné víkendy
moc rádi a už nyní se moc těšíme na
příští rok, ať už bude jakýkoliv.

Move Around
taneční pobytový
a příměstský tábor 2020
Žaneta Nejezchlebová, lektorka
Taneční skupina Move Around
sice s dětmi ukončila tréninky a sezonu 2019/2020 v červnu po závěrečném vystoupení na MA Show, ale
tanečníci nezahálí ani o prázdninách.
Lektorky z Move Around si pro děti
z Velkých Němčic připravily pobytový a letos i poprvé příměstský taneční tábor.
Druhý týden v červenci vyrazily
starší děti od 10 do 17 let na pobytový taneční tábor v RS Dopravák
u Buchlovic. Letos se zúčastnilo rekordních 36 dětí, které se během tréninků s externími špičkovými lektory zdokonalily v různých tanečních
stylech a i v improvizaci během
tance. V průběhu tábora se nezapomnělo ani na stezku odvahy, táborák
a taneční soutěž.
Poslední týden v červenci se konal pro změnu zase příměstský taneční tábor. Ve spolupráci se základní školou se letos poprvé uskutečnil ve Velkých Němčicích, děti

trénovaly v místním kulturním domě.
Lektorky taneční skupiny Move
Around se během příměšťáku staraly
o celkem 13 dětí ve věku od 5 do 10
let. Program tábora byl nabitý, každý
den probíhaly taneční tréninky
a kromě toho se stihlo i koupaliště,
karneval, výlet s hledáním pokladu,
taneční soutěž a nakonec i vystoupení pro rodiče, kde děti předvedly
vše, co se za celý týden naučily.
Oba dva tábory se skvěle vyvedly, děti byly moc šikovné a odnesly si spoustu nových zážitků a tanečních zkušeností, které od září
znovu využijí během tréninků naší
taneční skupiny.

TJ Sokol Velké Němčice:

BRIGÁDY NA PŘÍPRAVĚ
VAVŘINECKÝCH HODŮ:
Čtvrtek
Pátek

6. 8. v 17,00 hod.
7. 8. v 18,00 hod.

Úklid:
Sobota
Neděle
Pondělí

8. 8. v 9,00 hod.
9. 8. v 6,00 hod.
10. 8. v 10,00 hod.

Věříme, že na přípravě hodů a úklidu
se zapojí co nejvíce našich členů. Budeme rádi, když nám pomohou
i ostatní občané městyse, za což předem děkujeme.
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