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S přípravami na zahájení nového školního roku jsme začali jako
tradičně
v přípravném
týdnu.
Všichni zaměstnanci MŠ nastoupili
v plné síle v pondělí 24. 8. 2020 do
práce s hlavami plnými nápadů, jak
to těm našim dětem ve školce nachystáme, připravíme, zútulníme
tak, aby se jim tady líbilo. Dětem

snadno zvládly přechod z domácího prostředí do nového dětského
kolektivu. Všem rodičům jsme rozeslali informační email o všech
podrobnostech a dění v MŠ týkajícího se zahájení provozu školky.
Těšíme se na první školní den,
kdy přivítáme děti hudebním divadlem „Cuk a Kuk“. V případě hezkého počasí bude divadlo na školní
zahradě. Ale tohle je teprve začátek. Máme pro děti přichystané
další zajímavé akce.
Druhý zářijový týden zahájí
naši předškoláci předplavecký vý-

stanovištích a získají informace
o volnočasových aktivitách. Tento
projekt bude probíhat i v odpoledních hodinách, takže do Pavučiny
mohou zavítat i rodiče se svými
dětmi a vybrat si vhodnou aktivitu.
Hned následující týden pojedou
děti ze třídy Koťátek na výlet na
ekofarmu „Jalový dvůr“ s environmentalním programem a aktivitami.
Během měsíce září dokončíme
vzdělávací projekt pod názvem
„Malá technická univerzita“, kde se
děti dozví něco o energiích ve vzdělávacím bloku „Malý energetik“.
Poslední lekce tohoto projektu proběhne během měsíce října pod názvem „Malý archeolog“.
Pevně věříme, že nám babí léto
přichystá takové počasí, abychom
mohli trávit co nejvíce času na naší
krásné školní zahradě anebo na vycházkách do přírody.
Všichni se společně těšíme na
setkání s vámi a společné prožití
nových zážitků, načerpání nových
zkušeností a navázání nových kamarádských vztahů.
Určitě si tento rok spolu pěkně
užijeme bez jakéhokoliv omezení
a ve zdraví!!!

jsme přichystali nové značky, vyzdobili jsme prostory tříd, šaten
i chodeb, aktualizovali jsme třídní
dokumentaci. Paní učitelky ze třídy
Berušek si připravily pro nově příchozí děti adaptační plán, aby děti

cvik v Hustopečích, který je složený z deseti lekcí. Každé úterý se
děti mohou těšit na hrátky s vodou.
Čeká nás také výlet do volnočasového centra Pavučina v Hustopečích, kde budou děti plnit úkoly na

Pozvánka

Přípravy na nový školní
rok 2020/2021
v mateřské škole
Za kolektiv MŠ napsala Jana Střelcová, Zuzana Sykorová

Zveme občany na veřejné zasedání Zastupitelstva městyse Velké
Němčice, které se bude konat ve
čtvrtek 8. října 2020 v 19,00 hodin v místním kině.

Volby
do zastupitelstva
Jihomoravského kraje
Úřad městyse Velké Němčice
zve občany k volbám do zastupitelstva kraje, které se budou konat
v předsálí kina, Městečko č. p. 500
ve Velkých Němčicích.
Hlasování proběhne:
v pátek 2. října 2020
od 14:00 hodin do 22:00 hodin
v sobotu 3. října 2020
od 8:00 hodin do 14:00 hodin.
Volič po příchodu do volební
místnosti prokáže svou totožnost
a státní občanství ČR platným občanským průkazem, nebo platným
cestovním pasem. Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství, nebude mu hlasování umožněno. Volič, který se dostavil do
volební místnosti s voličským průkazem, je povinen tento průkaz
odevzdat okrskové volební komisi.
Právo volit má státní občan
České republiky, který alespoň
druhý den voleb dosáhl věku 18
let a je přihlášen k trvalému pobytu v obci.
Pokud se někdo z občanů nemůže ze závažných zdravotních důvodů dostavit do volební místnosti,
má možnost požádat úřad městyse
(i telefonicky 519 417 221) o hlasování do přenosné volební schránky.
Hlasovací lístky pro volby jsou
distribuovány voličům nejpozději 3
dny přede dnem volby. V případě,
že dojde k jejich poškození nebo
ztrátě anebo volič zjistí, že nemá
všechny hlasovací lístky, je možné
požádat ve volební místnosti okrskovou volební komisi o vydání
nové kompletní sady hlasovacích
lístků. Volič, který hlasuje na voličský průkaz, může obdržet hlasovací
lístky na požádání ve volební místnosti.

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 sportovci 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

vyšší 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, jsou naší předností dobrá organizace, dlouho budované vztahy
a především atmosféra vinařské
obce. Díky němčickým vinařům

Monster finále. Ostravský J.Lyčka střílí přes největšího skokana turnaje a hráče
NCAA J.Rutu.

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 nej-

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!

Stará radnice
Mgr. Zdeněk Frömmel, redaktor

V měsíci červenci byla dokončena oprava „Staré radnice“, která
spočívala v celkové úpravě vnějšího vzhledu budovy, který se vrátil
k její historické podobě, tak jak byl
zachycen na dobové fotografii. Historická obnova si tak vyžádal zhotovení nových stavebních výplní
(oken a dveří), odizolování od
zemní vlhkosti, zhotovení bosáží
a šambrán, které byly v minulosti
z budovy odstraněny a dalších dílčích prací s opravou spojených.
Oprava byla provedena celkovým nákladem 2 977 395,36 Kč.

Porovnáme-li nový vzhled budovy, viz fotografie v záhlaví
úvodní strany Zpravodaje se stavem před její opravou, musíme
konstatovat, že obec získala v centru obce atraktivní budovu, odpovídající jejímu historickému postavení v obci.

Zajímavosti z kroniky
– rok 1958
Helena Rýlichová, kronikářka

Družba:
MNV navázal přátelskou
družbu s obcí Častá v okrese Pezinok (Dnes Slovensko). Zástupci
naší obce byli pozváni k přátelské
návštěvě do obce Častá dne 19.
dubna. Návštěvy se zúčastnili členové MNV, JZD, Výboru žen
a KSČ. Při této návštěvě naši zástupci pozvali přátele z Časté také
k návštěvě naší obce. K návštěvě
byl zvolen 9. - 10. květen. Uvítání
byli přítomni členové MNV, JZD
a školní mládež, která hosty obdařila květinami. Hosté si prohlédli

naši obec, navštívili členy JZD,
kteří jim ukázali adaptované budovy a budovy, kde mají ustájený
dobytek.
Večer pak MNV uspořádal přátelskou besedu, na kterou pozval
zástupce všech složek. V sobotu
pak na rozloučení přijel sportovní
klub a na našem hřišti sehráli přátelské utkání s našim klubem. Po
skončení byla taneční zábava.
Dna 4. a 5. října byl uspořádán
zájezd do Časté, který pořádala Jednota Sokol. V Časté byl sehrán přátelský zápas.
Na závěr návštěvy se přátelé
z Časté zapsali do naší kroniky.
Výpis z kroniky Velkých Němčic

Velké Němčice
-výsadba zeleně 2020
Pavel Nápravník, místostarosta
Městys Velké Němčice připravuje další výsadbu zeleně po obci. Letos si můžete vybrat stejně jako loni z 5
druhů stromů a nově z 10 druhů okrasných keřů.
Snaha úřadu městyse je dostat
více zeleně do ulic Velkých Němčic.
Proto žádáme občany Velkých Něm-

čic o spolupráci. Pokud má někdo
z občanů návrh, kde by se mohly
v obci vysadit další stromy a keře,
nebo by souhlasil s výsadbou před
svou nemovitostí (do obecního pozemku), ať kontaktuje úřad městyse. Vlastník nemovitosti bude mít
možnost si vybrat z několika předem určených druhů stromů
a druhů keřů, městys stromy a keře
zakoupí a provede výsadbu na dohodnutém místě. O vykopání jámy,
následnou péči, zalévání, zdvořile
žádáme vlastníky nemovitosti, před
kterou budou stromy a keře vysazeny.
Při výběru místa pro nové
stromy a keře je nutné dodržovat
ochranná pásma inženýrských sítí.
Své podněty a návrhy můžete
sdělit úřadu městyse písemně, nebo
e-mailem do konce měsíce září, na
adresu pavel.napravnik@gmail.com .
Vlastní výsadba proběhne až ke
konci měsíce října.

Javor mléč 'Globosum' (Acer platanoides 'Globosum') – vysazeno
v ulici Skalka č. p. 643.
Lípa srdčitá 'Green Globe' (Tilia
cordata 'Green Globe') – vysazeno
na křižovatce ulice B. Němcové
a U Rybníka
Vysazované druhy keřů:
Ruj vlasatá (Cotinus coggygria Red
Beauty)
Dřišťál Thunbergův 'Harlequin'
(Berberis thunbergii Harlequin)
Vilín japonský (Hamemelis japonica)
Cesmína ostrolistá (Ilex aquifolium)

Kolvicie krásná (Kolkwitzia amabilis)
Skalník dielsův Cotoneaster dielsianus
Bobkovišeň lékařská (Prunus
laurocerasus 'Otto Luyken')
Tavolník japonský (Spiraea japonica)
Svída krvavá – (Comus sanquinea )
Vajgélie bohatokvětá - (Weigela
floribunda)

Vysazované druhy stromů:
Akát kulovitý (Robinia pseudoacacia Umbraculifera) - vysazeno
před budovou Jednoty.
Okrasná třešeň-sakura (Prunus serrulata) – vysazeno na křižovatce
ulice Vrchní a Školní.
Katalpa obecná (Catalpa bignonioides) – vysazeno mezi silnicí na
Nosislav a RD Pod Hospodou
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