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Déšť, sychravo
a zamračená obloha propouštějící
minimum slunečního svitu, to je
pravé dušičkové počasí. Ono nám
připomíná, že se přiblížila doba
svátku všech svatých a dušiček se
svojí magickou atmosférou.
V chladném větru poletují odumřelé listy stromů padající vedle mihotajících se světel rozžatých svíček. Okvětí květinových darů položených na místa posledního odpočinku našich bližních se třepotají
a my stojíme nad jejich hroby a cítíme ten pocit konečnosti, smrti,
o které po celý rok nemluvíme zdajíc se nám tak vzdálená.
Ona se však stává měřítkem ke
všem událostem prožitých během
roku a ukáže nám, co by mělo přetrvat a co skončit. Již staří Keltové
v tomto období psali na papír vše,
co není pravé a čeho se chtějí zbavit
a spálili to v kotlíku Bohyně smrti.
I my máme možnost v tomto čase
odvrhnout věci, které nás zbytečně
zatěžují, smířit se a odpustit, a to
jak živým, tak zemřelým. Na dobré
potom s radostí zavzpomínat, poděkovat a případně přidat modlitbu.
Když vzpomínáme, jsme jako
promítači, kterým na plátně kin ožívají hrdinové filmů, ale našimi
oživlými hrdiny jsou lidé našich
vzpomínek, kteří se nám během života zapsali do paměti.
K svátku všech svatých a památce zesnulých bych Vám rád
všem popřál, aby ve vašich vzpomínkách oživlo hodně lidí a vy tyto
příběhy mohli s ostatními sdílet
třeba i na dálku po telefonu, protože na co se vzpomíná, to neumírá.
Mgr. Zdeněk Frömmel

Šlapu si to do školky,
pro kluky i pro holky
Za kolektiv MŠ učitelky Bc. Lucie
Němečková a Zuzana Pekaříková

Nový školní rok jsme odstartovali v úterý 1. 9. 2020 ve velmi hojném počtu dětí. Paní učitelky, které
měly všechno do puntíku nachystané, se už těšily na děti po prázdni-

nách. Tento rok jsme začátek odstartovali hudebním divadlem „Kuk
a Cuk“. Program vytvořil pestré
pásmo hudby, písniček, scének,
vtipných dialogů a klaunských hudebních výstupů. Společně jsme si
zazpívali, zasmáli a poslechli si vystoupení neobvyklých hudebních
nástrojů.
Naše nejstarší děti z Koťátek,
začaly hned druhý týden plaveckou
výuku v Hustopečích. Děti se učí
základy plavání a za každou naučenou dovednost získávají šupinku,
kterou si poté lepí do svých diplomů.

Prvním naším výletem byla návštěva ekofarmy zvaná „Jalový
dvůr“. Po příjezdu nás čekalo
krásné venkovské prostředí a velmi
nabitý program, který se skládal
z vyrábění ovečky z pravé ovčí
vlny, prohlídky zvířátek, svezení se
povozem taženým koňmi okolo
místního rybníku a kdo chtěl, mohl
se svézt přímo na koníku Gabrovi.

Počasí nám přálo, a tak jsme si tento
výlet užili v plném proudu.
Celý tento měsíc probíhá
v adaptačním duchu, kdy si děti
zvykají na režim dne, školní prostory i nové kamarády. Přišlo nám
spoustu nových dětí a v každé třídě
můžeme říct, že si holky mohou vybírat, protože je velká převaha
kluků. Kluci tento rok prostě vládnou

Rada městyse Velké Němčice projednala na svém zasedání dne 7.9.
2020 „Mimořádné opatření“ vyhlášené dne 24.8.2020 ministerstvem
zdravotnictví, týkající se ochrany
obyvatelstva a prevence nebezpečí
vzniku a rozšíření onemocnění COVID – 19 a na jeho základě ruší tradiční společenskou akci „Beseda
s občany důchodového věku“. Ze
stejného důvodu se nebude konat
Rozsvěcení vánočního stromku.

Orelský nohejbalový rok 2020
Pavel Nečas, místostarosta jednoty
Orla

Nohejbalový oddíl jednoty
Orla Velké Němčice zatím sehrál
v průběhu roku 2020 celkem tři
venkovní orelské turnaje.
I přes obavy z koronavirové nákazy jsme se rozhodli uspořádat
jako první turnaj u nás na domácí
půdě ve sportovním areálu u školy.
Den před turnajem, navečer v pátek

ven z obou kurtů, aby se dalo druhý
den hrát. Teprve o půlnoci jsme se
rozcházeli domů.
V sobotu ráno byl krásný
slunný den a přespolní vůbec neměli tušení, co se tu předtím odehrálo. Za účasti osmi družstev systémem každý s každým, si prvně
v historii turnaje vybojovalo prvenství domácí družstvo, a to ve složení Pavel Prchal, Pavel Šabata, Pavel Nečas a Petr Šardický. Druhé
místo patřilo Domanínu, bronzovou
příčku obsadili opět domácí Milan
Lazárik, Ivo Zapletal, Alena a Tomáš Peroutkovi. Na šestém místě
pak skončila čtveřice Laďa Sokolář, Zdeněk Frömmel, Jirka Rozek
a Lukáš Kolařík. Na tomto turnaji
jsme poprvé představili naše nové
dresy, které nám jako sponzorský
dar věnovala firma Nástrojárna Ryšavý. Honza a Antonín Ryšaví nám
také věnovali medaile, kterými při

zúčastnila dvě naše družstva. Domácím se podařilo obsadit zlatou
a stříbrnou příčku, bronzovou medaili si odvezli Laďa Sokolář, Jirka
Rozek a Zdeněk Frömmel, čtvrtí za
nimi pak byli Pavel Prchal, Pavel
Nečas a Milan Lazárik.
Třetím v pořadí byl pro nás
Ústřední nohejbalový turnaj konaný 22.srpna v Ratíškovicích. Předešlé čtyři roky (2016, 2017, 2018,
2019) se nám podařilo na tomto turnaji zvítězit. Do bojů jsme vyslali
dvě naše družstva. Vítězem ústředního turnaje se stalo družstvo Domanín „A“, vícemistrem pak Vacenovice. Třetí bronzovou příčku obsadili naši Milan Lazárik, Pavel Prchal a Laďa Sokolář. Na sedmém
místě pak skončili Jirka Rozek, Pavel Šabata a Pavel Nečas.
Výsledky voleb do zastupitelstva
Jihomoravského kraje
V rámci obce rozdali občané Velkých
Němčic 42,82 % hlasů. K urně se tak
dostavilo 608 voličů z 1420 oprávněných občanů obce.
%

26. června jsme trénovali, ale
zahnal nás prudký liják, který se neustále motal nad naší vesnicí. Výsledkem této průtrže bylo jezero po
celé hrací ploše. Nezbývalo než vzít
shrnovače a pometla a vymést vodu

závěrečném slavnostním vyhlášení
konečného pořadí dekorovali vítěze
turnaje.
V pořadí druhý turnaj se konal
1.srpna v Domaníně. Od nás se ho

hlasů

1. KDU-ČSL ....................... 25,29 .......153
2. ANO ............................... 16,20 .........98
3. Česká pirátská strana ...... 14,05 .........85
4. Spolu pro Moravu ........... 13,06 .........79
5. ODS s podpor.
Svobodných a SOM ....... 10,58 .........64
6. Starostové
pro jižní Moravu ............ 4,63 ...........28
7. Svoboda a př.
demokracie (SPD) .......... 4,13 ...........25
8. Trikolóra hnutí občanů ... 3,97 ...........24
9. Komunistická str.Čech
a Moravy ........................ 3,14 ...........19
10. Česká str.sociálně
demokrat. ...................... 2,31 ...........14
11. Demokratická strana
zelených ........................ 1,16 ............ 7
12. Zdraví Sport
Prosperita ...................... 0,83 ............ 5
13. ROZUMNÍ
- Petr Hannig ................. 0,50 ............ 3
14. Moravané ...................... 0,17 ............ 1
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