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Vážení spoluobčané,
každoroční ohlédnutí za uplynulým rokem je na jeho sklonku
méně radostné, je v něm málo toho,
na co bychom měli být z hlediska
obecního pyšní. Celosvětově rozšířená pandemie koronaviru již
v prvních měsících dala stopku naplánovaným akcím ve všech sférách
obecního života. Udala nečekaný
směr životních osudů celé planetě.
Ne zcela naší vinou se nenaplnila
očekávaná splnění všech předsevzetí, které jsme si všichni na začátku roku 2020 dali.
I přes všechny překážky, nástrahy a nařízení jsem přesvědčen
o tom, že my jako občané Velkých
Němčic jsme se v této, doposud přetrvávající době zachovali statečně.
Dokázali jsme se semknout a nezištnými činy, jako bylo šití roušek,
roznáška nákupů – obědů potřebným atd. většinou překonat nenadálé situace. I dodržování hygienických nařízení nás jako obec doposud řadí mezi nejlépe hodnocené,
co se týká počtu pozitivních případů
napadení koronavirem.
Z kulturních akcí jsme si odnesli dojmy pouze z rybářského,
hasičského a mysliveckého plesu,
které se uskutečnili v průběhu měsíce ledna. Zahrádkářským svazem
organizovaná výstava vín v únoru
byla jedna z posledních možností
pro společné setkání. Také taneční
uskupení Move Around předvedlo

své umění v improvizovaném prostředí pod širým nebem s velkým
úspěchem. Svatovavřinecké hody
proběhly pro organizátory v určitém napětí vzhledem k roztříštěnosti názorů okolních obcí na pořádání hodů z obav z jejich následků. Hody ale proběhly v tradičním srpnovém termínu a naštěstí
bez zvýšeného výskytu této zákeřné
nemoci. Další plánovanou akcí,
kterou se ještě podařilo uskutečnit,
bylo putování přírodou organizované mysliveckým svazem ve spolupráci s MC Pupíci v závěru měsíce
srpna. Všechny zbývající společenské a kulturní akce byly až do konce
roku bez výjimky zrušeny. Z velké
části se zastavil i sportovní život.
Fotbalová utkání byla okleštěna
počtem zápasů a také počtem návštěvníků. Osiřel l i kulturní dům,
který býval každodenně využíván
žáky základní školy a sportovci a
cvičenci z místních organizací.
Pravidelní návštěvníci, milovníci
dobrého vína a zábavy u cimbálu se
letos nesetkali na Svatomartinském
svěcení mladých vín a nejvíce ohrožená skupina našich občanů, důchodců se může těšit na besedu
snad v následujícím roce. Pěstitelé
a producenti vína se nemohli pochlubit na pravidelném dni otevřených sklepů a jedna z posledních
společenských akcí „Rozsvícení vánočního stromečku“ byla organizována v duchu vládních nařízení.

Štěpánská zábava a oblíbené divadelní představení „Živý Betlém“
budou mít doufejme také své místo
v kulturním kalendáři na příští rok.
Letošní rok byl pro městys rokem zeleně. V několika etapách
byly vysázeny stromy před rodinnými domy ve spolupráci s majiteli.
Všechny silniční ostrůvky jsou osázeny pečlivě vybranými porosty
a s podporou 100 % dotací proběhla výsadba stromořadí směrem
na Nosislav po levé i pravé straně.
Nové lavičky v centru obce jsou
jistě přínosem nejenom pro domácí,
ale i pro turisty, kteří naší obec navštěvují.
Z větších stavebních prací lze
zmínit rekonstrukci elektřiny firmou Radek Brychta v budově staré
školy na I. stupni, která proběhla
o letních prázdninách. Hodně žádaná oprava fasády s výměnou
oken a dveří na budově bývalé radnice včetně dalších nezbytných
úprav se konala v průběhu roku.
Tady se svého úkolu zhostila vybraná místní firma Rufa, která se ve
spolupráci s firmou Štuk pokusila
o návrat k historické podobě. Stěžejní stavební akcí letošního roku
byla výstavba hasičské zbrojnice.
Tato stavba i přes počáteční nedůvěru některých z nás se stala skutečností a o tom, že se podařila,
svědčí velké množství návštěvníků
z okolí, kteří nešetří chválou
a uznáním. Hasičská zbrojnice byla

zkolaudována 30. listopadu a členové místního sboru již zahájili stěhování materiálu a techniky ze
starého působiště, o čemž se mohli
přesvědčit i naši zastupitelé a členové stavební komise, kteří se zúčastnili její prohlídky. Zájemci
z řad občanů budou mít také možnost novou zbrojnici navštívit. Den
„otevřených dveří“ bude včas zveřejněn v místních sdělovacích prostředcích.
V průběhu roku bylo ještě plánováno daleko více akcí, organizovaných jak obecním úřadem, tak
oběma školami a místními spolky,
které byly z důvodu koronavirové
pandemie zakázány.
Doufám, že výčet uskutečněných akcí v příštím roce bude pestřejší ke spokojenosti jak nás občanů, organizátorů a hlavně návštěvníků, kteří se jich zúčastňují.
Děkuji tímto všem, kteří se během roku jakkoliv podíleli na zdárném chodu a dění v obci. Doufám,
že pracovní elán a nasazení neutlumí současná nepříznivá situace
a že do nového roku 2021
vstoupíme s výhledem na lepším
časy.
Vážení spoluobčané,
přeji Vám jménem svým, jménem zastupitelstva městyse a zaměstnanců úřadu městyse klidné
adventní dny, šťastné a spokojené
vánoční svátky, rodinnou pohodu
a do nastávajícího roku 2021 pevné
zdraví, spokojenost a splnění všech
přání a cílů, jak v osobním, tak i veřejném životě a klidný a spokojený
život ve Velkých Němčicích.
Starosta obce František Smetana

Tři desítky. Velké Němčice
jasně ovládly břeclavský
přebor

jsme i trochu štěstí, podržel nás
soupeřův
gólman,“
přiznává
Mrkvica.

S použitím tisku „Sportovní deník“
Smetana František.

Návrat do kraje
Sokol působil v krajské soutěži
naposledy v 90. letech, když hrál I.
B třídu. Stejnou soutěž by si možná
mohl zahrát i v příští sezóně. „Trenér Nekvapil to tak vidí, já jsem trochu opatrnější. Kluci na to ale každopádně mají a o první místo se na
jaře určitě popereme,“ slibuje Jan
Mrkvica, který vyšší soutěž ve Velkých Němčicích pamatuje jako aktivní hráč.
Za všechny fanoušky a příznivce velkoněmčického fotbalu
nám nezbývá, než všem aktérům za
reprezentaci nejenom kopané, ale
i městyse poděkovat a popřát do
budoucna splnění všech předsevzatých cílů.

Deset zápasů, deset výher. Taková je podzimní bilance fotbalistů
Sokola Velké Němčice v okresním
přeboru Břeclavska. A aby těch desítek nebylo málo, tak v aktuální tabulce mají desetibodový náskok na
druhý celek soutěže z Březí.
Jara se nedočkali
Už v loňské sezoně měly Velké
Němčice slušně našlápnuto. V polovině soutěže ztrácely na vedoucí
Křepice pouze tři body, navíc měly
nejlepší skóre i nejvyšší počet nastřílených branek. „Už na jaře jsme
po vydařené zimní přípravě očekávali, že bychom se mohli porvat
o vítězství v soutěži. Covid nám to
bohužel překazil. Přes léto jsme
ještě některé věci doladili a klukům
jsme věřili, že by měl být podzim
dobrý“, tvrdí jednatel klubu Jan
Mrkvica, který je zároveň asistentem trenéra.
S kolegou Milanem Nekvapilem přišli k týmu před dvěma lety
a jejich práce se v poslední době
ukazuje jako velmi efektivní.
„Hodně důležitý byl fakt, že se nám
vyhýbali nemoci a zranění. Pro mě
osobně je nejcennější, že hrajeme
téměř výhradně s němčickými
kluky. Dobrá parta je naše silná
stránka,“ pochvaluje si hlavní trenér Milan Nekvapil.
Podzimem procházeli hráči Sokola jako nůž máslem. Pětigólové
a čtyřgólové výhry nebyly ničím
výjimečným. Vyrovnanější byly
jen duely v Ivani a doma s Hustopečemi, které skončily shodně vítězstvím 2:1. „Ve většině zápasů jsme
soupeře jasně přehrávali. Namále
jsme měli hlavně v Ivani, kde nám
domácí nic nedali zadarmo. Měli

Jak jsme prožili měsíc

říjen u nás v mateřské
škole
Za kolektiv MŠ, Bc. Lucie Němečková

Hned na začátku října nás čekalo hudební představení na téma
„Já nic, já muzikant“, ve kterém
jsme se seznámili s mnoha hudebními nástroji. A co víc, dokonce
jsme si na ně měli možnost v rámci
programu i zahrát. To bylo pro nás
všechny velmi vzrušující. Kdy, si
člověk může zahrát na housle nebo
takový lesní roh? To jenom u nás ve
školce.
V průběhu měsíce nás také navštívila moc milá paní fyzioterapeutka zabývající se ve své praxi
velkou měrou problematikou dětských nohou. Program pod názvem
„Zdravé nožky“ byl zaměřen na
nejčastější problémy ve vývoji nohou u dětí, objasňující spojitost
mezi vývojem nohou a celkovým

psychomotorickým vývojem. Pedagogům vysvětlila provázanost vývoje těla a intelektu, včetně řeči.
Ukázala nám, jak správně cvičit
s dětmi, držet tělo abychom měli
správný postoj, neměli ploché
nožky, jak rozeznat vývojové odchylky od normy, chabé a vadné držení těla, vady nohou a tohle
všechno si pak dát do souvislosti
s úrovní a stavem mentálního vývoje. Tato návštěva byla obohacující jak pro děti, tak i pro nás. V období předškolního věku je tento
problém častý, a proto cvičení,
které jsme se naučili, budeme zařazovat během naší pohybové
chvilky.
Předškoláci dále pokračovali
v lekcích plavání, avšak stihli prozatím jen 5 lekcí. Plavecká výuka
byla omezena krizovými opatřeními vlády tím, že se zakázal provoz umělých koupališť. Doufejme,
že se situace brzy zlepší a budeme
opět s radostí plavat.
Podnikli jsme také tradičně
podzimní „pochoďáček“ do přírody. Vycházku jsme odstartovali
svačinkou v přírodě a následně plnili spoustu podzimních úkolů.
Přejeme všem čtenářům hlavně
pevné zdraví, které je pro všechny

nejdůležitější a mnoho sil do dalších dní.

Tak trochu jiný podzim
u nás v mateřské škole…
Za kolektiv mateřské školy
Martina Řeháčková, učitelka
Letošní podzim je v naší školce
jiný, než předcházejí roky.
Vše je ovlivněno probíhající
celosvětovou pandemií. Bojíme se

nejen my ve školce, ale určitě
všichni kolem nás. Děti jsou hodně
vnímavé a o situaci, která nás
všechny zasáhla, dokážou mluvit.

Proto se jim snažíme situaci vysvětlit a poučit je, proč je bezpečnost
a hygiena pro nás tak důležitá. Na
základě všech vládních opatření
jsme se i přesto snažili s dětmi ve
školce pracovat a připravit jim programy, tak, aby byly zábavné, poučné a vzdělávací.
Využili jsme hezkého počasí
k pravidelné podzimní výpravě
(pochoďáček), kde jsme pozorovali

probíhající změny v přírodě, poznávali barvy, zvuky a jiné podzimní
krásy a zvláštnosti. Samozřejmě nechyběly další podzimní aktivity
v přírodě s ní spojené. Děti nebyly
ochuzeny o venkovní svačinku
v přírodě, kterou mají ze všeho nejraději, a to proto, že je pro ně zábavná a vzácná, a to je vidět i na jejich apetitu 😊.
Bohužel jsme nemohli uskutečnit pravidelnou návštěvu knihovny,
na kterou se děti vždy těší.
Máme za sebou čtrnáctidenní
omezený provoz, ke kterému jsme
museli přistoupit z důvodů onemocnění pedagogů a vyššímu nárůstu nemoci u dětí. Byli požádáni
rodiče, kteří nepracují, aby si děti
ponechali doma. Vše jsme nakonec

zvládli, protože rodiče byli ohleduplní, vstřícní a my jsme za to moc
rádi a patří jim velké poděkování.
V současné době provoz mateřské školy je již obnoven a probíhá
tak, jak jsme zvyklí. Hygienická a
bezpečnostní opatření musíme však
dodržovat neustále všichni.
Obec hledá nového kronikáře
a člena redakční rady. Kdo by
měl zájem o tuto činnost, nechť se
ozve paní Evě Oslzlé na obecní
úřad nebo zašle email na adresu:
obec@velkenemcice.cz.

Poplatky za svoz komunálního odpadu v roce
2021

bude 15. ledna, 12. února a další budou v příštím čísle zpravodaje
upřesněny.

V příštím roce 2021 svoz komunálního odpadu bude zajišťovat
opět firma KTS Ekologie a.s., Zastávka u Brna a poplatek za svoz
zůstává ve výši 500,-Kč na 1 osobu.
Pozor změna:
- svoz popelnic bude v příštím
roce uskutečněn opět po 14 dnech
– vždy VE ČTVRTEK.
První svoz popelnic bude ve čtvrtek
14. ledna 2021 a další svozy budou
následovat po 14 dnech v sudé
týdny.
Svoz PET lahví v roce 2021 se nemění – svozy budou ponechány
jako v předchozích letech – v pátek,
pravidelně 1x za měsíc. První svoz

Pošta Velké Němčice
Tel. č.: 954 269 163

Otevírací doba:
Pondělí

11:00 – 12:00
13:00 – 18:00

Úterý

8:00 – 12:00
13:00 – 15:00

Středa

11:00 – 12:00
13:00 – 18:00

Čtvrtek

8:00 – 12:00
13:00 – 15:00

Pátek

8:00 – 12:00
13:00 – 15:00

S koncem roku nám paní matrikářka Ludmila Šardická připravila statistiku obsazenosti ulic v obci.
Máte dán přehled o počtu sousedů „uličanů“. Kolik znáte sousedů a dokážete je pojmenovat?
Název ulice
Občané
Občané
Občané
Občané
Občané celkem
do 15 let 15 -18 let 18 - 60 let nad 60 let - obsazenost ulice
B. Němcové
8
3
42
24
77
Boudky
3
2
10
6
21
Brněnská
24
5
121
43
193
Brodačská
14
5
53
30
102
Dolní
15
3
85
39
142
Jízdárenská
4
2
18
16
40
Křepická
14
4
60
22
100
Městečko
11
5
56
16
88
Na Kopečku
6
1
34
16
57
Osvobození
27
7
94
28
156
Pod Hospodou
35
5
73
14
127
Skalka
17
0
21
0
38
Školní
9
3
40
7
59
U Hřbitova
1
0
12
2
15
U Potoka
8
0
14
17
39
U Rybníka
19
4
74
37
134
Vrchní
19
1
75
39
134
Zádvorník
32
9
92
58
191
Za Školou
5
0
18
8
31
Bez ulice /hájovny/
1
0
6
0
7
Celkem

272

59

998

422

1751
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