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Máme novou zbrojnici.
Děkujeme sponzorům.
Nová hasičská zbrojnice je hotová. Členové jednotky požární
ochrany ve Velkých Němčicích uvažovali o rozšíření prostor již několik let.
Využívá je totiž nejen požární jednotka, ale i sdružení hasičů. Stávající
garáže a klubovna, které jsou součástí
kulturního domu, již nesplňují požadavky pro ustavení požární techniky,
ani kritéria pro vybavení věcnými
a technickými prostředky.
Po dlouhém uvažování jsme se
rozhodli jít trnitou cestou a získat co
nejvíce finančních prostředků z dotačních titulů. Podmíněny však byly i spoluúčastí městyse. Dotace se podařilo
získat a nakonec bylo pro tuto investici
i zastupitelstvo. Tímto bych vedení
městyse rád poděkoval za podporu.
Po vybrání zhotovitele díla se takřka ihned začalo stavět a nyní po roce
je zbrojnice hotová. Za klidný
a vstřícný průběh stavby patří poděkování firmě F&K&B, a.s. a členům na
kontrolních dnech stavby.
Vybavení šaten, které nebylo součástí projektu, pro nás vyrobila firma
Dřevomonta Židlochovice v zastoupení pana Řežábka. Na financování vybavení šaten se podílely firmy Dřevomonta Židlochovice, Nástrojárna Ryšavý a pan František a Petr Furchovi.
Všem zmíněným mnohokrát děkujeme.
Slavnostní otevření nové zbrojnice
plánujeme v květnu na svátek Sv. Floriána.
Za jednotku požární ochrany
Luděk Helma, velitel JPO

Poplatky za svoz komunálního odpadu a za psa
v roce 2021
Poplatky za svoz komunálního
odpadu a za psa ve Velkých Němčicích se budou vybírat na úřadu
městyse od 15. března do 31.
května 2021.

Poplatek za svoz komunálního odpadu
V letošním roce svoz komunálního odpadu zajišťuje opět firma
KTS Ekologie a.s., Zastávka
u Brna.
Systém separace se řídí dle Obecně
závazné vyhlášky č. 1/2019 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů.
Poplatek zůstává ve výši 500,-Kč
na 1 osobu a poplatníkem je:
a) Fyzická osoba,
1. s trvalým pobytem v obci
2. cizinec s povoleným trvalým
nebo přechodným pobytem
b) Fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve
výši odpovídající poplatku za jednu
fyzickou osobu.
Zákon o místních poplatcích tedy
rozlišuje dvě skupiny poplatníků.
U první skupiny poplatníků je existence poplatkové povinnosti vázána

na pobyt v obci, u druhé na vlastnictví nemovitosti na území obce.
Pozor změna - svoz popelnic bude
v letošním roce pravidelně uskutečněn po 14 dnech –
vždy v SUDÉ ČTVRTKY

Tiskopis “Ohlášení k místnímu
poplatku“ je založen na úřadu městyse. Každou změnu je společný zástupce povinen ohlásit správci místního poplatku tj. úřadu městyse.

Pracovní doba sběrného
dvora a spáleniště:
Úterý
12:30 – 15:30 hodin
Čtvrtek
12:30 – 15:30 hodin
Sobota
7:30 – 16:00 hodin
Polední přestávka 12:00 – 12:30
hodin

Svoz PET lahví pro rok 2021
12.2., 12.3., 9.4., 21.5., 18.6.,
16.7., 13.8., 24.9., 22.10., 19.11.,
17.12.2021 a 14.1.2022

Poplatek za psa
Letos se bude vybírat místní poplatek ze psů dle Obecně závazné vyhlášky č.2/2019.
Poplatek ze psů platí držitel psa.
Držitelem je pro účely tohoto poplatku osoba, která je přihlášená
nebo má sídlo na území České republiky. Poplatek se platí ze psů
starších 3 měsíců. Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku
vznik své poplatkové povinnosti do
30 dnů ode dne, kdy se pes stal starším tří měsíců nebo ode dne, kdy

nabyl psa staršího tří měsíců. Ve
lhůtě 30 dnů je povinen ohlásit také
zánik své poplatkové povinnosti
(např. úhyn psa, jeho ztrátu, darování nebo prodej). Povinnost ohlásit držení psa má i osoba, která je od
poplatku osvobozena.
Sazba poplatku za kalendářní rok
činí:
za jednoho psa
100,- Kč
za 2. a každého dalšího 150,- Kč
Poplatek za svoz komunálního
odpadu a za psa je možné uhradit na
úřadu městyse nebo uhraďte na účet
městyse (tuto možnost preferujeme). Bankovní spojení KB Hustopeče, č. ú. 5423651/0100, var.
symbol: číslo popisné, do poznámky napište: odpady, pes.
Jakékoliv další informace získáte
na Úřadu městyse Velké Němčice
nebo na t. č. 519 417 221.

Ohlédnutí za prvním
pololetím školního roku
2020/2021
Mgr. Jaroslava Tesařová, ředitelka ZŠ

Teprve před pár týdny jsme poklidně oslavili vstup do nového
roku a už je za námi jeho první měsíc a s ním také ukončení prvního
pololetí. Bohužel i tento školní rok
je poznamenaný opatřeními kvůli
onemocnění COVID – 19.
V září jsme do školy vstupovali
s nadějí, že se konečně budeme setkávat se žáky osobně. Celý měsíc
jsme věnovali doplňování, opakování a procvičování učiva z předešlého roku. Hodnotilo se spíše
slovně, známkovat jsme začínali
postupně a pouze to, co se ve škole
procvičilo. Spíše než s nedostatkem
znalostí jsme se potýkali u žáků se
zvykáním na pravidelný řád, přípravu na vyučování. A sotva jsme
se začali postupně vracet k normální výuce, přišlo v polovině října
opět uzavření škol.

Distanční výuka je od září ze
zákona povinná. Podařilo se nám
sjednotit výuku pod platformu Google učebna a kombinujeme videohodiny se zadáváním samostatné
práce. Respektujeme rady ministerstva o množství online hodin. Dětem, které neměly potřebnou techniku, jsme nabídli zapůjčení notebooku nebo kamery. Nabídli jsme
konzultace, tištěnou podobu materiálů. Tato výuka je náročná pro
všechny zúčastněné. Pro žáky, kteří
postupně ztrácí motivaci, u sledování obrazovky jsou nepozorní,
jsou často rozptýlení podněty z domácího prostředí. Je pro ně složitější se soustředit. Plusem je, že se
naučili mnohem lépe využívat techniku, pracovat s online nástroji.
Dokážou si nasdílet informace, ale
také opisovat nebo různými fígly
obcházet úkoly. Nejvíc bojujeme
s nedodržováním termínů odevzdávání úkolů a se čtenářskou gramotností. V době sociálních sítí děti
málo čtou a hlavně nad textem moc
nepřemýšlejí. Často přebírají informace bez ověření. Mají potíže s pochopením zadání, nebo si ho často
ani nepřečtou. Přínosem výuky na
dálku by měla být schopnost pracovat se svým časem, umět si zorganizovat dobu učení a odpočinku.
Tohle je však často náročné i pro
dospělého, natož pro dítě, které si
má plnit samo povinnosti. Kdo se
tohle naučí, bude mít pro další studium velkou výhodu.
Je to doba náročná i pro vás, rodiče. I vy jistě musíte s dětmi trávit
u přípravy do hodin mnohem více
času, zejména u žáků I. stupně, kteří
vaši pomoc potřebují. Tady ale
spolupráce funguje výborně a děti
učivo zvládají. I starší žáci však potřebují podporu a hlavně pravidelnou kontrolu, zda skutečně pracují
a plní si zadané povinnosti.

Opravdu si ověřit nahlédnutím do
učebny, že vaše dítě úkoly odevzdává. Všem rodičům, kteří se
školou spolupracují a svým dětem
pomáhají, bych chtěla moc děkovat
za jejich podporu.
I učitelé se museli naučit pracovat v online prostředí, distanční výuka je na přípravu mnohem náročnější, než prezenční. Připravit se na
jednu hodinu zabere často násobně
více hodin času – vytvořit prezentace, vyhledat videa na internetu
tak, aby byla vhodná a srozumitelná, vytvořit testy. A pak kontrola
zadaných úkolů, jejich zhodnocení
a zpětná vazba žákům. Co se povedlo, co je špatně a proč. Denně
desítky i stovky emailů. Při videokonferencích se potýkat s neochotou zapnout kameru, přitom někteří
žáci se přihlásí a pak už nereagují.
Snažíme se, aby množství úkolů
bylo přiměřené. A v chodu školy
jsou neustálé změny, které se bohužel nejprve dovídáme z médií,
platná nařízení nám přijdou až třeba
večer před dnem, kdy mají začít
platit.
Hodnocení prvního pololetí se
skládalo jak ze známek, které jsme
získali během prezenční výuky, tak
z hodnocení práce při výuce
distanční. Zejména přístupu a plnění úkolů v zadaném čase. Jejich
správnost jsme hodnotili spíše komentářem, žáci mají možnost pracovat s učebnicí, sešitem, internetem, mohou jim radit starší sourozenci, rodiče. To vše je správně
a v pořádku, ale neukazuje to, kolik
ze zadaného učiva si skutečně osvojili a umí ho.
Mrzí nás, že jsme museli zrušit
různé akce, soutěže, lyžařské kurzy,
plavání, neužili jsme si adventní
dobu. Děti přichází o spoustu zážitků, které už asi nepůjdou nijak
nahradit. Také letošní deváťáci to

budou mít těžší při přijímání na
střední školy. Většina jich totiž zůstane u jednotné přijímací zkoušky,
jejíž obtížnost Cermat nebude měnit. Přitom přišli o část normální
výuky v osmé třídě a o většinu letos.
Každopádně si myslím, že nás
distanční výuka v mnohém i obohatila, že ji většina žáků zvládá, jsou
samostatnější, zdatnější při práci
s IT technikou. Probíráme nové
učivo, sice pomaleji, ale přece. A až
se vrátíme do školy, budeme se snažit vše důkladně procvičit. Získat
vědění a učit se je těžká práce,
a bude jí letos ještě hodně. Potěšující je, že většina žáků se těší na návrat do školy. A my, učitelé, si nic
jiného nepřejeme víc. Prázdná
škola je docela smutné místo. Ale
dokud se všichni nebudou chovat
odpovědně, nebudou dodržovat vydaná opatření, situace se nezlepší
a návrat běžného života, který si

všichni tolik přejeme, je v nedohlednu.

Předvánoční čas v MŠ
Martina Navrátilová, učitelka

Tak jako každý rok nastoupil
svou vládu nejkrásnější měsíc

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
V loňském roce se níže uvedeným rodičům s trvalým pobytem ve
Velkých Němčicích narodily tyto děti:
Veronice Šťastné, Brněnská 358
- syn Ota Kovář
Radkovi a Simoně Klimusovým, Osvobození 564
- dcera Anna Klimusová
Jaroslavu a Lucii Helmovým, Vrchní 82
- dcera Emílie Helmová
Jiřímu a Renatě Helmovým, Brněnská 362
- syn Mikuláš Helma
Radce Fuksové, Zádvorník 478
- syn Jakub Fuksa
Miroslavu Záblackému a Veronice Zavadilové, Osvobození 481
- syn Vojtěch Záblacký
Tomášovi a Aleně Šťastným, Vrchní 7
- syn Tomáš Šťastný
Anetě Vintrlíkové, Brodačská 546
- dcera Nela Koupá
Petrovi a Petře Kopečkovým, Zádvorník 406 - syn Tobiáš Kopeček
Markétě Fritzové, Za Školou 224
- syn František Caha
Marii Procházkové, Zádvorník 463
- dcera Natálie Pospíšilová
Renatě Šikové, Zádvorník 543 - dvojčátka
- Jan a Tereza Šikovi
Janu Šabatovi a Lucii Rohrerové, Osvobození 343 - syn Jáchym Šabata
Rodičům blahopřejeme a děťátkům přejeme mnoho štěstí, zdraví, lásky a radosti.
Je nám líto, že jsme tyto občánky nemohli oficiálně přivítat v obřadní
místnosti z důvodu pandemie.

v roku, a to měsíc prosinec. Adventní čas jsme zahájili výzdobou
celé školky a děti se pustily do výroby přáníček, obrázků, které postupně zaplňovaly nástěnky ve

všech šatnách.
Vzhledem k nelehké situaci,
která postihla nejen Českou republiku, jsme nemohli dodržet jednu
z našich tradic, a to roznášení „Barborek“ po vesnici. A tak jsme si nařezané větvičky ozdobili červenou
mašlí a potěšili jsme alespoň rodiče
našich dětí.
A po svaté Barboře nás navštívil Mikuláš s čertem a andělem. Na
některých dětech byly znát obavy,
ale my jsme byli řádně připraveni.
Všechny děti společně zazpívaly
písničky, starší děti recitovaly, a to
Mikuláše velmi potěšilo, a proto
obdaroval všechny děti i ty trošku
zlobivější dárečkem. Do pekla si
ani letos nikoho neodnesl.
V úterý 15. 12. 2020 nás navštívil tolik očekáváný Ježíšek, navštívil každou třídu zvlášť a přinesl
tolik vytoužené dárky, které si děti
společně rozbalily. Zpívali jsme vánoční koledy, zapálili prskavky,
prostě krásná vánoční atmosféra u
nás v mateřské škole nechyběla.

Dětem Ježíšek přinesl hračky,
didaktické pomůcky a také cvičební
pomůcky, které budou využívány
k rozvoji a vzdělávání dětí.
Děkuje všem rodičům za sponzorský dar, díky kterému jsme
mohli Ježíškovi pomoct s dárečky.

Mráz na okýnko
zaťukal, přišel k nám,
cinknul u dveří…
Zapsala Střelcová Jana, učitelka
Provoz mateřské školy jsme
v novém roce zahájili v pondělí 4.
ledna. Do školky se vrátil dětský
smích a celá školka najednou ožila.
Děti se vrátily po Vánocích téměř
v plném počtu. Všichni jsme byli

Zpřísnili jsme hygienické opatření
v mateřské škole a ty striktně dodržujeme. Musíme ochránit nejen
zdraví našich dětí, ale rovněž všech
zaměstnanců, kteří zajišťují provoz
MŠ. Tato situace není lehká pro nikoho z nás, a tak se snažíme dodržovat všechna nařízení a opatření,
i když pro nás leckdy nejsou příliš
motivující, bohužel – můžeme si
jen přát, že brzy bude lépe.
I přesto všechno „neházíme flintu
do žita“ a snažíme se každý den ve
školce užít naplno. Ne nadarmo se
říká „ve zdravém těle zdravý duch“,
a tak pravidelně cvičíme, běháme,
protahujeme celé tělo a to v rámci
LOKOMOČNÍHO CVIČENÍ pod

a vyrobili jsme si ledové obrázky
z přírodnin, semínek, pomerančových a jablíčkových slupek – to vše
zalité vodou. Zbytek za nás udělal
mráz a rázem vznikla překrásná ledová díla.
Předškoláci pokračují ve vzdělávacím programu „Malá technická univerzita“. Už jsme si vyzkoušeli Malého energetika i Malého projektanta a za snahu jsme získali diplomy.
Bohužel ostatní akce, které jsme
měli naplánované, jsme museli
z důvodu karantény v naši MŠ zrušit.
Pokud nám to situace dovolí, uděláme si v únoru v mateřské škole
karneval a máme v plánu vyrazit na
polodenní zimní vycházku.
Přeji nám, všem našim dětem, rodičům, ale i všem občanům pevné
zdraví a kopu optimismu.

Přehled termínů uzávěrek
obecního Zpravodeje v roce
2021.
Prosíme o předání podkladů k zveřejnění ve Zpravodaji k následujícím termínům:

odpočatí, plní zážitků a vzpomínek
na krásně strávené Vánoce v úzkém
rodinném kruhu. Pochlubili jsme se
dárky, které nám naložil Ježíšek
a těšili jsme se na naše kamarády.
Všichni víme – Co je strašákem
dnešní doby – ano, mluvím o coronaviru a bohužel ani naší školce se
„Coroňák“ nevyhnul a museli jsme
celou jednu třídu a část dětí z druhé
třídy „dát“ dle nařízení hygienické
stanice do karantény.

vedením fyzioterapeuta pana Jakuba Hovorky. K tomu si každý
den zazpíváme veselou zimní písničku, zkoušíme různé výtvarné
techniky s různými materiály, plníme různé úkoly a hlavně si hrajeme.
A protože nám zima letos ukázala
svoji sílu, hned jsme to využili
a sjížděli jsme kopec na naší zahradě na lopatách a talířích. Koulovali jsme se, kreslili jsme klacíkem
do sněhu, postavili jsme sněhuláky
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Příspěvky k zveřejnění můžete zaslat
emailem na adresy obec@velkenemcice.cz
Dále vyzýváme občany obce, kteří mají zájem se podílet na obsahové stránce Zpravodaje jako člen redakční rady nechť zanechají na sebe kontakt na výše uvedeném
emailu.
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