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Zima v Němčicích nad Hanou

I naše město přikryla bílá sněhová peřina, která sice byla krásná, jak o tom svědčí fotografie, ale na druhé straně nám přidala práci
s úklidem sněhu. Pracovníci města za pomoci místních podnikatelů nejen uklízeli chodníky, ale odváželi sníh z centra města.
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Z činnosti města

V červnu vyjde první publikace o historii a současnosti města Němčice nad Hanou!
V únoru 2003 byla svolána první
schůzka redakční rady, která si vzala za
úkol připravit podklady pro vydání historicky první publikace o Němčicích nad
Hanou.
U zrodu této myšlenky stáli: Jaroslav
Oulehla, Ivana Dvořáková, Luděk Zedníček, Mgr. Naďa Tesaříková, Ing. Jana
Oulehlová, PeaDr. Antonín Ošťádal,
Mgr. Jan Maštera.
Během dvou let připravili členové
redakční rady základ textů a fotografických materiálů pro knihu. Poté, koncem
roku 2004, oslovila redakční rada historika Muzea Prostějovska Mgr. Václava
Horáka a požádala jej o spolupráci.

Revitalizace centra města
– stavba předána koncem
prosince 2009 k užívání
Největší investiční akcí loňského roku
byla Revitalizace centra města Němčice
nad Hanou, tj. prostranství Palackého
a Komenského náměstí. Akce byla financována z evropských prostředků Regionálního operačního programu, dotace
ve výši 20,5 mil. Kč, 1,2 mil. Kč z ERDF.
Město vložilo do tohoto projektu celkem 5,2 mil. Kč. Celkové náklady činí
26,9 milionů Kč. Hlavním dodavatelem stavby byla firma INVEST CZ, a.s. Šternberk.
V rámci revitalizace centra města byly
rekonstruovány chodníky a komunikace,
vznikla nová parkovací místa, byla provedena rekonstrukce veřejného osvětlení,
zeleně a byl doplněn mobiliář. Chci touto
cestou poděkovat všem firmám i jednotlivcům, kteří se na přípravě a realizaci
tohoto velkého díla podíleli.
Právě nyní, v jarním období, kdy
se nově založené trávníky zazelenají a stromy a keře rozkvetou, věřím, že
všichni oceníme přínos této akce pro
zlepšení životního prostředí a vzhledu
centra našeho města a budeme se společně
z tohoto díla radovat a užívat si ho.
Slavnostní předání stavby je připraveno na pátek 30. dubna 2010 v 16,00 hod.
na Palackého náměstí. Tímto vás srdečně na tuto akci zveme!
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Spolupráce byla zdárně zahájena,
byly stanoveny oblasti, které je třeba
doplnit. Částečně z důvodu nedostatku
finančních prostředků ze strany města,
ale také z důvodu neúspěchu při předložení žádosti o dotaci na vydání publikace, se práce na přípravě značně zpomalila.
Nástupem nového kronikáře, pana
Josefa Matouška, který jednak studuje
historii, ale má ji také jako velkého koníčka, se motor redakční rady znovu nastartoval. Pan Matoušek se ujal úkolu dopracovat oddíl současnost města a ověřit
historická data, uvedená v jednotlivých
podkladech pro knihu.

V lednu tohoto roku se sešla redakční
rada v novém složení, a to s jasným cílem
„Připravit materiály pro vydání knihy
o Němčicích nad Hanou v červnu tohoto
roku“. Pracovní schůzky se zúčastnili Ivana Dvořáková, Ing. Marie Plchotová, Ing.
Jana Oulehlová, Mgr. Václav Horák, Josef
Matoušek a Petr Brázda. Cílem tohoto
a dalších následných pracovních setkání
je zajistit vydání knihy o Němčicích nad
Hanou v červnu tohoto roku u příležitosti konání Svátku hudby.
Historie našeho města je bohatá a my
věříme, že kniha, kterou v červnu dostanete do rukou, bude poutavým čtením
o naší historii, současnosti, o nás.

Rekonstrukce komunikací a chodníků města
Němčice nad Hanou!
Masarykova ulice, Dolní brána - stavbu prováděla firma Hanácké obecní služby,
s.r.o. Němčice nad Hanou. Jednalo se o předláždění chodníků a vjezdů, předláždění parkoviště za Jednotou. Dále pak úprava zeleně, kterou jsme s nástupem zimy už nestihli
a tento úkol bude realizován hned, jakmile povolí mrazivé počasí.
Celá tato investiční akce byla hrazena z prostředků města a vyžádala si 2,8 mil. Kč.
Žabák - rekonstrukci chodníků a komunikace zajišťovala firma STRABAG, a.s..
Mimo rekonstrukci chodníků a komunikace byly vybudovány nové kanalizační vpusti
a nová parkovací místa. Opravu komunikace financovalo ŘSD ČR, ostatní náklady
byly hrazeny z prostředků města ve výši 710 tis. Kč.
Ulička, spojka mezi Trávnickou a Chvátalovou ulicí - stavbu zajistila firma
GREMAT, s.r.o. Nezamyslice těsně před začátkem zimy. Je dobře, že jsme to stihli,
protože stav této spojky byl neutěšený. Pro zimní údržbu, průchod do centra města
i pro zlepšení životního prostředí, je to opět jeden malý krůček vpřed. Na jaře zde ještě
doplníme zeleň. Celkové náklady činily 364 tis. Kč.

„Přitažlivé náměstí – centrum společenského života“
Jak jsme již avizovali v minulém čísle LUPY, tato akce je připravena. Město požádalo o dotaci prostřednictvím Místní akční skupiny /dále jen MAS/ Na cestě k prosperitě. Dotace bude poskytnuta ze Státního zemědělského investičního fondu. Naše žádost
byla akceptována a čekáme na schválení.
Tato akce navazuje na projekt „Revitalizace centra města“ a klade si za úkol ochránit kulturní památky v centru města před mechanickým poškozením. Jedná se o sochu
sv. Judy Tadeáše a Mariánský sloup, kde budou instalovány zábrany.
Dále vybudování kašny, vodního prvku, plnícího jednak funkci estetickou, ale především zlepšení kvality životního prostředí v centru města. Dále zde bude vybudována venkovní galerie. Obě náměstí pak budou oživena květinami a dalšími rostlinami
vysázenými v barevných kontejnerech, které dotvoří ráz obou náměstí.
Dodavatelem stavby je na základě výsledků veřejné zakázky firma HOS, s.r.o.
Němčice nad Hanou.
Věřme, že i tento záměr nám vyjde a naše náměstí bude opravdu přitažlivé a rádi
si zde odpočinou či se pobaví nejen naši občané, ale i další návštěvníci regionu.
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Žádosti o dotace, podané v letošním roce
Dostavba kanalizace a ČOV - hodnota díla 56,6 mil. Kč,
žádost podána na MZe ČR a Olomoucký kraj
Přitažlivé náměstí – centrum společenského života - hodnota díla 2,2 mil. Kč, žádost podána prostřednictvím MAS
Na cestě k prosperitě na SZIF. Na tuto akci již proběhlo řízení
o zadání veřejné zakázky a byla vybrána firma HOS, s.r.o. Němčice nad Hanou.
Dostavba vodovodu a rekonstrukce kanalizace v ulici Okružní - hodnota díla 4,5 mil. Kč, žádost podána na vodovod, a to
u Olomouckého kraje. Projektová dokumentace připravena.
Rekonstrukce hasičské zbrojnice - město připravovalo
žádost o dotaci na zateplení a výměnu oken této budovy a to
z programu OPŽP. Podmínky pro získání dotace však znač-

Investiční akce,
financované z rozpočtu města
Rekonstrukce ulice Chvátalova - tato stavba bude realizována pouze z vlastních prostředků města. Předpokládané náklady
jsou 3 mil. Kč. Projekt je zpracován. V nejbližších dnech proběhne výběrové řízení na dodavatele stavby.
Rozšíření MŠ o jedno oddělení a přestěhování městské
knihovny - zápisem dětí do MŠ vyvstal pro město úkol, jak
uspokojit všechny žadatele o umístění dětí do naší mateřské školy. Rada města rozhodla vyjít vstříc mladým rodinám
s dětmi, a to nejen z Němčic, ale i z blízkého okolí. Město
je připraveno zrekonstruovat a opět zprovoznit 4. oddělení mateřské školy v prostorách, kde v současné době působí
městská knihovna. Tak může do mateřské školy od školního
roku 2010/2011 být nově přijato 43 dětí. Prostory 4. oddělení
budou připraveny k užívání do 15. srpna 2010.
Městská knihovna bude přemístěna do Lidového domu na
Komenského náměstí, jehož prostory budou za tímto účelem
v nezbytném rozsahu zrekonstruovány.

ně přitvrdily a po analýze jsme od předložení žádosti ustoupili.
Obec může podat pouze jednu žádost, proto jsme upřednostnili
budovu ZUŠ.
Proto v první fázi provedeme nutnou sanaci zdiva zbrojnice, kterou budeme financovat z vlastních prostředků města cca
2 mil.Kč.
Multifunkční hala při ZŠ je další plánovanou investiční
akcí. Žádost o dotaci na výstavbu je směřována do ROP. Hala
bude sloužit ZŠ, DDM Orion a všem sportovcům v regionu.
Zateplení a výměna oken mateřské školy – jak již bylo
zmíněno, nejsou dotační podmínky pro zateplování a výměnu
oken pro město výhodné. Proto navrhujeme v průběhu roku, po
vyhodnocení rozpočtu II/IV, provést zadání veřejné zakázky
a výměnu oken financovat z vlastních prostředků města.

Beseda s občany
v sále kina OKO v Němčicích nad Hanou
Město Němčice nad Hanou pořádá dne 8. dubna 2010,
v 17. 00 hodin v sále kina OKO besedu s občany, na které budou
prezentovány významné aktivity města v tomto roce:
• Investiční akce města v roce 2010 – kanalizace a ČOV, rekonstrukce Základní umělecké školy
• Realizace infrastruktury v ulicích – Chvátalova, Okružní,
ČSLA, Sokolská
• Nový způsob třídění odpadů - představení fi SITA, společnosti EKO-KOM, Hnutí Duha
• Odkup pozemků od fi Estern Sugar a jejich využití na bytovou výstavbu
• Rozšíření mateřské školy a přesunutí městské knihovny

Rekonstrukce bytu v základní škole
Od února letošního roku probíhá v ZŠ rekonstrukce služebního bytu, který se nachází v přízemí budovy. Provádí se rekonstrukce elektroinstalace, topení a oprava koupelny.
Byt bude mít menší užitnou plochu. Uvolněné prostory budou
využity pro aktivity Domu dětí a mládeže. Od nového školního
roku předpokládáme přesun aktivit DDM do prostor ZŠ.
Odkup pozemků z majetku společnosti EASTERN SUGAR
ČR, a. s.
Již v loňském roce proběhlo jednání mezi městem Němčice
nad Hanou a společnosti EASTERN SUGAR ČR, a. s. o odkupu pozemků p.č. 901/1 v prostoru bývalé ukládky řepy. Kupní
smlouva je před podpisem. Město odkoupí tyto pozemky za cenu
200,- Kč/m2 pro realizaci záměru výstavby rodinných domů.
V současné době probíhají mezi uvedenými stranami další jednání o možném odkupu pozemků po bývalém cukrovaru
o výměře cca 12 ha.
Ivana Dvořáková, starostka
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Vizualizace sportovní haly

Veřejně prospěšné práce
ve městě v roce 2010

Spolupráce města s úřadem práce
– pomoc pro nezaměstnané

Stejně jako v minulých letech, tak i v letošním roce, se město Němčice nad Hanou v součinnosti s Úřadem práce Prostějov podílí na projektu Veřejně prospěšné práce, financovaného
z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České
republiky, a vytváří pracovní příležitosti pro nezaměstnané občany, kteří jsou registrováni na úřadu práce. Jedná se
o pracovní činnosti zaměřené na úklid, údržbu a úpravu ploch
veřejných prostranství, komunikací a zeleně ve městě. Na tyto
práce plánuje město od 1. dubna vytvořit 10 pracovních míst.
Takto podpořená pracovní místa, byť mohou být zřízena pouze
na omezenou dobu 4 měsíců, jsou přínosem k celkovému zlepšení vzhledu a životního prostředí ve městě, a v neposlední řadě
představují i finanční pomoc městskému rozpočtu.

Vzhledem k současné nepříznivé situaci na trhu práce a malému počtu volných pracovních míst se na město stále častěji obrací
občané z řad nezaměstnaných s žádostmi o pomoc při řešení jejich
sociální, finanční i bytové situace. Proto se město rozhodlo pomoci
všem, kteří jsou v současné době nezaměstnaní nebo jsou ve výpovědní lhůtě a již nyní hledají nové místo. Na 3. března město zorganizovalo pro občany Němčic a okolních obcí do místního kina besedu občanů se zástupci Úřadu práce v Prostějově. Zde měli všichni,
kteří hledají práci, možnost získat nejen důležité obecné informace
a odborné rady, ale také osobní konzultací s pracovníky úřadu práce
nalézt řešení své konkrétní situace. Bohužel, tato akce se nesetkala se
zájmem občanů, besedy se zúčastnilo pouze 5 občanů.
Ing. Marie Plchotová, tajemnice

Zásady pro vyhlašování ocenění občanů, osobností a a organizací města
Němčice nad Hanou
Čl. 1 Úvodní ustanovení
1.1 Město Němčice nad Hanou bude každoročně vyhlašovat
nejúspěšnější občany, osobnosti či organizace z různých oblastí
/např. sportu, kultury, přínos pro město apod./.
1.2 Cílem vyhlašování je podpořit veškeré aktivity, které se
významnou měrou podílejí na rozvoji, zviditelnění a reprezentaci města. S uvedenými aktivitami bude město seznamovat širokou veřejnost a snažit se tak o dobrou propagaci města
i organizací.
1.3 Zásady pro vyhlašování nejúspěšnějších občanů, osobností či organizací města Němčice nad Hanou /dále jen Zásady/ určují postup pro vyhlašování výzvy, k předkládání návrhů, organizačního zajištění, postup vyhlášení nejúspěšnějších
občanů a vyhodnocení nominací.
Čl. 2 Předkládání návrhů
2.1 Výzva k předkládání návrhů bude zveřejněna vždy do
28. února roku, ve kterém bude vyhlašování probíhat. Zveřejnění
výzvy bude uveřejněno v místním tisku a na www.nemcicenh.cz.
2.2 Návrh na ocenění může podat po vyplnění nominačního formuláře každá fyzická i právnická osoba na adresu: Městský úřad Němčice had Hanou, odbor sociální, vnitřních věcí

4

a kultury, Palackého nám.3, 798 27 Němčice nad Hanou.
Počet návrhů na ocenění není omezen, každý návrh musí
být podán na samostatném formuláři, údaje zde uvedené musí
být možno ověřit.
2.3 Termín pro zasílání návrhů je stanoven do konce měsíce
března toho roku, ve kterém bude vyhlašování probíhat.
2.4 Vyhlašované kategorie:
Mimořádné zásluhy a výsledky dosažené v oblastech
- sport
- kultura
- přínos pro město
- čestný občan města
- mimořádný čin
Kdo může být navržen :
v oblasti sportu
- sportovní naděje,
- sportovec za významné sportovní výsledky
- osobnosti, které se zasloužily o rozvoj sportu v našem městě
/trenéři, funkcionáři, organizátoři…/
v kultuře – osobnosti v oboru hudby, divadla, filmu, historie,
celoživotní dílo, literární dílo, hudební dílo, rozvoj uměleckých
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a kulturních aktivit, přínos k rozvoji čtenářství, kronika apod.,
přínos pro město – práce ve školství, práce pro děti a mládež,
dárcovství, odboj, lékařství, výzkum,
čestný občan města - významná osobnost v různých oblastech,
mimořádný čin – záchrana života, majetku.

4.3. Na slavnostním vyhlášení budou vyhodnoceným předána ocenění (diplomy, věcné dary, upomínkové předměty, apod.).
4.4. Seznam vyhodnocených občanů a osobností bude zveřejněn na webových stránkách města a v místním, popř. regionálním tisku.

Čl. 3 Hodnocení předložených návrhů
3.1 Rada města Němčice nad Hanou jmenuje pětičlennou
„Komisi pro vyhlášení nejúspěšnějších občanů, osobností
a organizací města Němčice nad Hanou“, dále jen „Komise“.
Rada města výše uvedenou komisi jmenuje ve složení:
• předseda komise z vedení města
• 2 členové z řad zastupitelstva
• 2 zástupci veřejnosti
3.2 Komise posoudí všechny podané návrhy, které došly
v určeném termínu na stanoveném formuláři, v její kompetenci
je také ověření údajů u jednotlivých návrhů.
3.3. Komise rozhodne, které návrhy zahrne do hodnocení
a které kategorie vyhodnotí.
3.4. Komise zpracuje a radě města předloží návrh na vyhlášení nejúspěšnějších občanů a osobností z příslušných kategorií. Rada města projedná návrhy na nejbližším zasedání v měsíci
následujícím po ukončení termínu pro zaslání návrhu.
3.5. Rada města po projednání vybere a navrhne zastupitelstvu města nejúspěšnější oceněné v příslušné kategorii za hodnocený kalendářní rok.
3.6. Zastupitelstvo města na svém nejbližším zasedání projedná a rozhodne o oceněných navržených radou města.

Čl. 5 Organizační zajištění
5.1 Vyhodnocení nejúspěšnějších občanů a osobností organizačně a technicky zajišťuje odbor sociální, vnitřních věcí a kultury na základě dispozic vedení města (starostka, místostarosta).
Jedná se zejména o
- předložení návrhu na jmenování Komise
- zveřejnění výzvy k předkládání návrhů na ocenění
- evidenci podaných návrhů
- zpracování návrhu oceněných pro radu města
- pozvánky na slavnostní vyhlášení, zveřejnění termínu akce
- organizační zajištění slavnostního vyhlášení včetně kulturníního programu
- zajištění věcných darů, upomínkových předmětů, tisk diplomů apod.
- navržení potřebné finanční částky pro zahrnutí do rozpočtu
města, vč. následného vyúčtování
- zveřejnění oceněných

Čl. 4 Vyhlášení oceněných
4.1 Slavnostní vyhlášení oceněných za daný kalendářní rok
se bude konat nejpozději do konce měsíce června.
4.2 Na slavnostní vyhlášení budou všichni ocenění jmenovitě pozváni.
4.3 O slavnostním veřejném vyhlášení bude veřejnost informována prostřednictvím webových stránek města, místního
tisku, místního rozhlasu.

Čl. 6 Společná a závěrečná ustanovení
1. Zásady pro vyhlašování nejúspěšnějších občanů, osobností a organizací města Němčice nad Hanou nabývají účinnosti dnem schválení Radou města Němčice nad Hanou.
2. Podle těchto Zásad bude do 28.února zveřejněna výzva
k podávání návrhů na ocenění nejúspěšnějších občanů a osobností města Němčice nad Hanou za uplynulý rok.
3. Přílohu těchto Zásad tvoří tiskopis pro podávání návrhů na ocenění dle jednotlivých kategorií.
Schváleno Radou města Němčice nad Hanou dne
10.2.2010.
Ivana Dvořáková, starostka

Informace o pytlovém sběru v Němčicích nad Hanou
Naše město v letošním roce započalo s tzv. pytlovým sběrem odpadů, a to plastů a tetrapaků (nápojových kartonů).
Tato forma sběru je dobrovolná, i nadále však budou občané
v Němčicích mít k dispozici kontejnery pro tříděný odpad na
papír, sklo a plasty.
Cílem projektu je zvýšit podíl vytříděných složek komunálního odpadu a tímto dosáhnout snížení objemu komunálního
odpadu na občana za rok, který v současné době činí cca 320 kg.
K tomuto postupu přiměla město i skutečnost, že přes zavedení
třídění odpadu ve městě je podíl tříděných složek v komunálním odpadu poměrně vysoký a dosahuje zhruba jedné pětiny
z celkového objemu komunálního odpadu.
Je nutno si uvědomit, že čím více kvalitního odpadu vytřídíme, tím více peněz získáme pro naše město od společnosti
EKO-KOM.
Podrobnější informace k organizování sběru:
Jednotlivé domácnosti si mohou pytle vyzvednout na pokladně Městského úřadu Němčice nad Hanou nebo na odboru životního prostředí Městského úřadu Němčice nad Hanou. Po dohodě
s Olomouckým krajem a společností EKO-KOM, která nás v tom-
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to projektu podporuje, budou pytle po celý rok 2010 zdarma.
Pytle se odváží vždy v předem určený den přímo od vašeho
domu. Pytle by měly být plné, aby byla zcela využita jejich
kapacita. Naplněné a zavázané pytle je nutno označit číslem
domu, u bytových domů číslem domu a příjmením. Takto připravené a umístěné před domem je pracovníci městského úřadu odvezou. Pytle jsou označovány z toho důvodu, aby byla evidence, které domácnosti a v jakém rozsahu se projektu účastní.
Od míry zapojení se do projektu a množství vytříděných plných
pytlů bude následně odvíjen možný bonus pro ty domácnosti,
kteří se do tohoto systému třídění zapojí.
Předpokládáme, že přibližně v polovině roku by bylo možné
provést vyhodnocení projektu, o němž budou občané města
informováni, a to včetně podání informací o možném uplatnění bonusového systému a způsobech jeho čerpání.
V této počáteční fázi zavedení pytlového sběru je svoz prováděn
1x měsíčně, a to vždy poslední čtvrtek daného měsíce. S nástupem
letních měsíců, kdy se předpokládá zvýšení nákupu nápojů v plastových lahvích, budou intervaly sběru přiměřeně upraveny.
Martina Lakomá, referentka životního prostředí
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Návrh na ocenČní nejúspČšnČjších obþanĤ, osobností a organizací
v oblasti
…………………………………………..
/sport, kultura, pĜínos pro mČsto, þestný obþan mČsta, mimoĜádný þin /

Navrhovaný (jednotlivec, kolektiv):
Jméno a pĜíjmení:
/Název kolektivu/:
Datum narození:
Adresa, kontakt:

Struþné zdĤvodnČní podání návrhu na ocenČní:

Navrhovatel – jméno a pĜíjmení, bydlištČ:

Datum:

6

Podpis navrhovatele, popĜ. razítko
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Ze života mateřské školy

Vánoce v mateřské škole
Karnevalovému veselí předcházely, jako každoročně, na
konci minulého roku vánoční besídky. Každá třída si přichystala pro rodiče s dětmi vánoční dílničku, ve které si mohli zhotovit
drobný vánoční dárek pro své blízké. Vlastní program vánoční
besídky, ve kterém děti předvedly rodičům, co už se od začátku
školního roku naučily, doprovázela na klavír paní učitelka Pavla
Kundelová, která s dětmi pracuje v hudebním kroužku.
Každá třída měla i svůj vlastní živý vánoční stromeček, pod
kterým děti našly dárky, které byly zakoupeny i díky finančnímu přispění sponzorů, kterým tímto ještě jednou děkujeme.
Miluška Grulichová, ředitelka MŠ

Zimní radovánky
Když se z nebe začaly snášet první sněhové vločky, největší
radost z nich měly určitě naše děti. A ta letošní zima nám jich
nadělila opravdu víc než kdy jindy.
Děti už se nemohly dočkat, až začne to pravé zimní hraní.
Školní zahrada nám poskytla, jak dostatek sněhu, tak dostatek
prostoru pro naše tvořivé hry. Stavěli jsme s dětmi sněhuláky,
stavby ze sněhu, od maličkých hradů až po veliké iglú.
Sněhovými lopatkami děti uklízely cestičky, otiskovaly do
sněhu své stopy, ale stopy ve sněhu také vyhledávaly a určovaly,
komu patří, kdo naši zahradu navštívil. Koulování a sněhové bitvy
dostatečně procvičily náš postřeh a zdokonalili jsme i hod horním
obloukem na dálku i na cíl. Důležité bylo, že pochopení pro naše
„sněhové řádění“ měli i rodiče našich dětí. Ochotně svým dětem do
mateřské školy přinesli boby a sáňky, teplé oblečení a mohli jsme jít
bobovat a sáňkovat. Nejdříve jsme to zkoušeli na malém kopečku
u rybníka. Později jsme se vydali na větší a vzdálenější němčický
kopec „Zaječák“. To už bylo bobování a sáňkování se vším všudy,
tady se děti dostatečně vyřádily. Po bobování byly sice unavené, ale
šťastné a spokojené, plné dojmů a zážitků. Po návratu do mateřské
školy jsme se vždy usušili a zahřáli teplou polévkou a dobrým obědem, který pro nás naše paní kuchařka uvařila.
Téměř celé dva měsíce jsme takto trávili den co den. Přesto,
že jsme se vraceli někdy i promočení, žádné z dětí neonemoc-
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nělo a celkově nám nemocnost klesla. Je to důkaz toho, že pravidelné otužování má svůj význam a smysl.
Touto cestou bych chtěla poděkovat manželům Špačkovým,
kteří mi vždy ochotně pomohli s převáděním dětí přes železniční trať na Hliníku i při vlastním bobování dětí.
Zima ještě nekončí, proto doufáme, že této vzácné bílé nadílky budeme moci ještě chvíli využívat a těšit se z hezkých zážitků z ní.
Za třídu Žluťásků paní učitelka Jitka Oulehlová

Němčice
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V mateřské škole se slavilo
Karneval v mateřské škole byl letos jubilejní, desátý.
V pátek 5. února se děti do MŠ těšily jistě o něco víc, než
ve dny ostatní. Hlavně ty mladší to nevydržely a již předem
oznamovaly, za co půjdou. Jako každý rok se průvod masek
šel nejdříve ukázat paní kuchařce a stejně tak do knihovny
paní Kouřilové. A pak už ve třídě Bělásků, k tomuto účelu
slavnostně vyzdobené, probíhal celý program.
Letošní téma masek – Cesta kolem světa – se týkalo
hlavně dospělých. Co by to byl za karneval, kdyby dospěláci
nepřistoupili na tuto hru, to by měly děti o zážitek méně. Na
rozdíl od dětí se tajilo, kdo a za co půjde.
Třída Žluťásků vyslala tři sličné Kleopatry, mezi kterými si nemohl urostlý šejk vybrat. Proto tančil s členkou své-
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ho harému, neodolal ani vyzývavé černošce. Nakonec si ale
odnášel dvě malé princezničky. Nebýt statečného kovboje od
Modrásků, kde by dítka skončila?
Děti se fotografovaly. Nejvíce bylo princezen, ale nechyběly ani ostatní pohádkové postavičky. Berušky, světlušky,
motýlci, krásná čarodějnice, víly, zvířátka, ale také piráti,
vojáci, indiáni. Tanec se střídal s různými soutěžemi. Došlo
i na velký dort s deseti svíčkami, který všichni účastníci
ochutnali.
Dopoledne nám uběhlo jako voda a dětem se nechtělo
odložit všechny ty krásné a zajímavé převleky. Čekal nás
oběd a odpočinek. Hlavně ti mladší, plni nových dojmů, které zažili poprvé, brzy usnuli a snad pokračovali ve snu v tom
pestrém reji. Ty starší děti naopak nemohly usnout a sdělovaly si mezi sebou své zážitky.
Dospěláci unaveni a s pocitem, že se akce vydařila, přemýšlí už nad další akcí pro děti.
Poděkovat musíme maminkám a babičkám, které si daly
práci s vytvořením krásných kostýmů pro své děti.
Jana Stratilová, učitelka MŠ

Němčice
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Ze života základní školy

Turnaj v malé kopané
V pátek 22. ledna se v sokolovně konal turnaj v malé kopané. Zúčastnila se ho bohužel jen 4 družstva složená z chlapců
6. – 9. tříd. Družstva se utkala každý s každým a hlavně boj o první místo byl zajímavý až do konce.
Výsledky:
1. místo

Kopřiva Radek, Vlach Kristián, Matoušek Arnošt, Župka Jan a Adam Kopřiva

2. místo

Barnet Michal a David, Chytil Michal, Jiříček Michal a Ondřej Tomek

3. místo

Horák Jan, Charvát Petr, Spíchal Tomáš, Zahradník Jakub a Minařík Luděk

4. místo

Parák Ivo, Václavíček Jan, Radim Janečka a Klesnil Tomáš

L. Mitana

Poslední spaní 9. B ve škole
Naše třída od šestého ročníku, kdy jsme dostali za třídní
paní učitelku Tesaříkovou, spala ve škole mnohokrát. Cílem
společných večerů a nocí bylo stmelování kolektivu. Každé
spaní bylo něčemu věnováno, například čtení pod lampou, boji
proti šikaně, Štědrý večer ve škole,… Poslední spaní jsme věnovali mimo jiné opakování předtaneční výchovy a půlnočnímu
předávání vysvědčení.
Zavzpomínali jsme si nad třídními kronikami a pak jsme
se dívali na naše fotky na internetu, které tam pravidelně dává
spolužák Michal Chytil. Jak jsme se za ta léta změnili! Všechna
spaní ve škole byla super, prožili jsme nezapomenutelné zážitky, za které děkujeme své třídní.
Za všechny spolužáky Petra Gojišová,
předsedkyně třídního parlamentu

Dovádění na sněhu
Eskymácká škola
Eskymácké děti mají školu z ledu,
učí se tam eskymáckou abecedu.
Eskymácká abeceda není žádná věda,
sáňkování, koulování a lov na medvěda.

Prváci
Do takové eskymácké školy se ve čtvrtek 21.1.2010 vypravily i děti z 1.A ze ZŠ Němčice. Vyučování probíhalo na kopci
za Němčicemi, kam se malí školáci vypravili bez aktovek, zato
teple oblečení a vyučovací pomůckou pro tentokrát byly boby,
které každý táhl s sebou. Ty vydávaly takový zvuk, že se místní
obyvatelé vybíhali přesvědčit, co způsobuje tak strašidelný hukot. Na kopci se známkovalo sáňkování, bobování, koulování.
Pak se ale děti začaly dožadovat „lovu na medvěda“. Protože
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v dohledu byli jen dva vyplašení zajíci, schovala se paní učitelka
za strom, nasadila kapuci a za velkého bručení se pak na naše
prvňáčky vyřítil obrovský medvěd. Toho děti úspěšně ulovily,
takže se mohl opět proměnit v paní učitelku. Ještě nikdy malým
eskymákům s červenými tvářemi nechutnal oběd ve školní
jídelně tak, jako ten den.
A.Vlčová, učitelka 1.A

Němčice
pod lupou
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Druháci se zimy nebojí!!!!!!
Netradiční formy vyučování v němčické škole nejsou výjimkou.
Zařazujeme činnostní učení, skupinovou práci, daltonské učení
a i jiné formy vyučování. V tělesné výchově jsme se připravili na
využití přírodních sněhových podmínek a skupina 23 žáků prověřovala sjíždění na bobech na němčických svazích. Jako první průzkumníci jsme zamířili na Hliník a dál na kopec Zaječák. Věřte, že sjezdy
byly dlouhé, rychlé a žáčci si bobování moc užili. Je nutné poděkovat
obětavým rodičům, kteří vybavili své děti nejen dvěma svačinami,
teplým čajem, ale hlavně teplým oblečením do přírody a sportovní výzbrojí. Nebylo druháka, kterému by něco chybělo. Dvě hodiny
netradiční tělesné výchovy jsem ocenila kladným hodnocením.
Věříme, že sníh nám vydrží co nejdéle a budeme v netradičních formách tělesné výchovy pokračovat celý leden, protože
od února nás čeká už plavání v prostějovském bazénu, na který
se druháci moc těší.
A.Řezáčová, učitelka 2. třídy

Čtvrťáci
Žáci 4. třídy využili zimního období a dostatku sněhu a procvičovali své
schopnosti ve sjezdu na bobech, saních
a talířích. Jejich fyzická zdatnost se projevila, když museli několikrát vyšlapat
na kopec, aby se mohli svézt dolů. Dobré
vztahy mezi spolužáky spočívaly v tom,
že si navzájem půjčovali sportovní nářadí, slušné chování a ohleduplnost znamenala, že sjíždějící spolužáci měli volnou
sjezdovou dráhu.
I když se to nezdá, za dvě hodiny na
čerstvém vzduchu došlo k velkému rozvoji tělesných i duševních vlastnosti dětí.
M. Krejčová, tř. uč. 4. tř.

Vědomostní soutěž Čtyřlístek - 5. února 2010
Žáci 9.ročníku naší školy se zapojili do vědomostní soutěže, kterou vyhlásila Obchodní akademie v Přerově. Soutěž se uskutečnila 5.2. a do Přerova pod dohledem asistentky Lenky Chalánkové vyrazila dvě čtyřčlenná družstva. 9.A: Kristýna Milčáková,
Markéta Soviarová, Petra Spíchalová a Petr Karnet. 9.B: Lada Vránová, Michael Hrubý, David Barnet, Jan Župka.
Výsledky: Jan Župka -1. místo a Petr Karnet 2.místo v oblasti Ekonomika
Kristýna Milčáková – 2. místo v oblasti Propagace. Družstvo 9.A obsadilo v soutěži družstev krásné 1.místo. Blahopřejeme.
N.Tesaříková

Žáci 1. A si vyzkoušeli „Dalton“ aneb PRVÁČCI NA OLYMPIÁDĚ
Daltonské učení je jedna z moderních a netradičních
vyučovacích metod. Spočívá v tom, že žák si zpravidla může
sám zvolit pořadí řešení úkolů z jednotlivých vyučovacích
předmětů, které pro něj připraví jeho učitel. Zařazuje se
většinou při opakování a upevňování učiva, pro zpestření,
aby školní povinnosti nebyly pro děti jednotvárné. Po splnění každého úkolu se žáci sami odmění např. nalepením
smajlíka do výsledkové listiny. Učení obsahuje i pohybové
úkoly a zpravidla se neznámkuje, proto je mezi dětmi velmi
oblíbené. Naši malí prvňáčci však obdrželi přece jen od paní
učitelky jako bonus i jedničku do žákovské knížky, protože
své první vyučování tohoto typu zvládli na výbornou.
Kromě úloh z matematiky a českého jazyka, které byly
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všechny aktuálně zaměřeny na zimní olympiádu, museli prokázat svou šikovnost také v různých olympijských disciplínách, jako např.slalom mezi židličkami, skoky bez boulí, či
běh na lyžích ze dvou „zemovek“. Mimo to je čekaly úkoly,
jako vybarvit správně českou státní vlajku, napsat úvodní
slova naší hymny, navrhnout olympijskou medaili, vyznačit
nejkratší cestu slalomáře od startu do cíle, či zdolat obtížné
boule plné příkladů, vyluštit křížovky, jejichž tajenkou bylo
místo konání ZOH apod.
Všichni malí olympionici odcházeli ten den ze školy se
zlatou medailí na krku, kterou byli odměněni za výborný
výkon. Není ale jisté, jestli s ní došli až domů, protože většina
z nich brzy zjistila, že uvnitř je čokoládová. Co si ale určitě
přinesli ze školy domů, je dojem, že učení není mučení. A to
byl cíl dnešního olympijského dne v 1.A.
A. Vlčová

Anglické bramboráčky
I letos jsme se žáky 8. ročníku v hodině angličtiny vařili. Žáci
si vyzkoušeli anglický recept na bramborové placičky. Využili
jsme nové žákovské kuchyňky, proto jsme se mohli rozdělit do
čtyř družstev. Za 45 minut žáci stihli připravit těsto z vařených
brambor, vyválet a vykrájet placičky a usmažit je na pánvi. Každá
skupina se předháněla, čím placičky dochutí a ozdobí. Některé
placičky byly s tatarkou, jiné s kečupem, nastrouhaným sýrem,
salámem či mrkvičkou. Všem chutnaly.
N. Tesaříková

LABESTRA - 11. února 2010
Dne 11. února 2010 proběhl v Němčicích nad Hanou první ročník osvětové a informační kampaně LABESTRA (Láska beze strachu), jejímž hlavním cílem je rozšíření znalostí
o sexuálně přenosných nemocech, antikoncepci apod. Šestnácti žákům 9.A a 9.B z naší školy ve složení Martina Hanzlíková,
Petra Spíchalová, Tereza Wacyková, Veronika Wacyková, Pavlína Navrátilová, Jaromír Hrubý, Petr Prečan, Petra Doležálková, Michal Chytil, Kristýna Klvačová, Lada Vránová, Petra
Hrubá, Michaela Večerková, Martin Přidal, Petra Gojišová
a Pavel Ruber se podařilo prodat 183 přáníček - pohlednic.
Výtěžek ve výši 3.660,- Kč byl odeslán na konto pražské organizace, která celou akci zaštiťuje. Chtěl bych vyjádřit upřímné
poděkování nejen jmenovaným žákům, kteří aktivně pomáhali s organizačním zajištěním, ale i všem, kdo zakoupením
pohlednice přispěli na konto sbírky.
P. Janura, koordinátor projektu
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Recitační soutěž 2009/2010
V pondělí 15.2. se uskutečnilo školní kolo recitační soutěže. V úvodu vystoupili žáci z prvních tříd. Své výkony v soutěži předvedlo celkem 40 žáků. Porota ve složení kulturní referentka města Ing. Jana Oulehlová, knihovnice Luďka Kouřilová
a Lenka Literová, učitelka ZŠ. V 1. kategorii soutěžilo 9 dětí.
1.místo Jaromír Václavíček,2.místo Adriana Kotulová a 3.místo
Denisa Kovářová a Nela Macenauerová.
V 2. kategorii bylo 17 soutěžících. 1.místo Kamil Ošmera,
2. místo Kateřina Novotná, 3. místo Adéla Večerková, Lukáš
Janáček a Kateřina Oulehlová.
Ve 3. kategorii byly jen dvě žákyně Klára Knechtová (1.místo) a Barbora Jurtíková (2. místo). Ve 4. kategorii soutěžilo
5 dívek. 1.místo Daniela Kroupová, 2.místo
Petra Gojišová a 3.místo
Michaela Večerková.
Klára
Knechtová
a Daniela Kroupová
postupují do okresního kola ze ZUŠ, proto
již nereprezentují naši
školu. Do okresního
kola postupují: Jaromír
Václavíček,
Adriana
Kotulová, Kamil Ošmera, Kateřina Novotná
a Petra Gojišová. Držme
jim palce.
N.Tesaříková,
M.Krejčová
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Spelling Ant soutěž v hláskování anglických slov
Dne 24.února 2010 proběhl 2.ročník soutěže Spelling
Ant na naší škole, do kterého postoupili vítězové třídních
kol. Školního kola se zúčastnilo 28 žáků. Soutěž proběhla ve
třech kolech a úroveň všech soutěžících byla velmi dobrá.
Obtížnost slov se stupňovala, a přesto naši žáci ukázali velmi
dobré znalosti slovní zásoby anglických slov. Po napínavém
průběhu zvítězila žákyně 7.A Lucie Přidalová, 2.místo patřilo Barboře Jurtíkové z 6. třídy. Na 3. místě se umístila žákyně
8.B Nikola Matoušková. Všichni soutěžící obdrželi účastnický list a drobný dárek, vítězové dostali anglicko-české slovníky, které jim předala paní ředitelka naší školy.
Soutěž byla organizována učiteli anglického jazyka,
moderátorem byl F. Matoušek, zapisovatelkou byla S. Podmolíková, počítač obsluhovala N.Tesaříková, fotografovala
R. Žižlavská a odměny předávala V. Zahradová.
Celá akce přispěla ke zdokonalení spellingu žáků naší
školy.
N.Tesaříková a F.Matoušek

Turnaj ve florbalu
V pátek 26. února se uskutečnil v sokolovně 2. ročník školního turnaje ve florbalu. Zúčastnilo se ho 5 družstev, která hrála
systémem každý s každým. suverénně bez jediné porážky zvítězilo družstvo osmáků ve složení Kristián Vlach, Arnošt Matoušek, Bronislav Mrkva a Jan Horák. Na druhém místě skončli
šesťáci a překvapením turnaje se stalo družstvo páťáků, kteří
obsadili krásné třetí místo.
Pořadí turnaje:
1. místo - Matoušek, Vlach, Mrkva a Horák
2. místo - Bartošek, Minařík, Vlach Michal a Martin, Zapletal
3. místo - Kouřil, Porupka Tomáš a Jakub, Klesnil
4. místo - Vévoda, Jordán, Janečka a Hrdý
5. místo - Charvát, Zahradník, Flora a Spíchal
L.Mitana

Pozvánka na den otevřených dveří do školy
V měsíci únoru 2010 byla dokončena IV. etapa rekonstrukce základní školy pod názvem Moderní škola pro děti, která byla
financována z ROP Střední Morava – prioritní osa: Integrovaný rozvoj a obnova regionu, oblast: Rozvoj venkova, podoblast: Sociální infrastruktura. Všechny zmodernizované učebny jsou již plně funkční a pedagogové mají možnost využívat při výuce tu
nejmodernější techniku, interaktivní tabule a nové interaktivní učebnice. Celková dotace z EU činila ve finále 5. 808 249, 65 Kč.
Město se podílelo na tomto projektu částkou 723 558, 56 Kč.
Slavnostní kolaudace proběhne 19. března a současně bude probíhat od 14, 30 hod. den otevřených dveří, na který jste všichni
srdečně zváni. Těším se na setkání s vámi.
Mgr. Hana Matušková, řed. ZŠ

Základní škola a město
Němčice nad Hanou
Vás srdečně zvou na
Den otevřených dveří
Uskuteční se 19. března 2010
od 14:30 do 18:00 hod.
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Ze života ZUŠ

25. výročí trvání Dechového orchestru mladých ZUŠ Němčice nad Hanou
Vážení přátelé, kolegové a všichni známí i neznámí příznivci dechové orchestrální hudby. S radostí Vám oznamuji, že se náš
orchestr dožil zralého věku. Pořád mu to hraje, mám dojem, že stále lépe a lépe…. A když se zeptáte proč, tak jenom proto, že je to
společenství dobrých lidí, které to baví, které má dobrého dirigenta a prostě řečeno, je nám spolu dobře…
Již titulek napovídá, že máme radost certoval na Floře v Olomouci a dožínhlavně z trvání tohoto tělesa. Většina kových slavnostech v Prostějově. V roce
z vás určitě ví, že v Němčicích nad Hanou 1991 absolvoval svůj první koncertní
působí více než šedesátičlenný dechový zájezd do Bruntálu a Karlovy Studánorchestr. Plně oborová základní umělec- ky. Pro všechny členy to byl mimořádká škola s téměř šesti sty žáky, s deseti ný zážitek. Ještě silnějším zážitkem byl
pobočkami
(jižní část okresu Prostějov),
vytváří dobré
podmínky pro
jeho činnost.
Tr a d i c e
dechové hudby
v tomto regionu
sahají do konce
minulého století, kde vztah
k hudbě probouzeli hlavně
venkovští učitelé. V období
první republiky
zde již působily
dvě dechovky
se svými kapelníky Antonínem
Hrdým
a
Josefem
Matouškem.
Po vzniku lidové školy umění První koncertní zájezd v Karlové Studánce 1991
v roce 1969, bylo
několik pokusů
první zahraniční zájezd do německého
založit dechový orchestr. Ale až v roce Bingenu v roce 1993. Na galakoncertě
1984 se podařilo navázat na bývalou tradičního Winzerfestu zahrál svůj kontradici dechových hudeb v tomto regio- certní program vedle dvou německých
nu tehdejšímu učitel hudební školy panu a jednoho orchestru z Anglie. Na závěr
Karlu Málkovi. Mimořádným úsilím svého vystoupení hrál poprvé v zahranidal dohromady 10 – 13leté žáky školy čí naši národní hymnu. Mnozí ze zakláa začal budovat základy dnešního kon- dajících členů působících v orchestru až
certního tělesa. Popisovat začátky raději podnes mi určitě dají za pravdu, že právě
ani nebudu. Muzikant ví, jak náročná z takových nezapomenutelných zážitků
a zdlouhavá je práce dirigenta žákov- se rodil jejich pozitivní vztah nejenom
ského orchestru, než zazní první ladící k hudbě, ale hlavně k partě lidí, kteří
akordy, než se nacvičí první pochod… společně prožívali své mládí.
Ale to všechno bylo zvládnuto a první
V devadesátých letech absolvoval
vystoupení na 1. máje 1985 dopadlo orchestr řadu koncertních zájezdů do
na výbornou. Pak už následovala čet- Německa – Trinwillershagen (1994
ná vystoupení v regionu a postupně se a 1995), Jahnschvalde (1996, 1998),
tento soubor dostával do povědomí lidí. Švédska – Orebro (1996), Chorvatska
Koncem devadesátých let orchestr kon- – Daruvar (1998), Itálie – Codroipo
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(1998), Slovenska – Humenné (2000).
V uvedených letech absolvoval v té době
už 35členný orchestr přes 120 koncertních vystoupení v regionu. V roce 1997
nahrál v nahrávacím studiu „Zuška“
v Němčicích nad Hanou své první profilové CD. Období
devadesátých
let bylo pro
orchestr velice
úspěšné. Otevření hranic směrem na Západ
si orchestr užil
v nejvyšší možné míře. Koncertní zájezdy
utužovaly tento
muzikantský
spolek do takové
míry, že osobní život jeho
členů se často
překrýval s tím
muzikantským.
Bylo to společenství lidí, kteří
spolu pobývali,
i když nemuseli. Již tam byly
položeny základy dnešní sounáležitostí orchestru, týmového
pojetí a spoluodpovědnosti za všechno,
co budou spolu dotvářet. Orchestr měl
svoji filozofii, a myslím, že se mu dařila
v té době naplňovat. „Děcka z dědiny“
objevovala a poznávala nejenom muzikantský svět.
Přelom tisíciletí byl i pro orchestr
zlomovým. Zakladatel orchestru a dlouholetý dirigent chtěl odevzdat pomyslnou taktovku novému učiteli školy,
Jindřichu Novákovi. Ale co si budeme
povídat, každá vůdčí osobnost má své
představy. A to předávání se nám trošku zaseklo. Po dvou letech se konečně
podařilo pomyslnou taktovku současnému dirigentovi předat.
V září roku 2002 se stal Jindřich
Novák dirigentem a uměleckým vedou-
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cím se vším všudy a myslím, že ani nevěděl, co všechno bude muset udělat, aby
dosáhl svého cíle – vytvoření koncertního dechového orchestru s plným nástrojovým obsazením. Pro nás všechny zainteresované to bylo opět krásné období.
Začínali jsme poznávat kouzlo a sílu
symfonické dechové hudby. Absolvovali
jsme (já a pan dirigent) řadu přátelských
posezení s lidmi z brandže, kteří nám
o tom měli, mohli a chtěli něco říct.
A svět se nám otevíral i po této stránce.
Notový materiál už nebyl tak nedostupný a představy nového dirigenta Jindřicha Nováka se začaly pomalu naplňovat.
Hráči začali postupně chápat, že se mění
pojetí a zaměření orchestru a začali Jindrovi věřit. A jak to v životě chodí, staré
se postupně vzdalovalo a objevovaly se
nové a nové obzory poznávání a hledání
nových a nejenom uměleckých hodnot.
Dotvářely, rozšiřovaly a kompletovaly se
jednotlivé sekce, naše škola měla první
žáky na hoboj, fagot, basklarinet. A které nástroje jsme momentálně neměli, tak
pomohli kamarádi. Byla to doba, kdy byl
jasný cíl, ale cesta k němu velice trnitá.
V průběhu přerodu orchestru jsme
nezapomínali na koncertování. V roce
2003 jsme se poprvé zúčastnili setkání orchestru v německém Thumu. Tam
jsme nejenom poprvé naživo slyšeli

DOM v roce 1999
symfonické dechové orchestry, ale tam
jsme i navázali - dnes již dlouhodobou
- spolupráci s Pražskými mažoretkami.
V témže roce jsme zahájili spolupráci s dechovým orchestrem z Prachatic

14

Mezinárodní soutěž velkých dechových orchestrů 2009 Ostrava
a loni jsme se již popáté zúčastnili skvělého festu „Zlatá solná stezka“. I když se
orchestr měnil, zahraniční zájezdy byly
příjemným zpestřením a motivací pro
všechny jeho členy. Po prvním zájezdu do německého Thumu následovaly
další. V roce 2004 jsme si zopakovali
Thumer orchestertreff, pak následovaly
zájezdy do Chorvatska
– Fužine (2004), Francie
– Clemount, Maubeuge
(2005), festival „Vačkářův Zbiroh“ (2005), Polsko – Jestrzebie-Zdroj
(2005), soutěž dechových
orchestrů, kde jsme získali 3. místo. A opět Francie
– Denoin, Vimountiers
(2006) a účast na velkém
evropském festivalu Fijo
v Chebu 2006).
Významným rokem
v činnosti orchestru, který už se snažil o náročnější repertoár, byl rok 2007.
Na Mezinárodní soutěž
dechových hudeb v Praze jsme se přihlašovali
s velkým respektem a byli
jsme velmi zvědaví, jak
obstojíme v silné konkurenci. Naše překvapení,
ale i ocenění naší nedlouhé, ale poctivé práce bylo příjemné. Zisk
zlatého pásma ve střední třídě a ocenění
za dirigentský výkon jsme si užívali ještě pěkně dlouhou dobu. A následovaly
další koncertní zájezdy do švýcarského
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Schupfheimu (2007) a srbského Kraljeva (2007). Koncertní sezonu 2008 jsme
zahájili natáčením televizního pořadu
…A tuhle znáte? pro Českou televizi Ostrava, poté následovaly koncertní
zájezdy do slovenských Košic, litevského Rudiskiu a v závěru roku jsme se
zúčastnili soutěže v polském Lesznu,
kde orchestr získal zlaté pásmo, cenu
Grand Prix a cenu za nejlepší dirigentský
výkon. V roce 2009 jsme poprvé navštívili Kmochův Kolín a naše družební Prachatice, ale hlavně jsme si šetřili síly na
Mezinárodní soutěž velkých dechových
orchestrů v Ostravě. Zisk zlatého pásma
na této soutěži můžeme považovat za
největší úspěch tohoto koncertního tělesa v celé jeho historii.
V dnešní době si již užíváme příprav
na výroční koncert, na který bychom
chtěli pozvat naše přátelé a známé. Proběhne 26. a 27. března 2010 v kulturním
domě v Ivanovicích na Hané.
V závěru bych chtěl poděkovat všem,
kteří nás po celou dobu podporovali. Za
finanční dotace děkujeme zejména městu Němčice nad Hanou a Olomouckému
kraji, ale taktéž vnímáme i fandovství
rodičů a partnerů členů našeho spolku
a ostatních známých a přátel.
Věřím, že se nám podaří i v budoucnu
udržet nejenom uměleckou úroveň tohoto orchestru, ale zejména dobrého ducha
v tomto muzikantském společenství.
Ladislav Gazdag,
vedoucí orchestru a ředitel školy
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Soutěžní okénko
Období přelomu měsíce ledna a února bývá již tradičně obdobím soutěžního klání. V tomto školním roce měřily své síly ve
školním kole v rámci Národní soutěže ZUŠ komorní soubory složené v převážné většině z dechových nebo smyčcových nástrojů.
Ze 12 souborů, které se představily na školním kole 28. ledna 2010, reprezentovalo naši ZUŠ 5 komorních seskupení v kole okresním. Z prostějovské ZUŠky si naši žáci přivezli dvě 2. místa a tři 3. místa.

Soutěžilo se však nejen v hudebním oboru, ale i v oboru literárně-dramatickém. Dne 2. února 2010 proběhlo na ZUŠ školní
kolo recitační soutěže, které se zúčastnilo 16 žáků ve třech věkových kategoriích. Odborná porota ve složení Mgr. Hana Kotyzová
(ZUŠ Prostějov), Mgr. Kateřina Štenclová ( ZUŠ Plumlov) a Bc. Petra Konečná ( ZUŠ Kroměříž) vybrala celkem 7 žáků postupujících do okresního kola v Prostějově, které se bude konat 11. března 2010. Těchto 7 žáků se také zúčastnilo okresního kola
přehlídky literárně-dramatického oboru v Prostějově 25.2.2010.

Obþanské sdružení D.O.M. a ZUŠ NČmþice nad Hanou
Vás srdeþnČ zvou na

koncert

poĜádaný u pĜíležitosti

25. výroþí založení Dechového orchestru mladých
Termín: pátek 26. 3. 2010 v 19:00 h
sobota 27. 3. 2010 v 17:00 h
Místo: Kulturní dĤm Ivanovice n.H
PĜedprodej vstupenek od 8.3. 2010 v ZUŠ: cena 60,- Kþ
Autobus pro veĜejnost:
26. 3. 2010 odjezd od kostela v 18:00, návrat po koncertČ
27. 3. 2010 odjezd od kostela v 16:00, návrat po koncertČ
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Šalom alejchem“ aneb „Hanáci žedom“
V pátek 15. ledna se v pražském klubu Druhé patro na
Dlouhé ulici uskutečnila vernisáž výstavy výtvarného oboru
ZUŠ Němčice nad Hanou a Ateliéru Modrý Anděl Prostějov
na motivy židovských pohádek a pověstí. V žánrově rozmanitém hudebním programu se představil taneční soubor RUT,
pěvecký spolek při ZUŠ a hudební skupina Vulcanica. Ukázky
z židovských pohádek a pověstí, které byly předlohou a inspirací pro vznik vystavovaných výtvarných prací, zazněly v podání
Ivy Klestilové, která v současné době působí jako dramaturgyně
Národního divadla v Praze. Výstavu mohli pražští návštěvníci
zhlédnout až do 15. února. V měsíci dubnu pak bude výstava
nainstalována v Prostějově v prostorách kulturního klubu Duha
a v Baru 12 opic na Partyzánské ulici. Přijměte tedy pozvání
na vernisáž, která proběhne dne 16. dubna 2010 od 18 hodin
v klubu Duha a bude tak společným zahájením obou částí
výstavy. Věříme, že si nenecháte uniknout možnost zhlédnout
velmi zdařilé práce našich žáků!

Ze života DDM

Filmový festival - Expediční kamera

Ve čtvrtek 18. února 2010 uspořádal Dům dětí a mládeže ORION
v Němčicích filmový festival Expediční
kamera. Jedná se o celovečerní promítání filmů o dobrodružství, divoké
přírodě a extrémních zážitcích. Pro
letošní Expediční kameru bylo vybráno
celkem 8 filmů z různých koutů světa.
Většina filmů získala vysoká ocenění na
MHFF (Mezinárodní horolezecký festival v Teplicích nad Metují). Bohužel
i přes velkou reklamu, kterou jsme této
akci věnovali, jsme byli celkem zklamáni nízkou účastí. Možná to bylo dáno
dnem a časem promítání, ale ten jsme
dostali stanovený od hlavních organizátorů, a proto jsme s tím nemohli nic
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dělat. V malém sále němčické sokolovny bylo nachystáno projekční plátno,
dataprojektor, ozvučení a v neposlední
řadě také občerstvení pro pětihodinový
filmový maratón.
V dopoledních hodinách se promítání zúčastnili i žáci 7. – 9. tříd n ěmčické školy, těm jsme představili dva filmy
The Sharp End a Hliněnou řeku.
Večerní představení začalo přesně
v 16.30hod. Prvním snímkem byl
kratičký dokument z pouště Gobi.
V následném filmu Expedice Dhaulágiri- Makalu 2008 se dva naši horolezci
při výpravě do Himalájí setkali tváří
v tvář smrti. Pro milovníky divoké vody byl určen film Hliněná řeka
o dobrodružství českých vodáků v Etiopii. Tvůrci snímku The Sharp End se
snažili zjistit, proč lidé balancují na
hraně mezi úspěchem a neštěstím a při
svých horolezeckých zálibách riskují všechno. Bhútán – to je malá země
v srdci Himaláje, o které nám slovenská
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výprava natočila krásný film o hledání
štěstí.
Úplný opak krásných a láskyplných
příběhů nám přinesl film Slzy Konga.
Drsná výpověď o bojích v Demokratické republice Kongo nenechala žádného
diváka chladným a po skončení titulků
bylo v sále ještě dlouho hrobové ticho.
Posledním filmem, který jsme na
němčické Expediční kameře promítali, byl výstup švýcarských horolezců
na Arwa Tower. Víc už se do čtvrtečního večera nevešlo. Tři šťastní výherci získali hodnotné ceny – houpací síť
Hamaka, předplatné časopisu Krásy
Česka a knižního průvodce dle vlastního výběru.
A kolik že bylo tedy těch diváků?
Všehovšudy 32. Ale ti, kdo přišli, určitě
nelitovali. Zatím přemýšlíme, zda se do
projektu Expediční kamera zapojíme
i příští rok, ale pokud ano, budeme rádi,
když přijmete pozvání a společně se
podíváme zase do jiných koutů světa.
Antonín Bartošík
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Pěkně jsme si zalyžovali….
Letošní zima, bohatá na sníh, přeje především dětem
a zimním sportům. Tak i pracovníci DDM ORION přizpůsobili program na pololetní prázdniny, dne 29. ledna 2010. Po
několikaleté odmlce, kdy jsme na sníh v zimě marně čekali,
jsme připravili pro zájemce o lyžování a snowboard jednodenní výlet na Rusavu. Je to jedno z nejbližších míst, kde i lyžařské
podmínky odpovídají možnostem lyžování jak pro začátečníky, tak i pro pokročilé lyžaře. V provozu byly dva vleky,
a tak i doba čekání na pomu byla minimální. Všichni účastníci si proto zakoupili čtyřhodinový skipas a ten do poslední minutky také využili. Této oblíbené akce se zúčastnilo
35 účastníků, a to od nejmenších lyžařů předškolního věku
se svými rodiči až po
středoškoláky. A tak
k naší spokojenosti
můžeme konstatovat, že
i malé množství zájemců o tuto sportovní akci
vychutnalo „lyžovačku“
na 100%.
Jen
nás
mohlo
jet určitě více! Žáci
v základní škole absolvují LVVZ a je škoda,
že své nabyté lyžařské
umění nevyužívají.
Mgr. Jarmila Coufalíková,
ředitelka DDM ORION

HOT DANCE 2009
- děvčata si přivezla stříbro
V neděli 21. února se parta
příznivců HIP HOPu pracující
pod hlavičkou DDM ORION
zúčastnila taneční soutěže Hot
Dance ve Valašském Meziříčí.
Soutěž je určena pro dua a sóla.
Do dětské kategorie dua vyslal
DDM ORION tři páry. Stříbrnou medaili si v této kategorii
odvezly naše soutěžící Tereza Šebestová a Eliška Bulková.
Zastoupení měl DDM ORION
i v dětské a juniorské kategorii,
ale zde jsme získali bramborovu medaili. Konkurence tanečníků byla veliká, právě naše stříbrná děvčata tančila proti dalším čtrnácti párům. Do Valašského Meziříčí se sjely taneční
soubory z celého Olomouckého, Zlínského a Moravskoslezského kraje. A že ostatní nedovezli medaile? Nevadí, získali
alespoň zkušenosti, jak to na soutěžích chodí, a když trošku na
trénincích přidají, myslím, že se umístění na stupních vítězů
brzy dočkáme.
Míša Oulehlová, trenérka NH

Jarní prázdniny na Domečku
První den jarních prázdnin na
DDM ORION Němčice nad Hanou
začal barevně. V malé a jediné klubovničce DDM se sešlo 32 dětí, které měly
zájem a chuť si vyzkoušet, jak se batikuje. S sebou si donesly různá trička, prostírání, ubrousky, polštáře a v 9 hodin
se pustily do práce. Někteří již techniku
batikování znali, někteří se s ní teprve
seznamovali, ale co je důležité, všem se
výtvor podařil. Všichni pracovali s nadšením a v závěru se nesly výkřiky jééé,
paráda, světový, ty brďo. Právě zde platí,
co kus to originál. Všem se díla náramně podařila a děti byly se svými pracemi
spokojeny.
Batikování

Číslo 1/2010

Druhý den jarních prázdnin na
DDM ORION se nesl ve sportovním duchu. Sportuchtivé děti se sešly
v sokolovně v Němčicích n.H., aby změřily své síly v různých sportovních disciplínách. Děti v jednotlivých etapách
sbíraly body nejen do osobního, ale
také do bodování družstev. 20 malých
sportovců se utkalo v běhu, sprintu,
driblování, štafetovém a překážkovém
běhu, pink-ponku, přeskoku přes švihadlo atd. Všichni soutěžící vydali ze
sebe to nejlepší, ale vždy může zvítězit
ten nejlepší. A jak celé klání dopadlo?
V mladší kategorii získala 1. místo Aneta Šiklingová, 2. místo Adam Kopřiva
a 3. místo Martin Kouřil. Ve starší kategorii získal 1. místo Tomáš Porupka,
2. místo Jakub Porupka a 3. místo získala Lenka Chalánková. Z družstvech
se nejvíce dařilo „Červeným“ - Tomáš
Porupka, Jakub Porubka, Adam Kopřiva, Pavel Bartošík, Adéla Bártová. Na
závěr dostali všichni účastníci diplom
za účast a drobnou pozornost. Jsme

Němčice
pod lupou

rádi, že všichni tito účastníci vyhráli
sami nad sebou, překonali svoji lenost
a aktivně prožili druhý den prázdnin.

Olympiáda v sokolovně
Na třetí den jarních prázdnin byl
naplánován výlet s cílovou stanicí ZOO
Brno. Na společný výlet se s námi vydaly nejen samotné děti, ale i celé rodiny
a také prarodiče s vnoučaty. Pro mnohé
děti byla samotným zážitkem cesta vlakem a poté cesta „šalinó“ . Do zoologické zahrady jsme se projeli pěkný kus po
Brně, ale také jsme poprvé viděli živého
revizora, a ještě chtěl po nás lístky. !!??
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ZOO Brno
Počasí, tak jako vždycky, měli pracovníci DDM ORION zajištěné a domluvené. Sluníčko se na nás smálo, sice se nám
někdy schovalo, ale přesto s námi bylo celý

den. Brněnská zoologická není moc velká,
ale 3 hodiny volného času nám tak akorát
vyšly, abychom jí celou prošli. Předjarní procházka byla příjemná, viděli jsme
všechna zvířátka, ale stejně se děti, podezřívám i některé dospěláky, nejvíce těšily
na nákup v suvenýrech. Čas nám rychle
uběhl, pak už opět zpět na nádraží a vláčkem hurá domů.
Čtvrtý den prázdnin se nám zahalil pod tajemný název COMMANDOS
– DEN D.
Možná mnozí tuší, co se pod tímto
názvem skrývá, ale pro neznalé, vylodění
spojenců v Normandii. Tímto byl právě
motivován celodenní výcvik elitní jednotky. A protože se jedná o elitní jednotku,
byly do jejich řad vybráni jen ti nejlepší,
a jen ti, kteří prošli náročným celodenním výcvikem. Všichni členové jednotky
museli zvládnout nácvik vylodění, přenos
zpráv, navigaci, projít minovým polem
a celou řadu dalších aktivit, které nesmí
být prozrazeny. Oproti tradici se výcviku
zúčastnila i děvčata, která to však chlapcům vůbec nedarovala a třeba ve střelbě je
porazila o 100%.
Po úspěšném výcviku byli vojáci
a vojačky vyřazeni z výcviku a zařazeni do
jednotek. Po rozluštění závěrečné zprávy
nastala závěrečná bitva o území, kdy spojenci vyhráli nad nepřítelem. (pro úspěch

Tak takové byly letošní
jarní prázdniny přímo na
DDM ORION.
Děkujeme všem, kteří
s námi tento týden prožili,
někteří třeba jen jeden den,
někteří celý týden a doufáme si tvrdit, že to byl pěkný a úspěšný týden, kdy se
mohl zapojit úplně každý
a každý si mohl najít to, co
ho baví.
Za celý realizační tým
„Jarní prázdniny na DDM
„
Bc. Lenka Králová
DDM ORION Němčice n.H.

18

se bitva opakovala, ale tentokrát nepřítel
skóroval 1:1).
Čtvrteční den byl nabitý akcí, sportem,
adrenalinem, kamarádstvím, přátelstvím.
Nikomu se domů nechtělo, ale vše má svůj
začátek i konec, tak třeba někdy příště.
Pátý, poslední den prázdnin si mohli
užít milovníci plavání. Tentokrát jsme se
vydali až po obědě, na bazén do Vyškova.
Děti si užily tobogánů, skotačení, točení se
venku, dospěláci využili saunu. Hodinka
nám však utekla jako voda a ani jsme se
nenadáli a už jsme seděli zase v autobusu
na cestě domů.

COMMANDOS – DEN D

Němčice
pod lupou
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Hodnocení zimního tábora Kouty nad Desnou
Termín 27.2. - 5.3.2010
Zimní tábor v Koutech nad Desnou
probíhá vždy v duchu zimních sportů.
Tento rok se změnilo složení účastníků. Věk od 6 měsíců do 60 let všem
napoví, že neměl kolektiv pracovníků
lehkou práci. Lyžařští instruktoři zvládli
svou práci na výbornou a velká pochvala
jim patří právem. A tato pochvala patří
i snowbordovému instruktorovi Radkovi,
který se po celý týden nezastavil v běhaní
za dětmi do svahu a ze svahu.
Celý týden se nám neustále střídalo
počasí, jeden den jsme se vyhřívali na sluníčku, další den lyžovali v kapkách deště

a na závěr týdne nám zamrzlo. Smutní
jsme byli jen z toho, že v den odjezdu
začalo chumelit.
Na programu zimního tábora se
podílelo 6 pracovníků a připravili pro
všechny pestrý program. I přes celodenní lyžování měly děti vždy ještě tolik energie, že si večer zadováděly při
společenských hrách a dospělí večer na
diskotéce.
Středeční karneval na svahu měl
u všech velký úspěch. Těšilo nás, že na
svahu stáli úplně všichni i ti, kteří v neděli stáli poprvé na lyžích a teď už sami

jeli dolů. Vrcholem byl slalom, který
udělal tečku za celým týdnem na lyžích
a snowbordech.
Už teď víme, že příští rok pojedeme
opět a musíme objednat 90 míst.
Co na závěr? Prožili jsme aktivně společný týden plný pohybu, pohody, sportu.
Mrzí nás však jen jedna věc, že účastníky
z Němčic lze spočítat na prstech jedné
ruky a ještě něco zůstane. Doufám, že
v budoucnu se nad touto větou jen usměji a napíši: „Němčice jedou s námi“.
Markéta Vránová,
hlavní vedoucí zimního tábora

Zimní tábor v Koutech nad Desnou

Z kulturního života

III. sezóna Divadelních pátků
Už je to tak, třetí sezóna divadelních
pátků končí. Během ní jsme přivítali celkem šest amatérských divadelních souborů a jeden páteční večer jsme věnovali profesionálům z Moravskoslezského divadla
v Ostravě. Divadelní sezónu nám v rámci
Divadelních pátků pomyslně uzavře Divadelní spolek Kroměříž z hudební komedií
Jeptišky k pokračování. Jedná se opravdu
o pokračování úspěšné komedie Jeptišky.
Jak hodnotit? To je nelehká otázka.
Žánrově byla sezóna bohatá od klasiky
přes moderní inscenace až po operetu.
Výkony herců na našem jevišti i těch tzv.“
amatérských“ byly na profesionální úrovni. Jen mne trochu mrzí, že jejich výkony
přišlo ocenit tak málo diváků. Děkujeme
všem našim návštěvníkům za jejich účast
na představeních a těšíme se na setkání
s nimi v příští, již IV. sezóně Divadelních
pátků a věříme, že si cestu k divadlu nás najde víc.

Číslo 1/2010

Vyvrcholením letošního divadelního roku je Hanácký divadelní máj, který bude tentokrát celý probíhat v měsíci
máji a to od 1. - 8. května. S podrobným
programem budete seznámení prostřed-

nictvím Divadelní šeptandy. Již nyní vám
mohu prozradit, dle obdržených přihlášek, že bude z čeho vybírat. Těšíme se na
setkání s vámi v sále kina OKO.
Ing. J. Oulehlová, kulturní referent
NakopTyjátr Jihlava
- Zavraždění svaté Celestiny

Němčice
pod lupou
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Městská knihovna
Mám-li psát o akcích naší knihovny, je mi jasné, že píši pro
čtenáře několikerého druhu. Pro ty, kteří se našich akcí účastnili a rádi si je slovem a obrázkem připomenou; pro ty, kteří jsou
daleko od rodného města, a přesto chtějí vědět, co se v něm
děje; pro ty, kteří sice na naše akce nechodí, ale zajímá je, co
dělají jiní; pro ty, co nechodí nikam a jenom si to přečtou (ať
už proto, aby z toho měli radost, nebo mohli stejně říct, nic se u
nás neděje); ale i pro ty, o kterých doufám, že si přece jenom náš
zpravodaj koupí a o našem městě si něco zajímavého přečtou.
Loňský rok jsme vedle pravidelného půjčování a využívání
internetu „Vánocemi v knihovně“ uzavřeli sedmdesátku kulturních akcí. Ale už 7. ledna přišly do knihovny na další setkání
s knížkou děti z mateřské školy. Setkáváme se pravidelně každý měsíc a stále je o čem si povídat a co prohlížet. Na setkání se
zimními pohádkami a obrázky Josefa Lady přišla do knihovny
i skoro třicítka dětí z naší školní družiny.
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V polovině ledna jsme povídáním o knížkách Věry Němotové
zahájili druhou polovinu sezóny Pondělních předčítání. V únoru jsme si zavzpomínali na pěvecké začátky Waldemara Matušky
podle jeho knížky To všechno vodnés čas … a v březnu se opět
vydáme s pověstí po našem kraji, abychom si připravili námět
k letnímu výletu.
Za vyprávěním z knížek autorek, které se v hlasování o nejoblíbenější knihu vyšplhaly velmi vysoko, přišli i žáci pátých tříd naší
školy. S dětmi 5.B jsme si povídali o knížkách Astrid Lindgrenové
a 5.B si vyslechla povídání o Boženě Němcové a její Babičce.

Němčice
pod lupou
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Velkou a od podzimu plánovanou akcí bylo setkání knihovníků
prostějovského okresu v naší knihovně. Po návštěvě dvou knihoven, které získaly státní titul Knihovna roku, vybrali pracovníci
regionálního oddělení prostějovské knihovny právě tu naši, aby se
v ní uskutečnilo další setkání, na kterém si knihovníci vzájemně
předávají své zkušenosti a poznatky ze své práce.
Pozvání přijaly i Olga Chmelíčková a Blanka Nagy z Vědecké
knihovny v Olomouci, ředitel Městské knihovny v Prostějově Aleš
Procházka a za městský úřad je přišly pozdravit starostka Ivana
Dvořáková a tajemnice Marie Plchotová. Pěkné přivítání připravily
dvacítce knihovníků děti naší mateřské školy.
Knihovníky jsem slovem, prezentací i dokumentačním materiálem seznámila s akcemi, způsobem a výsledky činnosti naší
knihovny a jako ukázku jsme s manžely Vojtkovými předvedli jeden z pořadů Pondělních předčítání Pojedeme koničkama.
Cestování naší krásnou Hanou s pověstí a hanáckou písničkou se
našim hostům líbilo.
Podle srdečných slov, která padla při loučení, jsme naši knihovnu a naše město reprezentovali dobře.
knihovnice Luďka Kouřilová

Číslo 1/2010
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Němčický kurýr
Dne 14.2.2010 se uskutečnil 2.ročník
rekreačního výletu na běžkách, který měl
za cíl vytáhnout naše občany k aktivnímu
sportování. Do akce se přihlásilo celkem
14 běžkařů, kteří měli na třech trasách
doručit poselství do okolních obcí. Nejdelší a nejnamáhavější trasu do Hrušky, Tvorovic a Pivína si zvolili paní Jana
Gříbková, Jana Baluchová a pan Pavel
Soušek. Druhá trasa vedla do Víceměřic,
Doloplaz a Dobromilic, kterou si vybralo 7 běžkařů Libuše Gardavská, Ondřej
Gardavský, Václav Bílý, Radka Patočková, J aroslav Oulehla, Jiří a Veronika
Přidalovi. Třetí trasa vedla do Nezamyslic, Mořic a Vrchoslavic. Tam poselství
vedl Zdeněk Matoušek, dalšími členy
pánské jízdy byli Miroslav Florian, Stanislav Tomaník a Vlastimil Coufalík. Na
každém obecním úřadě v těchto obcích
předali depeši, občerstvili se a jeli dál.
Start a cíl byl na střelnici AVZO na Hliníku. Děkujeme předsedovi této organizace, že nám umožnil Němčického kurýra
uspořádat právě zde. Poděkování také
patří členům Sboru dobrovolných hasičů, kteří zajišťovali bezpečnost a případný
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doprovod. O občerstvení se postaral Milan
Tesařík, který připravil výborný guláš
a něco teplého na zahřátí. Trasy s různou
náročností připravil Zdeněk Matoušek.
Ruku k dílu přiložila i kulturní referentka
města Jana Oulehlová a samozřejmě paní
starostka, která celou akci zaštítila.

Němčice
pod lupou

Počasí přálo, sluníčko běžkaře provázelo po celé odpoledne. Tato společná akce se vydařila. Škoda jen, že těch
běžkařů nebylo víc.
Naďa Tesaříková,
předsedkyně Komise pro mládež,
kulturu a tělovýchovu

Číslo 1/2010

Poslední poděkování
Ve čtvrtek 4. března letošního roku jsme se naposledy rozloučili s panem Luďkem Zedníčkem, kterému jménem města poděkovala paní starostka. Byl dlouholetým členem redakční rady našeho zpravodaje a pravidelným dopisovatelem. Naše čtenáře
informoval o činnosti střeleckého klubu, o posledních výsledcích jeho archeologického bádání v katastru našeho města. Zajímal
se však také o současné dění nejen v našem městě. Časté byly i příspěvky z kronik města, neboť byl dlouholetým kronikářem.
Dlouhodobým členem redakční rady byl i předchozí kronikář města pan Jan Hruška, který nás opustil ve vánoční době.
Oběma patří poděkování za jejich práci.
redakční rada městského zpravodaje

Město Němčice nad Hanou zve všechny občany na další ročník
postupové přehlídky

Hanácký divadelní máj 2010
koná se ve dnech 1. – 8. května 2010
v sále kina OKO Němčice nad Hanou

Mimo jiných divadelních souborů se vám představí např. DS J. K. Tyl Brodek u Přerova,
DS Kroměříž, Morkovští ochotníci, DS Velké Opatovice, KDO Hvozdná.
Těšíme se na vás.

Číslo 1/2010
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Němčice dříve a dnes

Stadion z roku 1954 a nyní

Stadion v roce 1954

Stadion dnes
Soutěž
Na soutěžní otázku z minulého čísla jsme dostali dvě odpovědi. Děkujeme za odpověď našemu stálému dopisovateli panu
Matouškovi. Druhá přišla až z Německa od rodačky paní Jany
Rauhové (rozené Rašťákové). Odměnu od redakční rady obdrží
tentokrát oba dopisovatelé.
Správnou odpověď najdete na fotografii ze současné doby
– křižovatka Šafaříkovy ulice.

Šafaříkova ulice dnes
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Nová soutěžní otázka:
Na fotografii probíhá veřejné cvičení z května 1947 „Závodivé hry žáků“. Poznáte, na kterém místě v Němčicích se odehrávaly?

? ? ? ??
?
?
? ?? ?
Němčice
pod lupou
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Ze života farnosti

Milí čtenáři časopisu Němčice pod lupou
nevím, jestli to všichni zaznamenali,
ale vstoupili jsme popeleční středou do
období čtyřiceti- denního postu, kterým
se máme připravit na Velikonoce. Když
slyšíme slova půst, sebezápor, pokání, tak
v nás mohou vyvolávat různé ať už pozitivní, či negativní reakce. Možná si řeknete, proč se ještě v dnešní době postit, když
hlavním mottem dnešní doby je „ulehči
si, zjednoduš si, co jen můžeš“. Záleží na
tom, jaké máme osobní zkušenosti. Rozhodně jsou to prostředky, které nám mají
pomoci změnit starý způsob života, změnit to, co je špatně v našem životě, posílit
naši vůli a přiblížit nás blíže ke Kristu.
Proč 40 dní?
Hlavním důvodem, proč církev stanoví 40denní postní období, vychází ze skutečnosti, že Ježíš byl před začátkem svého
veřejného působení 40 dní na poušti, kde
se postil, aby obstál v pokušení ze strany ďábla. Symbolika tohoto čísla vychází
i ze 40letého putování pouští izraelského
národa. Můžeme říci, že tam, kde Izraelité neobstáli ve svých zkouškách na poušti,
tam Ježíš jako člověk obstál znamenitě.
Všimněme si ještě jedné věci: Ježíš
se připravoval 40 dní tvrdým postem na
své veřejné působení, my máme stejnou
dobu přípravy na slavení Velikonoc, o to
víc bychom měli umět využít a nepro-

marnit žádný den, který nám tato doba
nabízí.
Půst a sebezápor
Podle katechismu Ježíšova výzva
k obrácení a k pokání se netýká především vnějších skutků, nýbrž obrácení
srdce. V evangeliu čteme: roztrhněte svá
srdce, ne pouze šaty. Což znamená, že
nemáme změnit jen vnější chování, ale
vnitřní smýšlení. Např. když vůči někomu pociťuji nenávist, snažím se tento
postoj změnit, alespoň v toleranci a později k tomu, že jsem schopný mu přát
dobro. Vnitřní pokání je radikální nové
zaměření celého života, návrat, obrácení k Bohu celým srdcem, rozchod s hříchem, odvrácení se od zla, spolu s odsouzením špatných činů, které jsme spáchali.
Tedy vnější skutky se stávají prostředky
jak dosáhnout vnitřního obrácení srdce
ke Kristu. Jinými slovy: odpustit si jídlo, které máme rádi, seriál, bez kterého
tzv. „nemůžeme být“, pivo, které se pro
některé stalo denní potřebou,to vše nás
vede jak k posílení vlastní vůle, ovládání těla, tak především k upřednostnění
Boha vždy před vším ostatním, co máme
rádi. Máme možnost volby: buď dáme
přednost, že si přečteme nějakou pěknou
duchovní knížku, nebo darovaný čas promarníme u TV, či máme možnost něko-

mu pomoci, udělat mu radost nebo čas
využijeme jen pro sebe. Vždy záleží na
každém osobně, jestli dává v životě přednost lidem nebo upřednostní své sobectví
na úkor růstu svého duchovního života
a rozvíjení vztahů s bližními.
Pár slov závěrem
Milí čtenáři! Praxe postní doby byla
v církvi v dějinách mnohem přísnější než
dnes. Nevím, kdo z nás by byl dnes ochoten jíst po mnoho dní placky a pít jen vodu.
I když na jednu stranu církev své předpisy
o mnoho zmírnila a dala tím prostor větší svobody, tak na straně druhé o to více
apeluje na naše svědomí a odpovědnost,
jakým způsobem tuto dobu prožijeme,
protože to bude záležet jen na nás. Nezapomínejme na jednu důležitou skutečnost: žádný sebezápor, či pokáním neděláme proto, že to potřebuje od nás Bůh, či
církev ale pro své vlastní dobro. Přeji Vám
i sobě, abychom tuto dobu vnímali jako
novou příležitost, šanci změnit svůj život,
své postoje k Bohu i k lidem k lepšímu.
I Vy, co jste nevěřící, můžete se snažit,
abyste napravili to, co vidíte, že je ve Vašem
životě špatně. Prožijme tuto dobu radostně. Bude záležet jen na nás, jak připravíme
své srdce, své vztahy na slavnost Kristova
vzkříšení o Velikonocích.
P. Tomáš, Váš farář

Tříkrálová sbírka
I v letošním roce se v našem městě konala tříkrálová sbírka a to 3. ledna 2010. Organizace se ujal jeden z farníků. Oslovil firmu
Vandenberg, která sponzorsky poskytla látku a ochotně ušila kostýmy pro téměř 40 králů.
Dospělí koledníci a děti vyrazili přes mrazivé počasí do ulic zazpívat koledu. Po koledě se všichni sešli na faře, kde pro ně
ochotné maminky uvařily čaj a připravily občerstvení. Poděkování patří také panu faráři za příjemné prostředí na faře.
Celkem se vybralo 25.849,-Kč. Děkujeme všem, kteří přispěli na dobrou věc.
J.K.

Ze života spolků

Přelom roku v Pantléku
Konec loňského roku jsme se rozhodli ukončit tradiční
besídkou, která se uskutečnila v Němčicích nad Hanou na
„kultuře“ a zcela nově a netradičně, na farské zahradě živým
betlémem. Vánoční besídka se neobešla bez připomínky vánočních zvyků, koled, básniček a dárečků.
Živý betlém jsme letos vlastně tak trochu vyzkoušeli.
Byla to naše premiéra, a i když se nám myšlenka líbila, musíme
přiznat, že do příštího roku musí následovat důkladnější příprava.
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Příjemné prostředí uzavřené farské zahrady nás bohužel neochránilo před mrazivým počasím, a tak jsme v závěru večera trochu
nevěřícně koukali na lidičky, kteří doufali, že u betlému budeme
stát déle, že se Josef s Marií nepůjdou ohřívat do tepla farního sálu,
že venku vydrží víc než koza a králík. Také nám bylo líto, že nedorazil oslík, kterému se asi nechtělo z teplého chléva. Celou situaci však zachránil pan farář pozváním na dětský punč a výborný
svařák. Doufáme, že jeho pozvání bude platit i na příští rok.

Němčice
pod lupou
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Rok 2010 jsme zahájili hned dvěma akcemi po sobě.
V prostějovské restauraci Átrium jsme tančili jako doprovodný
program cimbálové muziky na koštu vín. Prohlášení „proč my
teda jezdíme do sklepa, když máme muziku, tanec i výborné
víno tady“ nás mile potěšilo.
Druhý den se konal ples na Bouzově, kde jsme předtančovali. Srdečná atmosféra plesajících lidí s jakou nás přivítali, byla
příjemná a celý ples se moc líbil.
2O.února se konala výroční členská schůze souboru.Na případné bilancování a hodnocení toho bylo opravdu hodně, loňský rok byl plný vystoupení, zážitků, dojmů, úspěchů, nových
námětů i důvodů k zamyšlení. Posilněni dobrým gulášem jsme
probrali akce, které nás čekají v letošním roce. Na nedostatek
příležitostí si nemůžeme stěžovat.
Všechny vás srdečně zveme na naše vystoupení, protože
tančíme sice hlavně sobě pro radost, protože jsme amatéři, ale
bez zájmu vás diváků a příznivců, by naše práce byla zbytečná
a folklor by naše děti znaly pouze z knih.
Bohuslava Novotná

Pozvánka
na velikonoční zvyky, říkadla, písně a tance
Program:
21.3. Smrtná neděle

1.4.
2.4.

Zelený čtvrtek
Velký pátek

8.00 hod.
9.00 – 11.30 hod.
14.30 hod.

mše sv. za účasti krojovaných děvčat s májíčky
koleda děvčat s májíčky
Velikonoční program v sále kina OKO
- vystoupení nejmenších – Řemesla
- Srdíčko z pouti – oceněno II.míste v Sedmikvítku, děti 11 – 15 let
- Holubička – oceněno II. Místem v Sedmikvítku, mládež nad 15 let
- Zdobení Smrtky
- Pálení Smrtky na náměstí
hrkání chlapců

v 19.00 hod.
v 8.00 hod., ve 12.00 hod.,
v 15.00 hod., v 18.00 hod.
hrkání chlapců
3.4.
Bílá sobota
v 8.00 hod. – 12.00 hod.
hrkání chlapců spojené s koledou
ve 13.00 hod.
Smaženicové hody z vykoledovaných vajec
Zveme všechny příznivce k účasti na těchto zvycích, včetně Pálení Smrtky a oslavy při Novém létě
– odměnou vám bude kytička z velkého Májíčku – který vám zajistí zdraví, pohodu a spokojenost ve vašich rodinách po celý tento rok

II.hasičský bál
23. ledna 2010 uspořádal Sbor dobrovolných hasičů Němčice nad Hanou II. hasičský bál. Od rána jsme připravovali sál
Sokolovny, bar i kuchyni, aby se u nás hosté cítili co nejlépe. Naše
kuchařky, kterým bychom tímto chtěli poděkovat, nám připravily skvělé jídlo. Pokud jste ho ochutnali, jistě mi dáte za pravdu.
O obsluhu za barem, v kuchyni i o zdárný průběh akce se
starali členové SDH.
K tanci i poslechu nám hrála skupina Argon z Vyškova.
Tombola byla bohatá díky našim sponzorům, za což jim patří
naše poděkování, a doufáme, že v příštím roce se tato spolupráce bude opakovat. Zatančily nám děti z DDM Orion a mohli
jste si s námi i zasoutěžit.
Doufáme, že se všichni dobře bavili, najedli i napili a to
i druhý den na dětském karnevale, který pořádalo kulturní středisko ve spolupráci s DDM Orion a SDH Němčice n/H.
Děkujeme všem za účast na našem bále a těšíme se na příští rok.
Za SDH Němčice n/H Bohdana a Pavel Kvíčalovi
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Divadelní ples
Divadelní spolek Na Štaci uspořádal v sobotu 20. února
2010 26. divadelní ples. Ohlas po plese je pro nás, divadelníky,
velmi příjemný. Sál byl plně obsazen a naši hosté se skvěle bavili.
K tomu velkou měrou přispěla kapela Los Playboys z Bystřice pod
Hostýnem, která hrála v Němčicích poprvé. Pro nás pořadatele to
byl risk, protože nikdo tuto skupinu neslyšel hrát. Nám to však
vyšlo a jsme za to rádi. Velké poděkování patří také hanáckému
souboru Hruška, který svým vystoupením zpestřil náš večer.
Nedílnou součástí každého divadelního plesu jsou sponzoři, díky
jejich štědrosti jsme mohli připravit krásnou tombolu. Patří jim
naše velké poděkování. Na závěr bych chtěla poděkovat všem,
kteří pomohli divadelní ples uspořádat. Nebylo nás mnoho,
a tak nám museli s přípravou plesu pomáhat i lidé mimo spolek.
Věřím, že se nám podaří příští 27. divadelní ples opět uspořádat.
Miluše Poláčková, předseda DS Na Štaci

Němčičtí rybáři 1940 – 2010. Část druhá.
V roce 1952 schválilo Národní
shromáždění nový zákon o rybářství,
který zbavuje rybářské organizace povinnosti platit pachtovné za revíry. V září
1957 se koná ustavující sjezd Československého svazu rybářů, do kterého přechází i němčičtí rybáři. V několika dalších
volbách obhajuje svůj post předsedy pan
Varhaníček, rybáři pečují o svěřené vody
a dělají brigády pro obec a zemědělství.

Ukázka dokladů
Kromě pár zápisů o složení výborů
spolku a jedné unikátní fotografie z bagrování rybníka Za Porážkou, se žádné
záznamy nedochovaly, a to v podstatě až do
roku 1967. To už organizaci řídí předseda
Jaroslav Hruška (1932 – 2005), povoláním
soustružník. V tomto roce organizace hospodařila s příjmy 22.917,90 Kčs a s výdaji.

Bagrování Porážky asi v roce 1959 – 1960
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15.728.- Kčs, členové ulovili na našem
povodí 302 kaprů a 50 štik. Výlov vlajkové lodi němčické rybářské organizace,
rybníku ve Vitčicích, se konal v březnu
1967, část ryb byla rozvezena do revírů
a zbytek, se ziskem 13.000.-Kčs prodán.
Cena povolenky byla 110.- Kčs a začaly
se vydávat i celostátní povolenky, v naší
organizaci však nikdo neměl zájem.
Rybáři pořádali dva zájezdy. Jeden do
Veselí na Moravě a druhý na Mušov.

V roce 1968 je předsedou zvolen
pan Jaroslav Pinkas (1926 – 1997), voják
z povolání. Organizace má 98 členů, kteří
ulovili 1.000,36 kg ryb, z toho 348 ks kapra
o hmotnosti 534,61 kg, ale třeba i 480 ks
jelce o hmotnosti 268,44 kg. Rybáři, mimo
běžnou činnost, pořádají zájezd do Bulhar
a kupují od MNV Němčice n/H za 8.000.Kčs nákladní automobil PRAGA. Schůze se
konají vždy v pohostinství Na Budově, kde se
začíná plánovat výstavba rybářského objektu
na Pastviskách. V objektu má být sál, sklad,
garáž, kancelář, kuchyňka, šatna a sociálka.
Tedy rybářská klubovna se vším všudy. Měla
stát zhruba na místě dnešní přečerpávací
stanice kanalizace. Rybáři koupili pozemek,
zajistili projekt a dokonce se už škrábaly cihly... Nakonec nedostali přislíbenou dotaci
a tak celý ambiciosní projekt padá. Pozemek
zase prodali a cihly se rozkradly.

Němčice
pod lupou

Dnes nevíme, co s posekanou trávou
a jen pamětníci si vzpomenou, že tehdy se
za možnost sekat trávu na březích rybníků
a řek platilo. Polovinu Porážky mohl sekat
pan Kroupa, Pastviska pan Hruška a rybníky v Hrušce pan Zedníček, všichni za poplatek 10.- Kčs za rok.
V roce 1969 se opět mění název organizace – po přijetí zákona o československé federaci dochází ke změně organizace
rybářství a na sjezdu roku 1969 vzniká Český rybářský svaz a od té doby se na dlouho
rybářský spolek nazývá Místní organizace
Českého rybářského svazu v Němčicích
nad Hanou. V roce 1970 probíhá rozšíření rybníku v Hrušce, odbahnění Pastvisek
(rybník se tak stává hlubší než v době jeho
vzniku), vybudování nápustního zařízení
u jezu na Broděnce, bagruje se rybník ve
Vitčicích. Zdaleka nejdůležitější událostí
roku 1970 je sloučení s rybářskou organizací z Morkovic. 10.4.1970 dochází k podpisu
smlouvy o sloučení Rybářského sdružení
Morkovice – Slížany a MO ČRS Němčice
nad Hanou ve společnou organizaci. Tuto
událost někdo nemohl přenést přes srdce
a tak vypustil celou nádrž ve Slížanech, načež
došlo k úhynu veškeré rybí obsádky. Od této
doby tedy rybáři hospodaří na tocích Hané
a Broděnky, na rybnících Porážka, Pastviska,
Doloplazy, Hruška, Vitčice, Slížany, Ovčáček
v Morkovicích a v kamenolomech v Hradčanech a v Brodku u Prostějova. V tomto
roce členové ulovili 704 kusů ryb o hmotnosti 578,08 kg, z toho 205 kaprů o váze 399,
48 kg, ale třeba i 103 línů o váze 32,93 kg.
Zpracoval kronikář
MO MRS Němčice nad Hanou
Pavel Holub
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Skupina historického šermu AQUA FORT

Dne 16.1.2010 se v restauraci Zátiší
sešla ustavující valná hromada občanského sdružení SHŠ Aqua Fortis. 27 přítomných příznivců historického šermu
tak založilo nový němčický spolek,
který se zabývá studiem a prezentací evropských historických bojových umění, výukou šermu, studiem dobových řemesel a mravů,
rekonstrukcemi některých starých
výrobních postupů a v neposlední
řadě, prací s mládeží, s cílem rozvinout fyzické a psychické schopnosti svých členů, posílit jejich sebekázeň a šermířskou etiku a také
umožnit předvedení jejich umění
na veřejnosti.
Spolek nespadl z nebe. Už
v roce 2008, ještě jako Šermířský spolek
Kojetín, začínají trénovat čtyři lidé, kteří
po usilovném výcviku sestavují program
podle scénáře Víti Bartáka, dobré to duše
skupiny. V létě téhož roku vystupují se
svým programem v Hradisku u Kroměříže, v Hrušce, v Dubu na Moravě a na
hodech v Němčicích n/H. Hned se také
mohou účastnit vrcholu snažení všech
šermířských skupin – bitev, což svědčí
o jejich vysoké úrovni. Aktivně se zapoju-

jí do rekonstrukce dobytí Kroměříže Švédy z roku 1638 a vystupují na Knížecím
holdování v kroměřížském zámku a to
hned jako osobní stráž kardinála Ditrichštejna. Následujícího roku se řady spolku
rozrostly na 12 členů, což zákonitě vedlo k rozšíření a obohacení programu.
V květnu se zúčastnili Strašné řeže
v Kuníně a rekonstrukce dobytí Kromě-

říže, což byly dvě nejvýznamnější akce
svého druhu na Moravě. Velký úspěch
sklidili také na setkání Němčic v Němčicích a s velice dobrým výsledkem zajistili
program na srpnovém setkání mikroregionu ve Vitčicích. Na těchto akcích vystupovali prakticky v dnešním obsazení,
a protože drtivá většina členů spolku žije
v Němčicích a blízkém okolí, rozhodli se
přenést sídlo tamtéž a vystupovat pod
novým názvem - Aqua Fortis.

Dnes má spolek 29 členů a 16 z nich
už dosáhlo takové úrovně, že jsou schopni aktivně vystupovat na veřejnosti. Své
dovednosti rozvíjejí na pravidelných trénincích ve vrchoslavické sokolovně, kde
pod vedením předsedy spolku Jakuba Kluvance, uměleckého vedoucího Víti Bartáka a dalších zkušených šermířů, probíhá
jak výcvik těch méně zkušených členů, tak
nácvik nových vystoupení. V současnosti je spolek schopný nabídnout široké spektrum programů –
od celodenních akcí typu městské
slavnosti, dětské dny apod., přes
kratší vystoupení na hodech, plesech, svatbách, firemních akcích,
obecních oslavách atd., až po jednoduché vystoupení typu čestná
stráž, či ukázka dobového života.
Pro tyto akce je skupina poměrně
dobře vybavena – ať už zbraněmi,
zbrojí a kostýmy, či rekvizitami
dobového ležení, v drtivé většině
vlastní výroby. Svůj zájem spolek
soustředí na dvě hlavní historické období. Na dobu rané renesance – působení
nájemných žoldáků – lancknechtů a také
na období třicetileté války, kdy žoldnéřské
vojska sehrála také velkou roli. Pokud má
někdo z čtenářů zájem, skupina je schopná přijmout ještě několik zájemců (zájemkyně jsou zvlášť vítány) o toto atraktivní,
ale náročné bojové umění.
Zpracoval jednatel Pavel Holub

Včelařský spolek Němčice
Jaký byl rok 2009?
Včely měly první prolet 1.března 2009
a další kolem 10.března. Při postupném
oteplování včely dobře vyzimovaly, alespoň u nás byly minimální ztráty. Po
vyšetření vzorků na varolázu nebylo
nalezeno žádné větší napadení na tuto
nemoc. Při výskytu nemoci moru plodu
v Pivíně jsme se dostali do tzv. ochranného pásma, kde bylo nařízeno dát vyšetřit vzorky na tuto nemoc. Tato nemoc se
u nás neprokázala a nebyla také prokázána ani v Pivíně. Myslím si, že loňský rok
byl pro nás příznivý jak po stránce opylení kultur, tak po stránce snůškové.
V lednu se konala výroční členské
schůze, která byla spojena s volbami do
výboru, které se konají vždy po pěti letech.
Ze včelařského spolku vystoupila dlouholetá členka paní Ivanka Hudcová, která
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vykonávala funkci jednatele a po smrti
Vlastimila Palíška i pokladníka. Spolek
v ní ztrácí dobrou a spolehlivou členku,
která tyto funkce vykonávala zásadně dobrovolně bez nároku na odměnu. Všichni
členové jí za její činnost velmi děkují.
V brzké době se sejde výbor, který
zvolí předsedu, místopředsedu, jednatele,
pokladníka, zdravotního referenta a členy revizní komise a důvěrníky.
V letošním roce máme 110. výročí
založení našeho spolku. Při této příležitosti chceme uspořádat včelařskou výstavu,
která by připomněla naše zakládající členy. Tato výstava bude uskutečněna v rámci
Svátku hudby tj. v termínu od 23. 6. 2010.
Rádi bychom probudili o včelaření
zájem i u naší mládeže a založili kroužek pro začátečníky. Naším cílem je, aby
mladší generace převzala odpovědnost za
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chov včel a včelaření, které je tak důležité
pro nás všechny. V tomto přetechnizovaném světě to nemají lehké ani včely, ani
včelaři a vůbec celá naše příroda.

Napsal i namaloval Květoslav Černý
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Z činnosti MAS

Na území mikroregionů Němčicko a Předina
vzniká databáze nevyužitých objektů a prostor
MAS Na cestě k prosperitě rozjíždí
v těchto dnech společně s partnery z MAS
Rozvojové partnerství regionu Hranicko
a MAS Mohelnicko projekt Zmapování
a marketing nevyužitých prostor, který získal
dotaci z Programu rozvoje venkova ČR.
Hlavním účelem projektu je zmapování
a následné hledání nového využití opuštěných objektů, prostor a ploch na území
působnosti všech tří partnerů. Projekt se
zaměří především na menší objekty, jakými
jsou nevyužité školy, prostory pro potenciální klubové a spolkové aktivity, nevyužité
prostory pro rozvoj služeb a drobného podnikání, nevyužité plochy určené v územních plánech pro bytovou výstavbu apod.
Výstupem projektu bude interneto-

vá databáze nevyužitých prostor, ve které budou zveřejněny všechny zmapované objekty. Databáze se stane účinným
pomocníkem každému, kdo hledá prostor
pro realizaci svých záměrů a projektů, ať už
se bude jednat o začínajícího podnikatele,
podnikatele, který potřebuje rozšiřovat své
kapacity, zájmové spolky či jiné organizace, které hledají místo pro své působiště.
Kromě internetové databáze budou moci
případní zájemci o objekty využít dalších
služeb týkajících se možnosti financování
svých záměrů prostřednictvím národních
či evropských fondů a dotací.
Díky důkladnému zmapování nevyužitých prostor v regionech se zajistí lepší
informovanost o možnosti využití objektů,

které často v obci kazí její vzhled. Navíc jsou
místem vzniku nejrůznějších problémů,
které se týkají kvality životního prostředí
v obcích, nebo dokonce bezpečnosti obyvatel obce. Posláním databáze je tedy napomoci využití co nejvíce takovýchto objektů,
a tím zlepšit kvalitu života v obcích našeho
regionu.
Pokud jste majiteli nevyužitého prostoru na území mikroregionu Němčicko a Předina a máte zájem o umístění vašeho objektu v databázi nevyužitých prostor, či chcete
získat více informací, můžete kontaktovat
manažera projektu Jaroslavu Kvasničkovou
(tel. 725 307 282, e-mail nacestekprosperite@seznam.cz).
Jaroslava Kvasničková,manažer projektu

Okénko dopisovatelů

Děláme něco pro sebe
Vážení a milí,
dovolujeme si Vám tímto oznámit, že ve středu 10. února 2010
začal v Němčicích nad Hanou tříměsíční kurz snižování nadváhy
pod vedením zkušené lektorky Hany Dokládalové z Prostějova.
Na první schůzku nás přišlo 11 a na další schůzce se k nám
ještě jedna zájemkyně přidala. Scházíme se pravidelně každou
středu od 17,30 hod. v sokolovně, nejdříve si hodinku protáhneme těla a pak se pustíme do učení. Učíme se jak jíst, jak si poskládat ideální jídelníček, jak sportovat, jak si jídlo vlastně užít, čemu
se vyhnout, co upřednostnit. My vlastně můžeme jíst cokoliv, ale
jen jsme snížily množství přijímaného jídla a hned po prvním
týdnu byly výsledky.
Každou středu si to náramně užíváme, máme konečně čas

sami na sebe, věnujeme se jen sobě, ještě stihneme poplkat a pak
zase o něco chytřejší vyrážíme domů aplikovat získané vědomosti
do praxe.
Tak až na jaře, až odhodíme maskovací velké bundy, velké
svetry potkáte na ulici 12 nových občanek Němčic, nebojte se,
jsme to my, nejsme nemocné, ale zdravé jako řípy avšak o několik
kilogramů lehčí.
Zatím jsme jen na začátku, a jak to všechno dopadne, to Vám
napíšeme až v letním čísle.
Tak nám držte pěsti, ať se nám naše odhodlání vydaří.
Zdraví
účastnice kurzu STOB snižování nadváhy

Netradiční zpráva o oddíle stolního tenisu
Jsme bratři Martin a Michal Vlachovi a věnujeme se ping
pongu již 5 roků. K tomuto koníčku nás dovedl tatínek, který
nás hodně naučil a hodně se nám věnoval. Dnes již dosahujeme
slušných výsledků, a to jak v domácím prostředí, tak i v okresních soutěžích. Abychom se zlepšovali, musíme hodně trénovat. Trénujeme 3x týdně pod vedením našeho tatínka a pana
Paláska, který se o nás stará. Ping pong nás pod jeho vedením
baví čím dál víc a víc. Pan Palásek a táta s námi jezdí na různé bodovačky(soutěže), které se nám započítávají do krajských
soutěží a uvádějí nás mezi hráče vyšších kategorií.
Je to úžasný sport nejen pro nás, ale i pro všechny věkové
kategorie. V sokolovně nás najdete skoro každý den, stačí si vzít
tenisky, pálku a přijít mezi nás si to vyzkoušet.
Poznámka redakce: Většinou nám zprávy o činnostech oddílů píší jejich vedoucí nebo trenéři. Klukům děkujeme za jejich příspěvek, ale i za to, že naše město reprezentují.
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Za němčická humna
Úvodem dnešního v pořadí již devátého putování nazvaného Na kolech za
němčická humna bych chtěl připomenout, co je cílem článků publikovaných
pod tímto názvem. Snahou je popularizovat turistiku a cykloturistiku zvláště
v regionu Střední Haná vyznačující se
z celorepublikového pohledu zdánlivě
menší atraktivitou. V mnoha případech
známe lépe a podrobněji cizí, vzdálenější turistické lokality než nejbližší méně
známá místa ve svém okolí. Články, které jsou zde publikovány se zaměřují jak
na turistiku samotnou, popis tras, tak
i na stránku vlastivědnou, zaměřenou na
faktografické méně známé nebo dostupné zajímavosti. A právě historickým souvislostem z našeho regionu je věnováno
dnešní cyklistické putování.
Vyjedeme-li na kole z Němčic nad
Hanou směrem na Tvorovice, nemůžeme
po vyjetí nad obec Hrušku přehlédnout

erb pánů z Cimburku
na horizontu rovné hanácké krajiny
96 m vysokou zámeckou věž v Tovačově,
zvanou Formosa česky Spanilá.Tovačov
se svým zámkem je cílem dnešní trasy. Tovačovský zámek byl kromě jiných
šlechtických rodů v majetku Cimburků
a později Pernštejnů. Dvou nejvýznamnějších panských rodů předbělohorské
Moravy, kteří Tovačov s přilehlým okolím v 15. a 16. století vlastnili. Cimburkové jsou v české historii známi jako
zakladatelé hradu Cimburku u Městečka Trnávka a stejnojmenného hradu
u Koryčan. Druhým neméně významným rodem byli Pernštejnové stavebníci
hradu Pernštejna u městečka Nedvědice
na Českomoravské vysočině.
Vyjíždíme z Němčic přes Hrušku do
Tvorovic. Ve středu Tvorovic u bývalé Družstevní rolnické mlékárny z roku
1902, odbočíme vpravo směrem k zemědělskému družstvu. Míjíme odbočku do
družstva a pokračujeme okolo místního
koupaliště na konec obce. Zde obecní
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asfaltová komunikace přechází v polní
cestu lemovanou alejí ovocných stromů.
Délka tohoto úseku je asi 800 m a dostaneme se na horizont kopce s nadmořskou
výškou 240m. A právě v těchto místech
se nabízí krásný panoramatický výhled

erb pánů z Pernštejna
na krajinu před námi. V dáli vidíme
výraznou siluetu poutního místa Svatého Kopečku u Olomouce. Vpravo od něj
spatříme dominantní stavbu poutního
kostela v Dubu nad Moravou. Pokračujeme-li pohledem vpravo uvidíme nepřehlédnutelnou věž tovačovského zámku.
Po krátkém oddechu pokračujeme
dále po polní cestě asi 1800 m, lemovanou ořechovou alejí. Polní cesta vyúsťuje
u hlavní silnice na kraji obce Polkovice.
Na silnici odbočíme vlevo směrem na
Klenovice a po 400 m odbočujeme vpravo
a pokračujeme okolo areálu zemědělského družstva směrem na Oplocany. Přejíždíme most přes říčku jménem Valová.

znak Tovačova
Valová je zajímavá tím, že pramení
u obce Dzbel pod názvem Romže a protéká Konicí, Stražiskem, Ptenským Dvorkem
a Prostějovem. Po opuštění Držovic se
mění její název na Valovou, pod kterým se
stává součástí zajímavého technického díla
nazvaného v mapách Syfon – Valová. Syfon
leží na pravém břehu řeky Moravy, přibližně
2 km severně od obce Uhřičice a byl postaven v roce 1908. Jedná se o mimoúrovňové
překřížení přirozeného toku Valové s uměle vytvořeným Mlýnským náhonem, kde
Mlýnský náhon podtéká říčku Valovou. Po
přejetí mostu pokračujeme přes Oplocany,
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Annín do Tovačova.
Dominantou města Tovačova je zámek stojící na místě původní vodní tvrze.
Současný vzhled zámku je dílem mnoha
vlastníků, kteří se po staletí jeho existence vystřídali v jeho držení.V r. 1327 český král Jan Lucemburský zastavil tovačovské zboží. Novým držitelem se stal
Bernard z Lipnice, předek významného
rodu pánů z Cimburka. Za Cimburků se
Tovačov stal centrem panství, a to především za Ctibora I. z Cimburka. V roce
1399 se stal pánem na Tovačově Ctiborův syn Albrecht. Věhlasu tovačovského
rodu dosáhl Albrechtův syn Jan Tovačovský z Cimburka a zvláště pak vnuk
Ctibor II. Tovačovský z Cimburka. Oba
šlechtici se stali významnými představiteli moravské šlechty a hejtmany Markrabství moravského. První z nich, Jan
byl stěžejní postavou husitského hnutí
na Moravě. Ctibor Tovačovský dokázal

znak Němčic n.H.
překonat věhlas svého otce. Byl všestrannou osobností, výborným hospodářem,
stavitele, politikem, právníkem, válečníkem. Za mimořádné služby ve prospěch
českého krále Jiříka z Poděbrad mu bylo
uděleno rodové sídlo Tovačov do trvalého užívání. Významně přispěl k nástupu
Vladislava Jagellonského na český trůn.
Jako diplomat měl velký podíl na uzavření mírové smlouvy mezi českým králem
Vladislavem Jagellonským a uherským
králem Matyášem Korvínem. Do historie
se Ctibor Tovačovský zapsal i jako stavebník, a to přestavbou svého hradu započatou kolem roku 1483. Ctibor zde jako
první stavebník na sever od Alp uplatnil
prvky renesance směřující z Itálie do celé
Evropy. Roku 1492 byla dokončena stavba mohutné věže, jež pro svou krásu byla
nazvána „Spanilou“. V přízemí věže je
průjezd do zámku, s renesančním portálem obsahující latinský nápis s připomínkou, kdo a kdy ji vystavěl. Po smrti Ctibora Tovačovského převzal panství jeho
mladý synovec z české větve rodu Adam
z Cimburka, který roku 1502 zemřel. Adamem vymírá rod Cimburků po meči.
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V těchto místech si dovolím malé
odbočení ke vztahu tovačovského panství a Němčic nad Hanou za držení pánů
z Cimburka, Pernštejna a ze Salmu.Po
husitských válkách král Zikmund Lucemburský roku 1463 zastavil zboží kojetínské, i se vsí Němčice, Jiříku ze Šternberka a Lukova. Pán
ze Šternberka a
Lukova roku 1464
prodal zástavní listiny kojetínského
panství Janu Tovačovskému z Cimburka. Tak se roku
1464 Němčice nad
Hanou jako poddanská ves stávají
součástí majetku
pánů
Tovačovských z Cimburka.
Roku 1502 vymírají Cimburkové
po meči. Dochází
k následnému prodeji panství včetně
kojetínského zboží
se vsí Němčice
Vilémovi z Pernštejna, nejvyššímu hofmistru Království
českého. Němčice se dostaly do držení
rodu pánů z Pernštejna v době, kdy tento
moravský rod byl na vrcholu své moci.

Vilém byl přední osobností politického a hospodářského života českého království. Zastával důležité zemské funkce, byl komorníkem zemského sněmu
moravského, nejvyšším hofmistrem Království českého, předsedou královské rady
a komorního soudu. Po jeho smrti byly
rodové statky rozděleny mezi syny
Jana a Vojtěcha.
Němčice připadly
k Janovu majetku.
Vojtěch po smrti
svého bratra Jana
v roce 1534 znovu spojil rodový
majetek v jeden
celek. Posledním
mužským potomkem věhlasného
rodu Pernštejnů
byl Vratislav, syn
Jana z Pernštejna.
Na žádost Vratislava z Pernštejna
povýšil císař Ferdinand Habsburský roku 1563 ves
Němčice na městečko.Povýšením vsi na městečko získaly
Němčice městský znak a pečeť sloužící
purkmistrovi městečka k pečetění úředních listin.Němčický znak je složen

z poloviny půlkou zubří hlavy jako výrazu
sounáležitosti k pernštejnskému panství.
Druhou polovinu znaku tvoří pšeničné
klasy vyjadřující, že Němčice leží v úrodném hanáckém kraji.
Vratislav z Pernštejna roku 1597 umírá a následuje prodej tovačovské panství
Štěpánovi Illesházimu, pánovi na Pezinku
a na Trenčíně. Illesházi vlastnil tovačovské zboží tři roky a pak jej prodal pánům
ze Salm-Neuburku, kteří ho měli v držení
do roku 1720. Za Salmů, a to konkrétně
od roku 1677 se poprvé objevuje písemné pojmenování městečka jako Němčice
nad Hanou. Salmové následně prodali
tovačovské panství pánům Petřvaldským
z Petřvaldu.
S podrobnou historií zmiňovaných
šlechtických rodů i následných majitelů
tovačovského zboží, kteří ovlivnili architektonický vývoj zdejšího feudálního
sídla, se můžeme seznámit při prohlídce
zámku a jeho okolí. Za poznání stojí i přilehlé rybníky, s jejichž budováním začali
již Pernštejnové. Rybníky se dají objet po
cestách vedoucích po rybničních hrázích.
Nazpět do Němčic se vrátíme cestou směrem na Hrubčice, Prostějov. Na
křižovatce u poplužního dvora zvaného
Viklice odbočíme na obec Ivaň a přes
Klenovice, Tvorovice a Hrušku se vrátíme do Němčic.
Vladimír Vojanec

TJ Stavební stroje NĒmĀice n.H.

nový cykloturistický oddíl
zve
do svých Ģad Āleny se zájmem
o cykloturistické poznávání
okolí NĒmĀic nad Hanou
x garant: Ing. Vladimír Vojanec
x informace: informaĀní tabule
TJ Stavební stroje
u kina Oko
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Sportovní činnost

Výsledková listina fotbalové ligy
TABULKY MLÁDEŽE FK NĚMČICE NAD HANOU PO PODZIMU - SEZÓNA 2009/2010

Tabulka - Okresní přebor dorostu

TABULKA - KRAJSKÁ SOUTċŽ SK.A - STARŠÍ ŽÁCI
Rk.

Tým

Záp + 0 -

Skóre

Body

(Prav)

1.

FKM Konice

13 13 0 0

77: 8

39

( 21)

36

2.

Hluboþky

13 10 2 1

62: 10

32

( 11)

47 : 12

31

3.

Kostelec

13 10 0 3

60: 17

30

( 9)

12

71 : 23

27

4.

Chomoutov

13 10 0 3

47: 19

30

( 9)

TJ Sokol Protivanov

11

53 : 29

22

5.

Velký Týnec

13

7 2 4

41: 21

23

( 5)

TJ Sokol Držovice

12

47 : 27

22

6.

Opatovice

13

7 2 4

31: 19

23

( 2)

Sokol Otaslavice

11

52 : 32

20

7.

ýechovice

13

5 2 6

37: 38

17

( -1)

TJ Jiskra Brodek u Konice

11

39 : 37

19

8.

Želatovice

13

5 1 7

25: 22

16

( -2)

SK Lipová „B“

12

32 : 33

12

9.

PS PĜerov

13

5 0 8

25: 35

15

( -6)

FC Výšovice

11

20 : 38

9

10.

Slatinice

13

5 0 8

24: 44

15

( -3)

Sokol Olšany

12

21 : 64

7

11.

NámČšĢ

13

3 2 8

24: 63

11

(-10)

Sokol Bedihošť

12

17 : 47

6

12.

Brodek u PĜ.

13

3 0 10 17: 52

9

( -9)

TJ Sokol Brodek u Prostějova

12

17 : 109

5

13.

NČmþice

13

2 1 10 15: 33

7

(-14)

Sokol Přemyslovice

12

9 : 68

5

14.

Tovaþov

13

0 0 13

0

(-18)

Tým

Počet
zápasů

Skóre

Body

TJ Sokol Pivín

12

100 : 6

TJ Sokol Mostkovice

12

FK Němčice nad Hanou

Tabulka - Okr. pĜebor ml. pĜípravek
Tým
Poþet zápasĤ Skóre Body
10
86 : 5 27
1.SK ProstČjov A
2.SK ProstČjov B
10
47 : 20 22
FKM Konice
10
30 : 12 22
TJ Sokol ýechovice 10
30 : 19 19
FK NČmþice nad Hanou 10
23 : 27 12
10
22 : 35 10
TJ Haná ProstČjov
FC Kostelec na Hané 10
13 : 66 5
1.SK ProstČjov C
10
3 : 70 0

32

3:107

TABULKA - KRAJSKÁ SOUTċŽ SK.A - MLADŠÍ ŽÁCI
Rk.

Tým

Záp + 0 -

Skóre

Body

(Prav)

1.

PS PĜerov

13 13 0 0

78: 6

39

( 18)

2.

Želatovice

13 11 1 1

71: 9

34

( 16)

3.

ýechovice

13 10 0 3

73: 15

30

( 12)

4.

FKM Konice

13

9 2 2

54: 16

29

( 11)

5.

Opatovice

13

8 0 5

63: 41

24

( 3)

6.

NámČšĢ

13

7 1 5

46: 40

22

( 1)

7.

Velký Týnec

13

6 1 6

27: 56

19

( 1)

8.

Slatinice

13

5 1 7

30: 26

16

( -2)

9.

NČmþice

13

5 1 7

27: 36

16

( -5)

10.

Chomoutov

13

4 2 7

30: 35

14

( -7)

11.

Kostelec

13

3 1 9

32: 67

10

(-11)

12.

Hluboþky

13

2 1 10

18: 68

7

(-14)

13.

Tovaþov

13

2 1 10

12: 72

7

(-11)

14.

Brodek u PĜ.

13

0 0 13

5: 79

0

(-18)
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TABULKA - KRAJSKÁ SOUTċŽ SK. A - STARŠÍ PěÍPRAVKA
PoĜadí
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Družstvo
Vikt.PĜerov "B"
Sigma "A"
1. HFK "A"
Sigma "B"
Hranice "A"
PS PĜerov "A"
Hranice "B"
Opatovice "A"
Vikt. PĜerov "A"
ýechovice "A"
1.HFK "B"
NČmþice "A"
1.FC PĜerov "A"
NČmþice "B"
1.FC PĜerov "B"
ýechovice "B"
Nemilany "A"
Opatovice "B"
Nemilany "B"
PS PĜerov "B"

Záp.
18
18
18
18
16
18
16
18
18
16
18
18
18
18
18
16
18
18
18
18

V R P
16 2 0
15 1 2
15 0 3
13 1 4
12 3 1
12 3 3
12 0 4
10 1 7
9 1 8
8 2 6
7 5 6
8 0 10
7 0 11
6 2 10
4 1 13
4 0 12
3 1 14
2 0 16
1 1 16
0 0 18

153
147
106
85
98
47
73
75
54
57
68
58
67
53
28
40
18
27
8
2

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

8
18
10
29
8
21
22
53
40
20
38
55
45
65
59
69
106
99
241
258

Body
50
46
45
40
39
39
36
31
28
26
26
24
21
20
13
12
10
6
4
0

Body pravdy
( 20 )
( 16 )
( 15 )
( 10 )
( 15 )
( 15 )
( 12 )
(7)
( -2 )
(2)
( -4 )
(0)
( -9 )
( -4 )
( -17 )
( -12 )
( -14 )
( -18 )
( -20 )
( -24 )

Vánoční turnaj žáků ve fotbale v Němčicích nad Hanou
V sobotu 19.12.2009 se uskutečnil ve zdejší sokolovně turnaj
žáků v kopané. Za účasti šesti družstev, zde probíhaly urputné
boje, které mezi sebou sváděli kluci a jedna dívka ze širokého
okolí. Po téměř celodenním zápolení,vzešlo pořadí:
1.Němčice n.H. A
2.Dobromilice
3.Pivín
4.Nezamyslice A
5.Němčice n.H. B
6.Nezamyslice B

Nejlepší brankář: Tomáš Novotný-Němčice n/H B
Nejlepší střelec: Dominik Selucký-Dobromilice
Nejlepší hráč: Roman Hyžďál-Pivín
Turnaj, který zorganizovali rodiče ve spolupráci s FK Němčice n.H., sponzorovali VIADRUS Bohumín a MODEX SPORT
Bohumín. Všem těm patří dík za podporu naší mládeže!!!
Ivo Kopřiva,
trenér st. žáků FK Němčice n.H.

Nábor mládeže
FK NĚMČICE NAD HANOU UVÍTÁ DO SVÝCH ŘAD NOVÉ ZÁJEMCE.NÁBOR DO JEDNOTLIVÝCH MLÁDEŽNICKÝCH CELKŮ PROBÍHÁ CELOROČNĚ.MŮŽETE SE NA NÁS PŘIJÍT PODÍVAT V DOBĚ TRÉNINKŮ.PODROBNĚJŠÍ INFORMACE NALEZNETE NA NAŠICH WEBOVÝCH STRÁNKÁCH : http://www.fknemcicenh.estranky.cz/
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Kulturní kalendář
Plán kulturních, sportovních a společenských akcí na 1. pololetí 201
Březen
1.-5.3.

DDM ORION

5.3.

NS Pantlék

Jarní prázdniny na DDM
Účast v Ivanovicích na ŘSD

7.3.

ZO rybářů

VČS

Kino OKO Němčice n.H.

13.3.

TJ oddíl krasojízdy

Český pohár pro žactvo a juniory

Sokolovna v Němčicích n.H.

13.3.

SDH

Zabíjačkové speciality

13.3.

NS Pantlék

Otevírání MŠ v Nezamyslicích

MÚ

Výstava pletení z papíru od paní Jany Holubové

21.3.

NS Pantlék

Smrtná neděle

sál kina OKO Němčice n.H.

26.a27.3.

ZUŠ

Koncert D.O.M.

Ivanovice na Hané

foyer kina OKO Němčice n.H.

Duben
1.-4.4.

NS Pantlék

Velikonoce

11.4.

TJ oddíl krasojízdy

Mistrovství ČR juniorů

17.4.

SDH

Sběr starého železa

20.4.

ZŠ, DDM ORION

Projekt pro ZŠ

23.4.

ZŠ, DDM ORION

Děti modré planety

parket stadionu

AVZO

Zkoušky adeptů na střelbu

Střelnice na Hliníku

ZŠ

Dopravní soutěž - školní kolo

29.4.

KŠKT MÚ

Kladení věnce u pomníku padlých na náměstí

30.4.

Město

Slavnostní otevření náměstí v Němčicích n.H.

30.4.

DDM ORION

Čarodějnice

parket stadionu

Květen
1.5.

SDH

Oslava sv. Floriána, patrona hasičů

1.-8.5.

Kulturní středisko MÚ

Hanácký divadelní máj

sál kina OKO Němčice n.H.

3.-5.5.

ZUŠ

Absolventské koncerty

sál ZUŠ

6.5.

DDM ORION

Zelená stezka Zlatý list

táborová základna Kladky

8.5.

SDH

Hanácký pohár

Stadion v Němčicích n.H.

ZŠ

Den Evropy

Budovy ZŠ

8.5.

ZO ČSCH

Přehlídka drobného zviřectva na Zahradních trzích

Mořice

13.5.

MŠ

Den matek

sál kina OKO Němčice n.H.
rybník v Tištíně

15.5.

Svaz rybářů

Rybářské závody

18.a19.5.

ZUŠ

Výchovné koncerty pro 1.stupeň ZŠ

sál kina OKO Němčice n.H.

22.5.

NS Pantlék

Jízda králů

Manerov

28.5.

ZŠ

Školní akademie

sál kina OKO Němčice n.H.

30.5.

DDM ORION

Mezinárodní den dětí

parket stadionu
Jedovnice

31.5.-4.6.

MŠ

Škola v přírodě

31.5.-4.6.

ZŠ

Škola v přírodě 1. turnus

Červen
7. -11.6.

ZŠ

Škola v přírodě 2.turnus

12.6.

TJ oddíl krasojízdy

Český pohár pro dospělé

12.6.

DDM ORION

Country jízda

parket stadionu

16.6.

MŠ

Šerpování

obřadní síň MÚ

22.-28.6.

ZUŠ

Mezinárodní hudební tábor

23.-27.6.

ZO včelařů

Výstava ke 110. výročí spolku

23.6.

ZUŠ

Vzájemnosti

24.6.

ZUŠ

Reminiscence

sál kina OKO Němčice n.H.

25.6.

ZUŠ

Tajemství 13. komnaty

náměstí v Němčicích n.H.

26.6.

ZUŠ

Zpěvohraní a ocenění občanů a organizací města

náměstí v Němčicích n.H.

26.6.

ZUŠ

Dramouš

sál kina OKO Němčice n.H.

27.6.

ZUŠ

Mezinárodní festival mládež.dech. Orchestrů

náměstí v Němčicích n.H.

29.6.

ZŠ

Slavnostní předávání vysvědčení 9. ročníku

sál kina OKO Němčice n.H.

25.7.

ZO ČSCH

Hodová výstava

výstavní areál v Němčicích n.H.

25.7.

MÚ, NS Pantlék

Hody

sál kina OKO Němčice n.H.

červenec

25.7.

TJ Stavební stroje

Turnaj v nohejbalu

areál DDM ORION

Svaz rybářů

Petrova noc - taneční zábava

parket stadionu

NS Pantlék

Krojovaná pouť u kapličky v Nezamyslicích

srpen
15.8.
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KINO OKO Němčice nad Hanou připravuje:
BŘEZEN
Pátek 5. 3. v 19,30 hod. Paranormal aktivity, film USA, 86 min.
Pátek 12.3. v 19,30 hod. 2012, film USA/Kanada, 158 min.
Úterý 23.3. v 19,30 hod. Doktor od jezera hrochů, komedie ČR, 102 min.
Pátek 26.3. v 18,00 hod. Alvin a Chipmunkové, film USA, 88 min.
DUBEN
Pátek 2.4. v 19,30 hod. Sherlock Holmes, film Velká Británie/Austrálie/USA, 134 min.
Úterý 13.4. v 19,30 hod. Ženy v pokušení, komedie ČR, 118 min.
Pátek 16.4. v 18,00 hod. Princezna a žabák, film USA, 93 min.

Seznam jubilantů – konec listopadu 2009 – únor 2010
23.11.2009
26.11.2009
17.12.2009
19.12.2009
19.12.2009
27.12.2009
05.01.2010
12.01.2010
22.01.2010
30.01.2010
04.02.2010
10.02.2010
12.02.2010
24.02.2010
25.02.2010
25.02.2010
25.02.2010
28.02.2010

Marie Navrátilová, č. 163
Eva Mücková, č. 341
Věra Krybusová, č. 353
Naděžda Večeřová, č. 461
Božena Münsterová, č. 560
Blažena Vavříková, č. 514
Julie Jiřičková, č. 144
Jaroslav Šikula, č. 415
Michal Matoušek, č. 569
Rudolf Loučka, č. 442
Petr Matoušek, č. 523
Jiří Koutný, č. 565
Naděžda Matoušková, č. 499
Božena Holubová, č. 87
Slavomíra Zádrapová, č. 562
Marie Kyseláková, č. 66
Jaroslav Merda, č. 590
Vladimír Šimák, č. 620

70 r.
75 r.
70 r.
75 r.
85 r.
80 r.
97 r.
80 r.
75 r.
70 r.
70 r.
80 r.
80 r.
70 r.
70 r.
75 r.
70 r.
85 r.

Všem jubilantům blahopřejeme a do dalších let přejeme hodně zdraví, lásky a pohody.
Věra Matoušková, matrikářka

Němčice pod lupou vychází v nákladu 300 výtisků. Adresa vydavatele i redakce město Němčice nad Hanou, Palackého nám. 3,
PSČ 798 27, tel.: 582 386 529, e-mail: kultura@nemcicenh.cz. Redakční rada: Mgr. Naděžda Tesaříková, Ivana Dvořáková,
Luďka Kouřilová, ing. Jana Oulehlová. Povoleno Ministerstvem kultury pod reg. č. MK ČR E 11903.
Za podepsané články i zkratkou si zodpovídají autoři sami, uvedené názory nemusí být totožné s názory redakce.
Tisk, grafická úprava a sazba: Petr Brázda - vydavatelství Břeclav. Cena 10,- Kč.
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