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Naše socha už má své jméno
Město Němčice nad Hanou vyhlásilo anketu na jméno pro sochu chlapce na naší
kašně. Na úřadě se sešlo více jak deset návrhů, z nichž komise vybrala jméno Šikulka.
Křtiny se uskuteční v sobotu 18. prosince 2010.
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Vánoce na Hané
V červáncích hasne zimní den.
Na nebi purpur, všude kolem bílo.
Mráz zakousl se do chalup,
až se jim v oknech zajiskřilo
a štiplavý kouř z komínů
vydechly do ulice.
Zazvoní soused u dveří,
oklepe boty,
vločky z beranice,
vypije kávu,
sklenku slivovice,
odchází s díky.
Tak je to u nás na Hané,
takové jsou zde o Vánocích zvyky.
Rybinou voní kuchyně.
Ztemnělé nebe obzor zešeřilo.
Šumaři troubí píseň o noci,
v níž děťátko se v chlévě narodilo
a v chladu tkaném hvězdami
choulí se pod zimníky.
Tak je to u nás v Němčicích,
takové jsou zde o Štědrém dnu zvyky,
nic na nich dlouhé roky nezměnily.
Tak, na ty šťastné!
Aby byly!

Vánoční úklid
Schytal vítr šedé mráčky,
rozfoukal je na obláčky,
od rána den celičký
leštil jimi hvězdičky
a ometal oblohu.
Pomoh‘ bych mu,
nemohu.
Ježíškovi u jesliček
musím zpívat písničky.

Básně napsal Paedr. Antonín Ošťádal
Autorkou kresby Mgr. Stanislava Podmolíková
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Slovo starostky
Vážení občané města
Němčice nad Hanou,
čtu slova, která jsem
napsala před čtyřmi
lety v Lupě po komunálních volbách v roce
2006. S čistým svědomím mohu konstatovat,
že práce zastupitelstva
za poslední 4 roky byla
velmi zodpovědná a že
se nám podařilo odvést
obrovský kus práce.
To, že spokojenost
Vás, voličů, převažuje nad negativním hodnocením některých občanů, je
zřejmé na letošních výsledcích komunálních voleb. Vaše účast ve volbách
a na ustavujícím zasedání zastupitelstva města svědčí o tom, že máte zájem
o to, v jakém složení a jak bude naše zastupitelstvo pracovat. Moc vám všem
za Váš zájem děkuji.
Z patnáctičlenného zastupitelstva je 8 nových zastupitelů. Já věřím, že
i toto seskupení bude konstruktivně jednat, posouvat svými rozhodnutími
dění a rozvoj Němčic a že za další 4 roky budeme moci opět pozitivně hodnotit dosažené výsledky.
Za sebe slibuji, že pro rozvoj města učiním maximum a na tuto práci se
těším.
Vážení spoluobčané, přeji Vám všem klidné prožití předvánočních dnů,
krásná sváteční setkání s rodinou a přáteli v době Vánoc a pevné zdraví
v novém roce.

Ivana Dvořáková, starostka
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Volby do Zastupitelstva města Němčice nad Hanou
Ve dnech 15. a 16. října 2010 se konaly volby do Zastupitelstva města Němčice
nad Hanou.
Pro volby do zastupitelstva města bylo
zaregistrováno 5 kandidátních listin těchto volebních stran – KSČM, ODS, SNK
Evropští demokraté, ČSSD a KDU-ČSL.
Všechny tyto strany ve volbách uspěly.

Vyjádřit svůj názor, kdo by měl v příštím volebním období město řídit, přišlo
62,81% občanů.
V nově zvoleném, opět 15 členném
zastupitelstvu, zasedne 5 žen a 10 mužů.
Nejstarším členem zastupitelstva je
paní Jana Stratilová (KSČM), nejmladším
členem je paní Martina Kouřilová (ČSSD).

Nově zvolenému zastupitelstvu přejeme v této funkci hodně úspěchů.
Hana Mikulčíková,
pověřený pracovník na úseku voleb

VÝSLEDEK VOLEB DO ZASTUPITELSTVA MĚSTA NĚMČICE NAD HANOU
Kandidátní listina

Kandidát
Hlasy
Navrhující Politická
Pořadí
Mandát
poř.
strana
příslušnost
zvolení
číslo
název
příjmení, jméno, tituly věk
abs. v %
číslo
1
Komunistická str.Čech a Moravy 7
Stratilová Jana
64 KSČM
BEZPP
174 10,98 1
*
1
Komunistická str.Čech a Moravy 1
Tesařík Milan
59 KSČM
KSČM
158 9,97 2
*
2
Občanská demokratická strana 1
Vrána Jan Ing.
38 ODS
ODS
305 12,65 1
*
2
Občanská demokratická strana 3
Snídal Jaromír
46 ODS
BEZPP
254 10,53 2
*
2
Občanská demokratická strana 6
Plchot Oldřich Ing.
54 ODS
BEZPP
226 9,37 3
*
3
SNK Evropští demokraté
1
Zatloukal Jiří
60 SNK ED BEZPP
195 10,28 1
*
3
SNK Evropští demokraté
3
Tichák Jiří
47 SNK ED BEZPP
184 9,70 2
*
4
Česká str.sociálně demokrat.
1
Dvořáková Ivana
54 ČSSD
ČSSD
483 11,86 1
*
4
Česká str.sociálně demokrat.
2
Matušková Hana Mgr. 47 ČSSD
ČSSD
392 9,62 2
*
4
Česká str.sociálně demokrat.
5
Vojancová Hana Mgr. 47 ČSSD
ČSSD
337 8,27 3
*
4
Česká str.sociálně demokrat.
7
Kouřilová Martina
33 ČSSD
BEZPP
299 7,34 4
*
ČSSD
284 6,97 5
*
4
Česká str.sociálně demokrat.
3
Žvátora František
56 ČSSD
4
Česká str.sociálně demokrat.
4
Fidra František
42 ČSSD
ČSSD
275 6,75 6
*
5
Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.
3
Borovička Radoslav Ing. 50 KDU-ČSL BEZPP
267 13,27 1
*
5
Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.
15 Kyselák Vladimír
61 KDU-ČSL BEZPP
213 10,59 2
*

Celkem kandidátů: 15

Z činnosti města

KLADENÍ VĚNCE u POMNÍKU
Dne 27.10. 2010 se slavnostně pokládal
věnec k pomníku padlým v 1.a 2.světové válce. Program začínal v 17.00 na náměstí. Byl
slavnostní průvod od žudru, tedy od budovy městského úřadu. Jako první šli hasiči
a položili věnec na pomník. Za nimi šlo
Zastupitelstvo města Němčice nad Hanou.
Místostarosta Jan Vrána uvedl program,
kde vystupovali žáci naší školy. Pěvecký
sbor SKŘIVÁNEK a tři vybraní žáci prvního stupně, kteří recitovali. Dále měla projev
paní učitelka Naděžda Tesaříková. Mluvila
o historických událostech roku 1918, protože
další den 28.10. se slavil státní svátek Vznik
Československé republiky. Celý program
ukončil pan místostarosta.
Klára Jemelková, 9. ročník
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Investiční akce do konce letošního roku
Ulice Sokolská a ČSLA
Akce je dokončena, stavba předána.
Původní plán rekonstrukce obou ulic
doznal značných změn. Vedení města
vyhovělo požadavkům občanů, žijících
v těchto ulicích, a proto došlo k rozšíření
počtu podélných stání. Některým občanům chybí zeleň, která byla doménou
především ulice ČSLA. Na jaře doplníme
mobiliář této ulice o kontejnery osázené
zelení a budeme vděčni všem, kteří nám
pomohou o tuto zeleň pečovat.
Celkové náklady činily 1,945 mil. Kč.
Akce byla hrazena z prostředků města.
Stejně jako při předešlých rekonstruk-

cích město požadovalo napojení všech
nemovitostí na vodovod a kanalizaci, což
se podařilo. Nechceme, aby se do nově
opravených komunikací zasahovalo.
Jenže: Minulý týden přišel návrh
projektu, který řeší položení NN /vedení
nízkého napětí/ do země, a to v ulicích
Sadová a ČSLA. Pro nás obrovské překvapení, neboť jsme v roce 2009 jednali
se společností E.ON a bylo nám sděleno,
že uložení kabelu NN do země je možné
jen na části ulice ČSLA, a to někdy v roce
2012- 13.
Takže se bude kopat. Prosím majitele

nemovitostí v uvedených ulicích o trpělivost. Uložení kabelu do země je daleko nákladnější než vedení vzduchem na
betonových sloupech. Proto jsme rádi,
že E.ON takto rozhodl a my se zbavíme
sloupů a kabelů. Především ulice ČSLA
působí jako šněrovačka na kordulce.
Společnost, která bude tuto stavbu
provádět, je povinna uvést komunikace
a chodníky do původního stavu, na což
dohlédne náš stavební úřad.
Vítejme zlepšení vzhledu našich ulic,
které tato investice přinese.

Chvátalova ulice

Vánoční osvětlení města

Stavbu provádí firma STRABAG, a.s. Začátkem prosince,
dovolí-li to klimatické podmínky, bude položen živičný povrch
komunikace, potom bude dokončeno dláždění parkovacích
ploch a vybudován chodník ke spojce s Trávnickou ulicí.
Při těchto stavbách je nutno si uvědomit, že projekt je jedna
stránka věci a skutečné provedení může doznat změn, reagujíce
na aktuální potřeby. Snažili jsme se vyjít vstříc požadavkům
vlastníků nemovitostí v dané ulici.
Opravu Chvátalovy ulice financuje město z vlastních prostředků, předpokládané náklady cca 3 mil. Kč. Nové veřejné
osvětlení zajišťuje firma Velinvestik a bude hotovo začátkem
prosince.
Zeleň této ulice zajistí město na jaře.

Každým rokem město částečně doplňuje vánoční výzdobu,
umístěnou na veřejném osvětlení a vánočním stromě. Stejně tak
je tomu i v letošním roce.
Nově jsou osvětleny dva habry v parku na Palackého náměstí a nové ozdoby se objevily i na veřejném osvětlení Palackého
a Komenského náměstí. Instalaci zajišťuje firma Velinvestik,
s.r.o.
Věříme, že výzdoba se
bude líbit, navodí pozitivní, romantickou náladu předvánočních dnů
a zaujme i návštěvníky
našeho města.

PLÁNY DO BUDOUCNA
Začíná nové čtyřleté volební období.
Město Němčice nad Hanou má zpracován
dlouhodobý Strategický plán rozvoje města, který je každým rokem aktualizován.
Dnes již víme, které akce budeme realizovat v nejbližší době.
Dostavba kanalizace a ČOV - tato
investiční akce bude zahájena ještě
v tomto roce. Náklady jsou předpokládány ve výši 57 mil. Kč a na financování se
budou podílet Ministerstvo zemědělství
ČR, Olomoucký kraj a město Němčice
nad Hanou.

Číslo 4/2010

Víceúčelová hala - Centrum sportovně-kulturního vyžití – hala bude
postavena v zadní části areálu ZŠ, bude
financována částečně z prostředků ROP
a z prostředků města. Předpokládané
náklady cca 46 mil. Kč. Termín zahájení
výstavby podzim 2011.
Další záměry města:
Využití pozemků po bývalém cukrovaru – výstavba rodinných domů /plocha
po ukládce řepy/. Studie velké 12-ti ha
plochy bude nyní projednávána v zastupitelstvu města. Byla předložena žádost do
ROP Střední Morava, kterou předložila
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nově založená společnost Němčická rozvojová, s.r.o.. Název projektu – Nové
možnosti pro občany a podnikatele.
Zateplení a rekonstrukce ZUŠ
– v letošním roce byla podruhé podána
žádost na Státní fond životního prostředí ČR o dotaci na zateplení budovy ZUŠ,
která je v majetku města. O úspěšnosti
žádosti bychom měli být informováni do
konce letošního roku.
Další investice bude město plánovat
podle aktuální ekonomické situace.
Ivana Dvořáková, starostka
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Slavnostní otevření městské knihovny a kulturního střediska
Pro občany z Němčic a okolí, školní
mládež, děti a všechny další příznivce dobrého čtení a kultury je zde dobrá
zpráva: Ve středu 24. listopadu byly slavnostně otevřeny zrekonstruované prostory Lidového domu, kde své konečné
místo nalezla Městská knihovna a Kulturní středisko. Náklady na rekonstrukci
zprovozněného objektu si vyžádaly částku téměř 2,5 mil. Kč, která byla plně hrazena z rozpočtu města.
Slavnostního aktu, který byl zahájen nezbytným přestřižením pásky před
vchodem do budovy knihovny a kul-

turního střediska, se zúčastnili kromě
zástupců města Němčice nad Hanou
a jeho příspěvkových organizací i představitelé z řad politického, kulturního
a společenského života v regionu. Mezi
významnými hosty byli také zástupci
odborných firem, kteří se na rekonstrukci
prostor podíleli. Úvodní slovo přednesla
starostka města paní Ivana Dvořáková.
Zpestřením celé akce bylo vystoupení
žáků Základní školy Němčice nad Hanou
s recitačním a hudebním pásmem.

ka a autorka literárních děl, především
detektivního žánru. Autorku a její dílo
představila rovněž zástupkyně nakladatelství MOBA, které tvorbu paní Pospíšilové vydává. Na závěr tohoto příjemného
společenského setkání byla uspořádaná
autogramiáda autorčiných knih.
A co přejeme knihovně? Hlavně hodně věrných a spokojených čtenářů!

Ing. Marie Plchotová, tajemnice MěÚ
Velmi milým hostem byla také paní
JUDr. Jarmila Pospíšilová, spisovatel-

Realizace „Koncepce nakládání s odpady“ našeho města
Jak jistě víte, město Němčice nad Hanou se snaží od
minulého roku zlepšovat nakládání s odpady a přijalo tak
řadu opatření a změn.
Základním impulsem bylo zpracování „Koncepce
nakládání s odpady města Němčice nad Hanou“, kde je
popsán systém sběru a nakládání s odpady a opatření, která situaci v této oblasti zlepší. Tuto koncepci městské zastupitelstvo přijalo, a tím souhlasilo s jejími opatřeními.
Jako první jsme se pustili do zavedení pytlového sběru plastů a tetrapaků. Po jednání se společností SITA CZ
dostalo město pro zahájení tohoto projektu pytle na tento
tříděný odpad zdarma.
Občané si mohli zvolit, zda se do tohoto systému zapojí
či ne. Po celou dobu město eviduje, která domácnost kolik
pytlů vytřídí a podle toho měly být dle „Koncepce nakládání s odpady města Němčice nad Hanou“ domácnosti
bodově a následně i finančně ohodnoceny. S pytlovým sběrem se započalo v lednu tohoto roku a počet zapojených
domácností do systému pozvolna narůstal. V současné
době je zapojena asi třetina domácností ve městě. Níže
uvedená tabulka dává přehled o množství odevzdaných
pytlů v jednotlivých ulicích, průměr na jednoho obyvatele
v dané ulici a domácnost, která odevzdala nejvíce vytříděného odpadu.
Nové zastupitelstvo města Němčice nad Hanou pro
volební období 2010 – 2014 však nebylo pro pytlový sběr
a jeho finanční hodnocení „sběračů“ nakloněno, a proto systém bodového ohodnocení pytlového sběru nebyl
zaveden do Obecně závazné vyhlášky č. 4/2010 o místním poplatku za provoz systému, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů. Z tohoto
důvodu není možné uplatnit žádné úlevy z poplatku, jak
bylo slíbeno na začátku akce. Pytlový sběr i přesto potrvá
a všichni, kteří se budou chtít zapojit, budou mít i nadále
možnost si zdarma pytle vyzvednout na městském úřadě
a využívat systém „svoz dům od domu“. I v roce 2011 bude
tento sběr sledován, vyhodnocen a opět předložen návrh
nové úpravy vyhlášky zastupitelstvu města, do které bude
znovu zapracována úleva v podobě finančního ohodnocení.
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Ulice

Počet
obyv.

Počet
pytlů

Počet
na 1 obyv

Nejvíce
pytlů č. p.

Čsl. armády

96

145

1,51

524

Dolní brána

12

0

0,00

Dukelská

30

8

0,27

560

Havlíčkova

28

34

1,21

268, 460

Hliník

50

52

1,04

324

Horní brána

28

21

0,75

271

Hřbitovní

61

41

0,67

332

Chmelín

43

72

1,67

83

Chvátalova

60

104

1,73

53

J. Fučíka

37

65

1,76

486

Jablonského

47

61

1,30

379

Komenského nám.

80

119

1,49

33

Lomená

142

8

0,06

565

Masarykova

195

236

1,21

139

Mlýnská

10

14

1,40

131

Nádražní

20

26

1,30

278

Nová

71

60

0,85

570, 581

Novosady

113

124

1,10

95

Okružní

233

181

0,78

547

Palackého nám.

115

68

0,59

9

Příkopy

29

0

0,00

Sadová

37

30

0,81

227

Sokolská

64

86

1,34

500

Šafaříkova

142

160

1,13

456

Trávnická

47

52

1,11

451

153

118

0,77

436, 503

41

51

1,24

441

54

37

0,69

181

2038

1973

0,97

Tyršova
Zahradní
Žabák
CELKEM
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Číslo 4/2010

Dalším opatřením, ke kterému bychom vám rádi něco sdělili, je sběr bioodpadu. Jedni kontejner na bioodpad umístěný ve dvoře městského úřadu chválí,
druzí nejsou spokojeni. Často slyšíme
reakce, že „nepojede s posekanou trávou
přes celé město“.
Ale po zkušenostech, které město má,
nelze nechat kontejner volně přístupný,
neboť pak se v něm objevuje všechno
možné, a to je pro sběr bioodpadu nevyhovující.

V tomto sběru budeme i nadále
pokračovat pouze s malou zimní přestávkou. Přibližně v dubnu příštího roku
bude sběr obnoven a potrvá přibližně do
listopadu.
Jsme přesvědčeni, že všichni, kteří se
zapojili do sběru výše uvedených odpadů, i nadále vytrvají ve svém úsilí směřujícímu ke zlepšení životního prostředí
nás všech.
Touto cestou chceme poděkovat všem,

kteří přispěli svým úsilím získat finanční prostředky do rozpočtu města. Právě
tyto prostředky, které město za vytříděný odpad inkasuje od společnosti EKOKOM, budou použity pro zkvalitňování
životního prostředí v našem městě.

Bc. Martina Lakomá,
odbor životního prostředí
Svatava Novotná, odbor finanční

Obecně závazná vyhláška č. 3/2010,
o místním poplatku ze psů
Zastupitelstvo města Němčice nad Hanou vydalo dne 18.
11. 2010 usnesením
č. 12/2010-2014/ZM, podle ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů a v souladu s ustanoveními § 10 písm. d) a § 84 odst.
2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve
znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:
Čl. 1
Základní ustanovení

a) poplatník přestal být držitelem psa,
b) poplatník se odhlásil z trvalého pobytu na území města
Němčice nad Hanou,
c) poplatník zrušil své sídlo na území města Němčice nad
Hanou.
4. Zanikne-li poplatková povinnost z důvodů uvedených
v bodě 3, poplatek se platí i za započatý kalendářní měsíc, ve
kterém taková skutečnost nastala.
Čl. 4
Ohlašovací povinnost

1. Město Němčice nad Hanou touto obecně závaznou vyhláškou zavádí místní poplatek ze psů (dále jen „poplatek“).
2. Řízení o poplatcích vykonává městský úřad (dále jen „správce poplatku“)1)
Čl. 2
Předmět poplatku, poplatník

2. Povinnost ohlásit držení psa má i osoba, která je od poplatku osvobozena.

1. Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo
právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území
města Němčice nad Hanou2)
2. Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců3).
Čl. 3
Vznik a zánik poplatkové povinnosti
1. Poplatková povinnost vzniká držiteli psa v den, kdy pes
dovršil stáří 3 měsíců, nebo v den, kdy nabyl psa staršího
3 měsíců.
2. V případě držení psa po dobu kratší než jeden rok se platí
poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců. Při změně místa trvalého pobytu
nebo sídla platí držitel psa poplatek od počátku kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém změna nastala, nově příslušné obci4).
3. Poplatková povinnost zaniká posledním dnem kalendářního měsíce, v němž:

Číslo 4/2010

1. Držitel psa je povinen ohlásit správci poplatku vznik poplatkové povinnosti do 15 dnů ode dne jejího vzniku. Stejným
způsobem je poplatník povinen ohlásit také zánik své
poplatkové povinnosti.

3. V ohlášení držitel psa uvede5)
a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název nebo
obchodní firmu, obecný identifikátor, byl-li přidělen,
místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, popřípadě
další adresy pro doručování; právnická osoba uvede
též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat
v poplatkových věcech,
b) čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb,
včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných
v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka,
c) další údaje rozhodné pro stanovení výše poplatkové
povinnosti, zejména stáří a počet držených psů, včetně
skutečností zakládajících vznik nároku na úlevu nebo
osvobození od poplatku.
4. Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je držitel psa
povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala6).

Němčice
pod lupou
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Čl. 7
Osvobození

Čl. 5
Sazba poplatku
1. Sazba poplatku za psa, jehož držitel má trvalý pobyt nebo
sídlo v domě s více než dvěma byty
a) za prvního psa
500,-- Kč,
b) za druhého a každého dalšího psa
650,-- Kč.
2. Sazba poplatku za psa, jehož držitel má trvalý pobyt nebo
sídlo v domě s nejvýše dvěma byty
a) za prvního psa
300,-- Kč,
b) za druhého a každého dalšího psa
450,-- Kč.
3. Sazba poplatku za psa, jehož držitel je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který
je jeho jediným zdrojem příjmů, anebo poživatel sirotčího
důchodu
a) za prvního psa
200,-- Kč,
b) za druhého a každého dalšího psa
300,-- Kč.
Čl. 6
Splatnost poplatku
1. Poplatek je splatný nejpozději do 30. 6. příslušného kalendářního roku.

Od poplatku ze psů je osvobozen držitel7), kterým je:
a) osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, které byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu,
b) osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu
těchto osob,
c) osoba provozují útulek zřízený obcí pro ztracené nebo
opuštěné psy,
d) osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa
zvláštní právní předpis.
Čl. 8
Navýšení poplatku
1. Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve
správné výši, vyměří mu obecní úřad poplatek platebním
výměrem8).
2. Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část
těchto poplatků může obecní úřad zvýšit až na trojnásobek;
toto zvýšení je příslušenstvím poplatku9).

2. Vznikne-li poplatková povinnost po termínu splatnosti
uvedeném v odstavci 1, je poplatek splatný nejpozději do
15 dnů ode dne, kdy poplatková povinnost vznikla.

Čl. 11
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 1. 1. 2011.

Obecně závazná vyhláška č. 4/2010,
o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů
Zastupitelstvo města Němčice nad Hanou vydalo dne
18. 11. 2010 usnesením
č. 13/2010-2014/ZM, podle ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů, a v souladu s ustanoveními § 10 písm. d) a § 84 odst.
2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve
znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:
Čl. 1
Základní ustanovení
1. Město Němčice nad Hanou touto obecně závaznou vyhláškou zavádí místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů (dále jen „poplatek“).

dění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí2)
a) fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt; za domácnost může být poplatek odváděn společným zástupcem, za rodinný nebo bytový dům vlastníkem nebo
správcem; tyto osoby jsou povinny obci oznámit jména
a data narození osob, za které poplatek odvádějí,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou
nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není
hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoby; má-li
k této stavbě vlastnické právo více osob, jsou povinny
platit poplatek společně a nerozdílně, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu.
Čl. 3
Ohlašovací povinnost

2. Řízení o poplatcích vykonává městský úřad (dále jen „správce poplatku“)1).
Čl. 2
Poplatník
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, tří-
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1. Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své
poplatkové povinnosti nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy
mu povinnost platit poplatek vznikla, popřípadě doložit
existenci skutečností zakládajících osvobození nebo úlevu
od poplatkové povinnosti.

Němčice
pod lupou

Číslo 4/2010

2. Poplatník dle čl. 2 odst. 2 této vyhlášky je povinen ohlásit
správci poplatku zejm. příjmení, jméno, bydliště, popřípadě
další adresy pro doručování, evidenční nebo popisné číslo
stavby určené nebo sloužící k individuální rekreaci, neníli tato stavba označena evidenčním nebo popisným číslem
číslo parcelní pozemku, na kterém je tato stavba umístěna.

b) středoškoláci ubytovaní mimo trvalý pobyt – úleva ve
výši 50%.

3. Stejným způsobem a ve stejné lhůtě je poplatník povinen
hlásit správci poplatku zánik svou poplatkovou povinnost
v důsledku změny trvalého pobytu nebo v důsledku změny vlastnictví ke stavbě určené nebo sloužící k individuální
rekreaci.

1. Poplatek je splatný ve dvou stejných splátkách, vždy nejpozději do 28. 2. za I. pololetí kalendářního roku a do 31. 7. za
II. pololetí kalendářního roku následujícími způsoby:

4. Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody
o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské
konfederace, uvede kromě údajů požadovaných v odstavci
2 adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování3).
5. Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník nebo plátce povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode
dne, kdy nastala4).

Čl. 6
Splatnost poplatku

a) hotovostní platbou do pokladny města,
b) bezhotovostní platbou na účet města.
V případě bezhotovostní platby poplatník uvede variabilní
symbol 1337 a číslo domu.
2. V případě vzniku poplatkové povinnosti po lhůtě splatnosti
v odstavci 1, je poplatek splatný do 15 dnů od vzniku poplatkové povinnosti.

Čl. 7
Navýšení poplatku
Čl. 4
Sazba poplatku
1. Sazba poplatku pro poplatníka dle čl. 2 písm. a) a b) této
obecně závazné vyhlášky činí 360,-- Kč za kalendářní rok
a je tvořena:
a) z částky 110,-- Kč za kalendářní rok a
b) z částky 250,-- Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena podle skutečných nákladů města z předchozího
roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu.
Skutečné náklady činily 640.254,-- Kč a byly rozúčtovány takto:
640.254,-- Kč (skutečné náklady za rok 2009) : 2058 (počet
poplatníků dle čl. 2 písm. a),b) = 311,10 Kč
2. V případě změny místa trvalého pobytu nebo změny
vlastnictví stavby, která je určena nebo slouží k individuální rekreaci v průběhu kalendářního roku, se uhradí poplatek
v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců
pobytu nebo vlastnictví stavby v příslušném kalendářním roce.
Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav na konci tohoto měsíce5).

Čl. 5
Osvobození a úlevy

1. Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve
správné výši, vyměří mu obecní úřad poplatek platebním
výměrem6).
2. Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může obecní úřad zvýšit až na trojnásobek;
toto zvýšení je příslušenstvím poplatku7) .

Čl. 8
Zrušovací a přechodná ustanovení
1. Zrušuje se obecně závazná vyhláška města Němčice nad
Hanou č. 2/2005 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
2. Právní vztahy vzniklé přede dnem účinnosti této obecně
závazné vyhlášky se řídí podle ustanovení dosavadní obecně závazné vyhlášky.

Čl. 9
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 1. 1.
2011.

1. Osvobození od poplatku pro poplatníka dle čl. 2:
Poplatník, který se na území města v příslušném kalendářním roce nezdržuje - osvobození ve výši 100%.
2. Nárok na úlevu od poplatku pro poplatníka dle čl. 2:
a) vysokoškoláci ubytovaní mimo trvalý pobyt – úleva ve
výši 50%,

Číslo 4/2010
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Ze života MŠ

První měsíce nového školního roku
Máme za sebou téměř tři měsíce
nového školního roku a i u nás v mateřské škole se seběhlo mnoho nových událostí. V září nastoupilo do mateřské školy 49 nových dětí, převážně ve věku do
čtyř let. Adaptace dětí na nové prostředí
se mnohdy neobešla bez slziček, jak na
straně dítěte, tak na straně rodičů. Jistě
si kladli otázku, co jejich malého broučka u nás čeká. Jak si přivykne na to, že je

najednou bez mámy a táty, v úplně cizím
prostředí. Někomu to trvalo chvíli, někdo
potřeboval delší čas, ale dnes k nám již
chodí všechny děti s úsměvem. Ani nové
paní učitelky to neměly lehké. Nejsou
místní, dvě z nich dojíždí z Kr Holešova.
Musely se seznámit nejen s dětmi a jejich
rodiči, ale i s prostředím a životem celého
města. Zjistit, jak vlastně Němčice nad
Hanou vypadají, kam se dá jít s dětmi

bezpečně na procházku, jaké aktivity se
dají ve městě dělat, na koho se v případě
potřeby obrátit. Doufám, že se jim bude
v naší mateřské škole líbit a zůstanou
u nás déle než jen jeden rok.
Na každý měsíc plánujeme dětem
zajímavé aktivity, které obohacují náš
školní vzdělávací program o nové zážitky
a poznatky.

V září děti navštívily divadelní představení Nosáčkova dobrodružství Pinocchio. Za dětmi do mateřské školy
zavítala i knihovnice paní Kouřilová. Vyprávěla dětem
o veršované tvorbě Františka Hrubína určené malým
čtenářům. Další setkání s knihou se uskuteční již v nové
knihovně.
V říjnu se děti fotografovaly na kalendář pro rok
2011, který jistě udělá radost obdarovaným. Při představení přímo v mateřské škole si vyzkoušely „Jak se dělá
konkurz do cirkusu“, seznámily se s klaunem a jeho uměním. Další velmi zajímavou, ale i poučnou byla canisterapie – přednáška s praktickou ukázkou „Poznej svého
psa“. Děti se dověděly, jak se mají k pejskům chovat, co
psi nemají rádi a také jak se mají případně bránit při
napadení psem.

V říjnu jsme ještě stihli i společnou akci pro rodiče a děti uspořádanou
v rámci „Sluníčkových dnů“ a to 2.ročník
Drakiády MŠ. I když nám počasí nepřálo tak jako při loňském ročníku, sešlo se
hodně příznivců pouštění draků. Fotbalový stadion se stal na chvíli rájem dětí
i jejich rodičů. Draci létali vysoko, i když
vítr chvílemi zlobil a foukal jen mírně.
„Sluníčkové dny“ nám pomáhají stmelit
nejen kolektiv dětí, ale i dospělých. Jsou
příležitostí k seznámení i přátelskému
popovídání.

V listopadu nás navštívilo v mateřské škole maňáskové divadlo s pohádkou „Jak vodníček vyčistil rybníček“. Děti měly příležitost poznat novou formu divadla – maňásky. Navštívili jsme také divadelní představení v kině s názvem „Zázračný pramínek“,
které tématicky navázalo na maňáskové divadlo.
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Poslední listopadovou akcí byl druhý „Sluníčkový den“, a to Předvánoční
dílnička. Na ní se opět sešli rodiče se
svými dětmi, aby si připravili vánoční výzdobu do svých domovů. Nálada
byla družná, tvořivá, práce šla od ruky,
maminky a babičky si vyměňovaly své
poznatky a zkušenosti a všichni si přáli,
aby už nastala ta pravá sváteční chvíle,
aby už přijel konečně Martin na bílém
koni, mráz aby namaloval výzdobu do
oken. A jak zavoní první vůně z vánočního cukroví, budou nejkrásnější svátky v roce opravdu přede dveřmi.
MŠ Miluška Grulichová,
ředitelka MŠ

Plavání
O průběhu plaveckého výcviku v minulém školním roce
jsme vás na stránkách Lupy informovali v červnu. Protože se
rodičům tato aktivita zalíbila, naplánovali jsme ji od letošního
září opět. Ředitelka Plavecké školy ve Vyškově paní Konkolová nám pro letošní rok nabídla místa k výcviku pro více dětí
než na jaře. Proto se podzimního výcviku mohlo zúčastnit 28
přihlášených dětí. Výcvik probíhal každý pátek dopoledne od
16.září do 12.listopadu 2010. Dvanáct dětí z jarního výcviku
pokračovalo ve zdokonalování svých plaveckých dovedností

a nově přihlášené se seznamovaly s pohybem ve vodním živlu.
Jak velký význam má nácvik plavání už u tak malých dětí může
dokázat i to, že jeden z účastníků jarního i podzimního kursu,
Martin Kundel, dokáže již naprosto sám, bez pomůcek plavat
i v hluboké vodě. Význam plavecké dovednosti jistě není nutno
příliš zdůrazňovat. Není bez zajímavosti, že v plavání se s dětmi
zdokonalily i naše paní učitelky.
Abychom uspokojili zájem všech rodičů i dětí, zopakujeme
plavecký kurz znovu v jarních měsících.
Irena Smékalová,
učitelka MŠ

Zápis
Zápis do mateřské školy pro školní rok 2011/2012 se uskuteční v pátek 11.února 2011 v budově mateřské školy do 8 do
15 hodin. Rodný list dítěte vezměte s sebou. Nezapomeňte zapsat i ty děti, u kterých předpokládáte nástup do mateřské školy od
1. ledna 2012. Těšíme se na vás.
Miluška Grulichová,
ředitelka MŠ

Mateřská škola zřídila nové internetové stránky, na kterých získáte veškeré informace
www.msnemcicenh.websnadno.cz

Číslo 4/2010
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PROJEKT ŠANCE 2010
Dne 11. listopadu 2010 proběhla
v Němčicích nad Hanou a některých
okolních obcích humanitární sbírková
akce, která se dlouhodobě zaměřuje na
pomoc dětem bez domova - tzv. „dětem
ulice.“ Ty se často stávají obětí násilí
a sexuálního zneužívání. Dvaceti žákům
9.A a 9.B naší školy ve složení : Jakub
Faltýnek, Radek Kopřiva, Monika Dvořáková, Veronika Svozilková, Norbert
Řežáb, Vítězslav Mikulčík, Klára Jemelková, Kateřina Žochová, Marek Brandýs,

Ondřej Tomek, Pavel Kučírek, Nikola
Matoušková, Ivana Hrubá, Karel Jordán,
Petra Burdová, Michal Fečo, Milan Bulko, Milena Bosáková, Kristýna Kučerová
a Kateřina Domanská se podařilo prodat
obdivuhodných 315 kusů benefičních
předmětů - minipropisek a zároveň rozdat téměř 400 pohlednic s informacemi
o cílech a smyslu celé akce. Výtěžek ve
výši 6.861,- Kč je novým rekordem, kterého bylo při podobných akcích za poslední
roky dosaženo. Peníze byly odeslány na

sbírkové konto pražské organizace, která celou akci pořádá. Chtěl bych vyjádřit
upřímné poděkování všem jmenovaným
žákům, kteří aktivně pomáhali se zajištěním projektu a zejména se samotným
prodejem. Zvláštní poděkování ale patří hlavně všem lidem dobré vůle, kteří
i v tak ekonomicky obtížné době projevili svou lidskost a solidaritu s osudy
druhých, když zakoupením benefičních
předmětů přispěli na konto sbírky.
Mgr. Pavel JANURA, koordinátor projektu

Čtenářská soutěž pro romské děti aneb Jak se chovat ke knize
Ve čtvrtek 2.prosince 2010 se uskutečnil již 3.ročník čtenářské soutěže pro romské děti. Sešlo se jich víc jako 20 ve školní
družině. Nejprve jsme si přečetli pověst o původu rómů v rómštině a pak v češtině. Při tomto čtení jsme vybrali dva nejlepší čtenáře Radka Kokyho a Karolínu Žigovou. Pak jsme četli
v rómštině text, který si děti pamatovaly z loňského roku v češtině. Při překladu si nejlépe vedla Sejda Cetinbasová ze 4.ročníku.
Pak jsme si povídali o významu čtení pro vzdělání lidí a pro
budoucí povolání. Doplňovali pracovní list, kde pod obrázky
měli nalepit názvy povolání v češtině i rómštině. Starší byli
brzy hotovi, tak pomáhali těm nejmenším.
Protože mnozí z nich nenosí obalené učebnice, učili jsme
se obalovat knížku. Každý si mohl jednu učebnici obalit. I zde
pomáhaly paní asistentky, starší děti i já.
Všichni byli odměněni malým dárečkem a tři jmenovaní
žáci obdrželi školní potřebu.
Naďa Tesaříková

Recitační soutěž v Olomouci
Dne 23.11.2010 se žáci naší základní
školy zúčastnili nepostupové recitační
soutěže v Olomouci. Byli to žáci, kteří se
umístili ve školním kole recitační soutěže:
Kamil Ošmera, Kateřina Novotná, Barbora Jurtíková, Klára Knechtová a Daniela
Kroupová. S námi jela paní učitelka Tesaříková. Z Němčic jsme vyjeli o půl osmé
vlakem směr Nezamyslice. Cesta trvala
necelou hodinu, ale nám to nevadilo,
protože jsme měli všichni dobrou náladu
a atmosféra byla příjemná. Když si každý
něco koupil na nádraží v Olomouci, tak
jsme vyšli směr Dům armády. V deset
hodin začala recitovat první kategorie,
ve které jsme měli dva favority - Kamila s básničkou Ježek a Katku s Rozhovo-
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rem. Po krátké přestávce recitovaly děti
z druhé kategorie, kterou jsem zahájila
já s textem Popelka a po mně Bára se
Žirafou a Klára, která recitovala báseň
Zrcadlo. Ve druhé kategorii bylo
nejvíce recitátorů,
a proto zde byla
velká konkurence.
Ve třetí kategorii
naše škola neměla žádné zástupce,
protože v ní byli
jen studenti středních škol. Nakonec
se umístili v první
kategorii
Kamil

Němčice
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Ošmera na prvním místě a Klára Knechtová ve druhé kategorii na místě druhém.
Blahopřejeme!!!
Daniela Kroupová,9.A

Číslo 4/2010

Fotografická soutěž
V červnu byla vyhlášena fotografická
soutěž na téma Místo, kde žiji. Fotografie
se měly odevzdat do konce září. Tuto soutěž pořádala MAS Na cestě k prosperitě.
Vyhlášení proběhlo 16.11. 2010 v Hrušce.

Z naší školy uspěli tito žáci:
Na prvním místě v kategorii děti do
12 let se umístili Štěpán Vozihnoj a Eliška Klevetová ze 4.třídy. 2.místo obsadil
Antonín Bartošík z 9.B. Soutěžil v katego-

rii mládež od 12 do 18 let. Štěpán a Toník
své fotky zhotovili v kroužku DDM
Foto – video. Všem žákům gratulujeme
a děkujeme, že se zúčastnili.

Florbal
Kluci z naší školy se v pondělí 29.listopadu zúčastnili okresních přeborů ve
florbalu mladších i starších žáků. Do soutěže je přihlášených 15 škol, které jsou
rozděleny do 5 okrsků po třech. Němčice byly nalosovány do skupiny se ZŠ
Bedihošť a školou na ulici Horáka v Prostějově, kde se okrsek hrál. Mladší žáci
porazili Bedihošť 11:3 a domácí Prostějov
po velkém boji 4:3, když všechny 4 góly
dal Tonda Bartošek. Mladší žáci postupují do okresního finále. Blahopřejeme!!!
Starší žáci zvítězili nad Bedihoštěm
10:0, ale domácí škole podlehli 6:4, ale
nebýt vydatného přispění rozhodčího
z řad domácích by byl výsledek zřejmě
opačný.
Jiří Pozdíšek,učitel Tv

Noční směna redakční rady školního časopisu
My redakční rada jsme se domluvili, že budeme spát ve škole. Uskutečnilo
se to v pátek 26.11. Sice jsme se nesešli
v hojném počtu, ale to nám vůbec nevadilo. Do školy jsme došli okolo 18:00.
Paní učitelka Tesaříková nám rozdělila
úkoly, na kterých jsme pracovali asi do
půl deváté. Psali jsme různé články, co
jsme nestihli doma. Dokončovali jsme
toto číslo časopisu, připravovali závěsný
kalendář školy a prezentaci o naší škole
v power pointu. Chvíli jsme pobyli na
internetu a potom jsme se přemístili do
třídy 9.A, kam jsme si přenesli žíněnky
a ustlali si na nich. Poté jsme si sedli do
kolečka a hráli zajímavé a zábavné hry,
které každého bavili. Šli jsme také do
tělocvičny a tam nás naučili spolužačky
taneční sestavu na zumbu. Hráli jsme ale
i různé hry a zkoušeli si udělat ze sebe
pyramidu. Pak jsme už jen tancovali,
jako na diskotéce. Dále následovala stezka odvahy. Ta vedla bočním schodištěm
až dolů do šaten ke kotelně. Tam si každý
vzal sladkou odměnu a vrátil se zpět do
třídy. Potom byla i oblíbená hra na scho-
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vávanou, která nás teda velice bavila. Až
nás přestala bavit, tak jsme zase hráli legrační hry. Asi okolo 12. hodiny nás paní
učitelka opustila, šla si lehnout do sborovny. My jsme si povídali, velmi jsme
se nasmáli. Když jsme už zhasly světla,
tak jsme lehli na žíněnky, kde jsme se
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teda docela mačkali. Usnuli jsme kolem
3. hodiny. Spaní ve škole jsme si maximálně užili!!! Líbilo se nám tam, protože
nebyla ani chvíli nuda a dobře jsme se
bavili. Doufáme, že si to alespoň ještě jednou zopakujeme, tedy jestli paní učitelka
bude ochotná.
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Podzim ve školní družině
V tomto školním roce jsme se rozhodli, že vás – rodiče – budeme informovat
o činnosti dětí ve školní družině čtvrtletně.
Podzim – krásné roční období plné
ještě hřejivého slunce a pestrých barev,
ale i mlhy, deště, bláta a prvních přímrazků. Ve ŠD jsme využili teplého počasí a vyběhli s míči a švihadly na školní
zahradu a hřiště, do dětských parků
s průlezkami a pískovišti. Na vycházkách do přírody jsme nasbírali spoustu
kaštanů, žaludů, šípků a šišek, ze kterých
jsme později vyráběli korále a náramky,
zvířátka, kukuřičné panáčky, domečky
z listů,…Ze zbytků šišek jsme si na školní
zahradě rozdělali ohýnek a opekli si špekáčky. Množství výpěstků z polí a zahrad
jsme využili v projektu „Dary země“
a uskutečnili výstavku ovoce a zeleniny.
Z vystavených dýní jsme potom vyrobili
hallowenská strašidla. Podzimní vítr nás
vybídl k výrobě nejen malých dráčků, ale
pustili jsme se i do draků opravdově létajících. Ty jsme potom vyzkoušeli na kopci za školou a byli mile překvapeni.
K projektu „Čteme dětem a s dětmi“ jsme si přinesli z domu pohádkové

knížky, uspořádali
výstavku a s radostí
se vžili do rolí herců a hereček, když
jsme si zdramatizovali pohádku
„O neposlušných
kůzlátkách“.
Protože jsme
děti
soutěživé,
zajezdily jsme si
slalom na koloběžkách a vítězové
– Lucie Šebestová,
Zdeněk Chalánek,
Sofie
Grmelová
– obdrželi kromě
diplomů i sladkou
odměnu.
Od
začátku
školního roku sbíráme suché pečivo, které s kaštany a žaludy nosíme do Stanice MOP.
I na odpočinek nám zbývá spoustu času.
Čteme si, hrajeme si s hrami a hračkami,
soutěžíme, relaxujeme na velkých míčích,

kreslíme, sledujeme pohádky na DVD.
Zkrátka všichni podle svého gusta.
Hana Svobodníková,
vychovatelka ŠD

Turnaj v piškvorkách
V pondělí 29. listopadu se uskutečnil oblíbený turnaj v piškvorkách. Zúčastnilo se ho 15 žáků rozdělených do dvou věkových
skupin. Ve skupinách spolu účastníci hráli systémem každý s každým na 3 vítězné partie. Především souboje o medailová umístění
byly napínavé a otevřené až do konce.
Výsledky:
Kategorie 1. – 5. ročník
Kategorie 6. – 9. ročník
1. David Opluštil
4. tř.
1. Lucie Přidalová
8. tř.
2. Martin Kyselák
2. A
2. Václav Kubíček
6. B
3. Eliška Klevetová 4. tř.
3. Kryštof Bouda
8. tř.
L. Mitana

Předvánoční čas ve škole
Stalo se již tradicí, že učitelé a žáci naší školy připravují na druhou prosincovou středu velkou předvánoční akci pro veřejnost.
V tento den byla celá škola otevřená pro všechny, kteří mají
zájem si prohlédnout veškeré prostory, využívané k výuce žáků.
Jsme rádi, že se každý rok můžeme pochlubit nějakou novinkou.
V odpoledních hodinách od 14, 00 do 17, 00 hodin proběhl Vánoční jarmark. Žáci nabízeli spoustu zajímavých a hezkých výrobků
s vánoční tématikou, které společně připravovali s vyučujícími
v hodinách výtvarné výchovy, v pracovních činnostech a odpoledne v době svého volna v tzv. dílničkách.
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Ze života ZUŠ

Taneční skupina RUT oslavila již 15 let své činnosti
Dne 9. října 2010 proběhly v přednáškovém sále Národního domu v Prostějově v rámci Dnů pro Izrael oslavy
15. výročí tanečního souboru Rut. Taneční skupina se představila spolu s pěveckým sborem při ZUŠ Němčice nad
Hanou v pásmu Židovské písně a tance,
v další části programu pak tanečníci předvedli variace na sefardské melodie a závěr
slavnostního vystoupení patřil ukázkám
z židovské svatby a chasidským tancům.
Taneční skupina RUT se začala formovat v roce 1995, a to především díky
podpoře Židovské obce Brno, která
uspořádala výuku židovských tanců pod
vedením odborného lektora. Do dnešní podoby se pak od počátku utvářela
pod choreografickým vedením p.uč.Evy

Štefkové, která spolu s prvními členkami vytvořila základní interpretační jádro
souboru. RUT se tak stala jedním z prvních souborů v České republice, který
reprezentoval židovskou kulturu. Později
se přidali první tanečníci z řad mužů. Od
roku 1999 působí RUT pod ZUŠ Němčice nad Hanou a volně navazuje na tradici
židovské kultury města Prostějova, které
bylo v minulosti pro početnou židovskou komunitu přezdívané „hanáckým
Jeruzalémem“. Za patnáctiletou existenci
se v souboru vystřídalo na šedesát členů
a žáků školy. V současné době tvoří
interpretační jádro patnáct stálých tanečníků a tanečnic. Rut se žánrově zaměřuje
zejména na chasidské tance aškenázké
oblasti. Z repertoáru souboru: moder-

ní izraelské tance, zpracování židovské
svatby ve spolupráci se společností Olam
Judaica Holešov včetně obřadu v hebrejštině a typického svatebního tance. Mezi
nové projekty patří „Židovské svátky
v písních a tancích“, dále připravované
pásmo sefardských skladeb ve spolupráci
s pražskou hudební skupinou Ester. Za
patnáctiletou existenci navštívil soubor
mnohá místa v České republice i v zahraničí, která jsou spojena s židovskou kulturou: Praha, Mikulov, Boskovice, Třebíč,
Holešov, Hradec Králové, Liberec, Brno,
Olomouc, Terezín, Břeclav, Krnov, Hranice na Moravě, Ostrava, Bohumín, Polský Těšín, Skalice na Slovensku a mnohá
další.
Eva Štefková

„Výlet“ žáků výtvarného oboru do Brna
Dne 15. října 2010 jsme se se třemi
žáky zapojili do konceptuálního projektu „Líšeňský profil“. Je to mezinárodní
akce pořádaná Galerií moderního umění v Shefieldu v Anglii. Obsahem tohoto
projektu je nalézt pohled na Starou Líšeň
s kostelem, k tomuto pohledu dohledat
obyvatele této brněnské čtvrti a nakreslit
jeho profil. Smyslem celého projektu je
pak přivést rodáky k tomu, aby se potkávali-nikoli míjeli- v centru obce. Hmata-
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telný výstupem této aktivity bude obsáhlý
katalog, ze kterého si Líšeňští budou dle
svého vkusu a uvážení volit nejlepší horizont obce, který ale bude zároveň i profilem místního občana. Všechny kresbypřípravné i finální- se pak stanou součástí
sbírky Muzea v Shefieldu. Přestože počasí
nebylo zrovna příliš vstřícné, děti si akci
pochvalovaly, byli jsme vlídně přijati
i provázeni, jen občané už jaksi neměli
příliš náladu na to postát modelem na
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kresbu svého profilu. Věřme však, že právě takové projekty budou obohacením
nejen pro nás výtvarníky, ale že vnesou
i do často chladných a lhostejností prostoupených mezilidských vztahů novou
ochotu žít v obcích více „spolu“.

R.Kubáníková,
učitelka výtvarného oboru
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Ze života DDM

Přehlídka mažoretek Nezamyslice 2010
Jednu z mnoha podzimních tradičních akcí připravil na sobotu
24. září 2010 Dům dětí a mládeže ORION
Němčice n.H. ve spolupráci s městysem
Nezamyslice. Již třetí ročník nepostupové
přehlídky mažoretek tentokrát proběhl
v nově vybudovaném relaxačním centru
v Nezamyslicích.
Přesně podle harmonogramu vyšel

průvod všech přítomných souborů za
doprovodu D.O.M. Němčice n.H. směrem k radnici, kde je přivítal starosta
městyse Nezamyslice pan Jiří Doubrava
a ředitelka DDM ORION Mgr. Eva Bašková. Poté, opět za doprovodu dechového orchestru, předvedly soubory nejtěžší
disciplínu, pochodové defilé. Vše mělo
spád a po občerstvení v místních restauracích a krátkém nácviku byl zahájen
odpolední program. Soubory si připravily vystoupení s náčiním baton (hůlky)
a s náčiním pompom (třásně). Všechna
děvčata dala do svých vystoupení maximum, hlediště bylo plné podporujících
diváků a rodičů. O hodnocení se postarala porota, která rozhodla o celkovém
umístění jednotlivých souborů. V meziprogramu vystoupili a předvedli své umě-

ní také mažoreťáci z Pivína a maminky
z Nezamyslic.
V pořadí třetí přehlídka došla do
úspěšného konce. Zvítězili ti nejlepší,
a ten kdo nestál na stupních vítězů, ať
nezoufá, všichni svým vystoupením přispěli k pohodové a příjemné atmosféře
sobotního odpoledne.
Bc. Lenka Králová

Podzimní Plumlov 23.10.2010
Po delší výletnické odmlce se mnoho
výletuchtivých nadšenců vypravilo 23.10.
na podzimní výlet a noční prohlídku zámku Plumlov. Babí léto na sebe nechalo
dlouho čekat, ale přišlo. Tak jsme lapali
poslední sluneční paprsky při procházce pod zámkem, okolo Podhradského
rybníka. Po krátké, ale krásné procházce podzámčím Plumlova jsme se ocitli
na nádvoří, plném mysliveckých dobrot
a zámeckých postav. Do podzimního podvečera podkresleného svíčkami a ohněm
se ozvala rána jak z děla. Nebylo to dělo, to
zvuk gotické hákovnice oznamoval zahájení nočních prohlídek. Neznámý rytíř
nás uvedl do chodby zámku, kde si nás
přebrala krásná princezna, která byla naší

průvodkyní celým příběhem malinkého
zámku. Prohlídka začíná v zámeckém
vězení, kde všechny děti na chvíli uvěří,
že za zdmi prosí o milost skutečný vězeň.
Když se pak stáváme svědky rozhovoru
hradního pána se svou chotí, kteří řeší
problém, jak potrestat zloděje, děti vykřikují a vstupují do děje . Po vítězném boji,
kdy naštěstí dobro zvítězilo nad zlem, se
posouváme v ději zámecké historie a naše
princezna nás vede do tanečního sálu. Ocitáme se na oslavě 16. narozenin zámecké
dcerky Polyxeny, kterou předčasně ukončí požár. Není ovšem skutečný, skutečný
byl před mnoha staletími a tehdy zasáhl
celé městečko Plumlov. Prostřednictvím
zámeckých postav si vyslechneme za

necelou hodinu dojemný příběh jednoho
malého panství v našem regionu.Plni dojmů jsme se ubírali rychle k autobusu, který
nás v pořádku dovezl domů do 21. století
a do vyhřátých a klidných domovů.
Už se těšíme na další společné putování.
Mgr. Eva Bašková

DÝŇOVÉ NĚMČICKÉ STRAŠIDLO
Tradiční podzimní soutěž rodin
o dýňové němčické strašidlo se v letošním roce nesetkala se zájmem. Co je
tomu na vině? Netušíme. Rádi bychom si
mysleli, že za neúčastí na této akci stojí
letošní neúroda dýní, ale to zřejmě není
to správné pojmenování. Spíše se nabízí nezájem o cokoliv. Ale buďme optimističtí, protože se nám přesto přihlásily
do soutěže 3 rodiny, které svými výtvory
všechny porotce zaujaly. Všichni si dali
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na svých strašidlech záležet, jedna rodina využila své šikovnosti rukou a dlabala a vyřezávala, druhá rodina se nechala
motivovat svou zemědělskou činností
a ve třetí rodině se uplatnil um tatínků,
kdy dokázali využít svých elektro znalostí
a jejich drak dokonce chrlil oheň. Vítězná
rodina Mikových a Hajdučkových získala za své strašidlo první místo a drobnou
odměnu, o druhé místo se spravedlivě
podělily zbývající dvě rodiny, které zís-
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kaly diplom za účast. Všem soutěžícím
děkujeme za pěkná dýňová strašidla.
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SLAVNOSTI PADAJÍCÍHO LISTI – BROUČKOVY NAROZENINY
11. slavnosti padajícího listí s podtitulem Broučkovy narozeniny se jedním slovem podařily. Na 140 broučků a berušek se
nejdříve setkalo na náměstí v Němčicích
a pak se společně průvodem vydali na parket u stadionu. Zde na ně už
čekali Komtříček s Kmotřičkou, společně děti přivítali na
Broučkových narozeninách.
Seznámili je také s tím, co je
na této narozeninové oslavě
čeká, jaké hry a soutěže pro
ně starší broučci nachystali.
Pro nejmenší účastníky byla
připravena tradiční stanoviště, na kterých se každý účastník oslav potýkal s nějakým
úkolem, např. ustrojit Beruš-

ku na slavnost, zapálit svíčky na narozeninovém dortu, poskládat puzzle Broučka
a celou řadu dalších úkolů. Starší broučci si
už mohli pohrát společně na parketu, soutěžili v družstvech a všichni, menší i větší, dostávali za splněný úkol
světýlko do své lucerničky.
Každý ,kdo měl v lucerničce
rozsvícená alespoň dvě světýlka, se mohl zúčastnit losování o doopravdické lucerny.
Oslavy všem také zpestřilo
kolo štěstí, plné pěkných
odměn pro vítěze. Bohužel
náš Brouček se musel vydat
na dalekou cestu a oslavy se
nemohl zúčastnit, přesto si
přál, aby oslava proběhla i

bez něho. Všichni jsme si oslavu náramně užili a na úplný závěr jsme společně
Broučkovi poslali pozdrav a popřáli hodně štěstí a zdraví a místo dortu jsme mu
společně rozsvítili oblohu létajícími lampiony. Věříme, že balonky s přáním se
k Broučkovi dostaly a udělaly mu velkou
radost, stejně jako nám.

Kouzlo orientu
Kouzlo orientu byla taneční přehlídka orientálních tanců, která se uskutečnila 12.11. v Kroměříži. Přestože zájmový
kroužek orientální tanec pro děti funguje
teprve velmi krátce, tak jsme se se svým
tanečním číslem přehlídky zúčastnili.
Deset velmi šikovných dívek se připravovalo pečlivě a pravidelně. Poslední minuty
před vystoupením byly nekonečné a nervozita stoupala. Nejen skladba, ale určitě
i jejich výraz a tanec roztleskaly celý velký

sál Společenského domu v Kroměříži. Po
prvních vteřinkách nervozity byly dívky na
jevišti jako doma a celou skladbu si náramně užily. Držela jsem jim pěstičky a byla na
ně moc pyšná. Dívky se pak mohly dívat
na vystoupení jiných tanečních skupin, na
nepřeberné množství nádherných kostýmů
anebo taky na vystoupení profesionálních
orientálních tanečnic. Už se těšíme na další
ročník této kouzelné přehlídky.
Eva Bašková

Takový byl sedmnáctý country bál
Třetí listopadový víkend si již tradičně dávají v Němčicích nad Hanou
dostaveníčko příznivci country hudby
a westernové zábavy. Ani letos tomu
nebylo jinak. V sobotu 20. listopadu
pořádal Dům dětí a mládeže Orion spolu s kamarády již sedmnáctý Country
bál, který láká příznivce z celé republiky. I když letošní ročník
si mezi stěny k nepoznání
vyzdobené sokolovny našlo
cestu „pouze“ 300 návštěvníků, na kvalitě a atmosféře
to znát nebylo. O netradiční začátek se postaraly malé
mažoretky z Pivína, které
ukázaly sestavu na countryovou Zuzanu. O hudební prostor se staraly kapely
Fofr a Trap z Lanškrouna
spolu s němčinkou kapelou

Číslo 4/2010

Náhoda. Ukázky Line dance a cloggingu
nám přijela předvést skupina Black and
White z Hodonína a opravdu se bylo
na co dívat. Ne nadarmo jsou několikanásobní mistři České republiky. Stejně otitulovaní jsou a určitě i zůstanou
borci z ranče Bezměrov. Skvělé ukázky práce s bičem, trikového lasování
a žonglování s kolty návštěvníci ocenili dlouho
trvajícím aplausem. O sladký dort se mohli návštěvníci porvat v soutěži přetahování lanem. Zvítězili chlapi
z Bezměrova. Třešničkou
na bálovém dortu bylo
vystoupení herecko-kaskadérské skupiny Kántrošbáloš, tentokrát na variaci
Hříšného tance. K průběhu country bálu patří také
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skvělá tombola, slosovatelné vstupenky
a výborné občerstvení. Poslední tóny
kapely dozněly chvíli po půl čtvrté ráno.
Více informací a fotek (foto - Marek
Gerhard) naleznete postupně na www.
ddmoron.cz/countrybal. Příští country
bál bude v sobotu 19. listopadu 2011
a určitě se bude zase na co těšit.
Tonda Čárlí Bartošík,
foto Marek Gerhard
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Otisková dílnička
Otisková dílna byla připravena pro
nejmenší návštěvníky domečku a jejich
rodiče. Otisk v keramické hlíně může
být nejen vzpomínkou, ale také krásným vánočním dárkem. Dílnu jsme,
vzhledem k její realizační náročnosti,
rozdělili do několika dnů. Každý den
od 10.00 hodin mohli přijít nahlášení
zájemci. Po všechny tři dny se dílny
zúčastnilo 10 dětí s rodiči. Vyválet hlínu,
otisknout nožku či ruku dítěti, kterému
se to vůbec nelíbí a toto několikrát za
sebou, nebyl jednoduchý úkol. Ovšem
stál za to. Nejmladší výrobce otisků byl
desetitýdenní Samuel a nejstarší tiskař
byl pětiletý Tomášek. Výrobky, které si
účastníci odnesli, byly úžasné a budou
zdobit nejednu domácnost. Určitě se
nejednalo o poslední keramickou dílnu.
Eva Bašková

Přání DDM ORION do nového roku 2011
S letošním rokem se rozloučíme celou
řadou vánočních akcí. Čertoviny, vánoční rozjímání nebo setkání u stromečků
v obcích zakončí vánoční stromeček
pro zvířátka, který pojedeme přichystat
na naši táborovou základnu v Kladkách
v době vánočních prázdnin.
Do nového roku, roku 2011, bych
přála všem našim návštěvníkům, aby
u nás stále nacházeli to, co jim v životě
dělá radost, aby chtěli v naší společnosti

trávit svůj volný čas. Věřím, že i v následujícím roce si vyberete z naší nabídky,
v roce 2011 pro vás připravujeme několik
táborů – zimní, letní pobytové, stanové,
příměstské či poznávací tábory. Připravujeme pro vás nové příležitostné akce,
ale také tradiční prověřené, na které se
těšíte spolu s námi.
Chtěla bych poděkovat všem našim
externím pracovníkům, přátelům i kamarádům, také organizacím, které nám při

přípravě a realizaci našich akcí pomáhají, rovněž celé řadě sponzorů, bez nichž
by realizace některých akcí nebyla možná.
Do nového roku přeji všem lidem
hodně zdraví, osobních i pracovních
úspěchů, radosti ze své práce a štěstí na
cestě rokem 2011.
Mgr. Eva Bašková,
ředitelka DDM ORION

Z kulturního života

Výstavní činnost
Výstava paní Karly Štefcové
Pokud jste během října a listopadu
navštívili naše kino OKO, mohli jste si ve
foyer prohlédnout ruční práce paní Karly
Štefcové. Jsem ráda, že nám Kája své práce zapůjčila a ukázala nám svou zručnost.
Chtěla bych jí touto cestou poděkovat
a popřát pevnou ruku při dalších výšivkách a hlavně zdraví.
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Výstava paní Jany Holubové
Po úspěšné jarní výstavě jsme se opět
dohodli s paní Janou Holubovou na realizaci výstavy z její tvorby, tentokráte
s vánočními motivy. Ve foyer kina byly
vystaveny vánoční perníčky a pletené
výrobky z papíru s vánočními motivy.
Paní Holubová návštěvníky
výstavy také seznámila s technikou pletení z papíru, a to
názornou ukázkou.
Také jí bych chtěla
poděkovat za spolupráci, popřát pevné zdraví,
hodně nových nápadů
a inspirací.

Tak nám začal advent
V pátek 26. listopadu jsme rozsvítili
vánoční stromek. Po dlouhém rozhodování jsme vybrali strom, který je menší
než ty předešlé, ale o to krásnější. Na jeho
nazdobení se podílela firma Velinvestik
s.r.o. a naši hasiči, kteří dali k dispozici plošinu. V páteční podvečer se nás
u vánočního stromu sešlo na jeho rozsvícení hodně. Kulturní program si připravili žáci naší základní školy a základní
umělecké školy. Celý program zahájili
členové D.O.M. intrádami. Paní starostka
všem popřála pěkný adventní čas. O vaši
bezpečnost se jako vždy postarali hasiči,
nechyběl ani svařáček a čaj pro zahřátí.
Vánoční výzdobu v Němčicích n.H.

jsme v letošním roce rozšířili o světelné prvky na obou
náměstích. Tímto jsme chtěli navodit vánoční atmosféru i na nově zrekonstruovaných náměstích. Myslím,
že se nám to podařilo. Na
celé realizaci nového osvětlení se opět podílela firma
Velinvestik s.r.o., která provedla celou instalaci. Nebyl
to lehký úkol, ale tento splnili na výbornou.
Určitě jste si položili
otázku: Kolik nás bude stát
elektřina na osvětlení celé-

ho náměstí? Odpověď je snadná. Osvětlení celého náměstí po dobu adventní
a vánoční bude naše město stát cca
1.400,-Kč, protože celé osvětlení je vyrobeno z úsporných LED žárovek.
Přeji vám všem pěkně prožité vánoční
svátky v kruhu rodiny a do nového roku
pevné zdraví a těším se na setkání s vámi
na všech kulturních akcích, které na příští rok připravujeme.
Ing. Jana Oulehlová

Číslo 4/2010
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Ohlédnutí za první polovinou VI. Divadelních pátků
pořádaných tentokráte jako společný projekt
města Němčice n.H. a MAS Na cestě k prosperitě
Začali jsme letos později než v předešlých letech, ale do konce listopadu jsme
stihli první polovinu sezóny. A dá se říci,
že vydařených divadelních představení.
A přitom každé bylo docela jiné.
Sezónu zahájil 1.října DS Domu kultury Krupka s inscenací hry Václava Havla
– Odcházení. Patron tohoto představení
bylo Divotadlo Otaslavice a svého úkolu
se zhostilo velmi dobře. Vtipná prezentace vlastního souboru před představením
objasnila i novinky v pořádání letošních
Pátků. Jako hostitel připravilo souboru
příjemné prostředí a hezké posezení po
představení. Přestože jsme měli z poměrně těžké hry na zahájení obavy o návštěvnost, naši věrní diváci nás nezklamali.
Za druhým říjnovým představením
jsme se vypravili do Moravskoslezského
divadla v Ostravě. Amadeus Petr Fhaffera byla uchvacující inscenace, která byla
umocněna nádherou interiéru divadla
v Ostravě. Děj k divákovi promlouval dnešní řečí z historických postav,
a i když představení trvalo dvě a půl
hodiny uchvátilo všechny přítomné natolik, že čas strávený v tomto prostředí byl
jako mžik. Všichni si odváželi nevšední
zážitky jak z představení, tak ze samotného divadla.
Na začátek listopadu připadl patronát nad divadelním představením
zcela volnému sdružení „Přátelé divadla“, kteří v Němčicích přivítali Divadlo
Pohádka Praha s jejich pohádkou Radúz
a Mahulena. Od téměř plného hlediště si
herci vysloužili potlesk na tři opony, což
jistě svědčí o tom, že se jim představení
povedlo a divákům se představení líbilo.
Do druhé poloviny sezóny vstoupíme 21. ledna 2011 představením Kráska
z Leenane v podání dobře známého souboru Rádobydivadlo Klapý. Věříme, že se
na jejich představení 21.ledna 2011 rádi
přijdete podívat.

MČsto NČmþice nad Hanou
a MAS Na cestČ k prosperitČ se sídlem v Doloplazích

zvou na

IV. sezónu Divadelních pátkĤ
2010/2011
Program divadelních pĜedstavení:
21.1. 2011
19,00 hod

18.2. 2011
19,00 hod

11.3. 2011
19,00 hod

Rádobydivadlo Klapý – Kráska z Leenane (Martin McDonagh)
Patronem pĜedstavení je DS VČtĜák Pivín.

Divadlo Stodola – Na dotek (Patrick Marber)
Patronem pĜedstavení je Kulturní spolek Máj VĜesovice.

DS KromČĜíž – Bájeþná Anna
Patronem pĜedstavení je DS Na Štaci NČmþice nad Hanou.

Vstupné na jednotlivá pĜedstavení je 70,-Kþ.

Srdečně vás zveme na všechna divadelní představení. Autobusy budou jezdit
jako u předešlých představeních.
Ivana Korvasová,
MAS Na cestě k prosperitě,
Luďka Kouřilová
a Přátelé divadla
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rodinné vstupné na pĜedstavení, tj. pokud pĤjdou oba rodiþe, mají dČti vstup zdarma
nabízíme svoz divákĤ autobusem ze všech obcí regionu MAS Na cestČ k prosperitČ. Trasy a þasy odjezdu autobusĤ
najdete na letácích každý mČsíc pĜed jednotlivými divadelními pĜestaveními v každé obci.

TČšíme se na setkání s Vámi na divadelních pĜedstaveních v sále kina OKO NČmþice nad Hanou.

Projekt je realizován za finanþní podpory Olomouckého kraje.

Němčice
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Němčice dříve a dnes

Městská knihovna
Řada nejvěrnějších čtenářů to již jistě zaznamenala, ale pro
všechny ostatní zájemce o služby naší městské knihovny tu
mám sdělení, že po osmi měsících zahájila zase svou pravidelnou činnost v nově zrekonstruovaných prostorách v budově na
Palackého náměstí.

Lidový dům v proměnách času

24.listopadu byla knihovna slavnostně otevřena a 29.listopadu jsme zahájili její činnost společným setkáním na prvním
Pondělním předčítání s názvem Otvírač cest. Byl to nejen název
našeho setkání, ale i knihy, jejíhož autora, Vladimíra Zajíce,
jsme v naší knihovně přivítali jako hosta. Doplnil vyprávění o knize poutavou besedou o historii české země, literatury
a umění i řadou dalších zajímavých myšlenek. Svým vyprávěním vzbudil i zájem posluchaček k zakoupení knížky Otvírač
cest, která je opravdu zajímavým nahlédnutím do historie české
země z předpřemyslovského období s nádechem fantazie.
1.prosince jsme pak zahájili pravidelné půjčování v obvyklé době. Tedy – pondělí 13-17 hodin, ve středu 13-19 hodin
a v pátek dopoledne od 10 do 12 a odpoledne od 13 do 18
hodin. A stejně jako v předešlých letech bude knihovna mezi
Vánocemi a Novým rokem uzavřena, proto všechny zájemce
zvu k návštěvě do 22. prosince.
Další akcí, kterou v tomto roce ještě v knihovně uskutečníme, budou Vánoce v knihovně. Letos již otevřeme 13. prosince
2010 druhý tucet těchto adventních setkání s poezií vánočních
svátků. Tímto vás na tuto akci srdečně zvu.
Knihovnice Luďka Kouřilová

Číslo 4/2010
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Soutěž
Vzhledem k tomu, že redakce neobdržela žádnou odpověď na
minulou soutěžní otázku, prodlužujeme termín odpovědi do tohoto čísla.
Opakujeme otázku:
Kde v Němčicích nad Hanou byly nalezeny hroby „skrčenců“
v roce 1925?
Pokud byste chtěli poradit, zajděte do nově otevřené knihovny.

Ze života farnosti
Milí čtenáři
Tak opět po roce budeme tento měsíc
slavit druhé největší svátky v našem církevním roce a těmi bezpochyby Vánoce
jsou. Ovšem jak vlastně člověk dneška
vnímá Vánoce? Je mnoho těch, pro které
se z Vánoc vytratil duchovní ráz a Vánoce si zúžily na předvánoční úklid, předání dárků a sledování televize. Ovšem jsou
jen toto Vánoce? Pro jiné, se staly Vánoce
setkáváním rodin, sdílením se s příbuznými. Nebo snad jsou jen tohle Vánoce?
Pro ty, kteří jsou sami, mohou být Vánoce
nostalgickým vzpomínáním na to, co bylo
dříve. Tak bychom mohli pokračovat dál.
Možná se v některých těchto charakteristikách Vánoc najdete, možná se vás vůbec
netýkají. Ale rád bych vám připomněl, co
ve skutečnosti slavíme o Vánocích. Přece
Ježíšovo narození. Rád bych napsal pár
řádků o tom, jak to bylo s Ježíšovým narozením? V jedné křesťanské písni se zpívá:
Celé věky čekali, kdy přijde Pán… Ano,
celé věky čekal izraelský národ a potažmo
celý svět a celé tvorstvo na svého zachránce, kterého Bůh slibuje hned po prvním
hříchu lidí a SZ se stává jednou velkou
přípravou na příchod tohoto slíbeného
Mesiáše, který má přijít, aby obnovil království v Izraeli. Ovšem starozákonní proroci vesměs čekali vyvoleného a Bohem
pomazaného člověka, který obnoví Boží
království v Izraeli a nastolí jako jediný
kult víru v jednoho Boha Izraele. Jejich
očekávání ale Bůh svou moudrostí a především láskou k nám podstatně překonává a to tím, že posílá na svět svého Syna,
který se stává člověkem – takovou milost

a velkorysost Boží nečekal a ani nemohl
očekávat žádný starozákonný člověk.
V Janově evangeliu čteme: „A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi.
Ano Bůh se stal člověkem nejen proto,
aby nám otevřel bránu do nebe, ale také
proto, aby nám ukázal, jak máme tady na
zemi žít. Jako nám do života přicházejí
různé zkoušky a těžkosti, i On se narodil
do chudých poměrů, byl pokoušen od zlého, jako my musíme snášet kolem sebe ty,
kteří jsou nám nesympatičtí, stejně i on
snášel farizee a ty, kteří na něho neustále doráželi, přestože konal jenom dobro,
jako my musíme snášet bolesti, stejně i On
musel na kříži snést mnoho bolestí.
V čem mají být pro nás Vánoce vždy
nové?
To, že se všechny svátky v liturgickém
roku (Vánoce, Velikonoce) pořád opakují,
není jen proto, abychom si je připomněli,
ale především proto, aby nás vždy posunuly kousek dál na cestě k Bohu a také
aby nás přiblížili mezi sebou navzájem,
abychom je nevnímali jako oslavu, která skončí a nic nového, kromě krásných
vzpomínek, do našeho života nepřinese.
Při každém slavení Vánoc, či Velikonoc
by náš vztah s Bohem měl být bližší a naše
vztahy mezi námi pevnější. Můžeme si to
představit jako spirálu, která se pořád točí
kolem svého obvodu směrem nahoru,
každý další kruh je ve spirále pořád výš,
tak by to mělo být i s naším církevním
rokem. Pokud tomu tak není, pak je to pro
nás příležitostí k zamyšlení nad prioritami
vlastního života a nad významem, který
pro vás osobně tyto svátky mají.

Pár slov závěrem?
Milí Boží přátelé, vstupujeme do
adventní doby, která je pro nás přípravou
nejen na slavení Vánoc jako takových, ale
řekl bych přípravou a očekávání něčeho
pro nás osobně ještě mnohem důležitějšího, a to je setkání s Kristem na věčnosti.
On se narodil, aby nás osvobodil pro život
věčný.
O Narození Ježíše by se dalo psát ještě
mnoho pojednání a rozebírat ho z různých hledisek. Ale každé z těchto vyjádření je a bude vždy jen povrchní, protože se
jedná o velké tajemství a zázrak Boží, kdy
Bůh originálním a jedinečným způsobem
přijímá naše lidství a stává se člověkem.
Když si uvědomíme tuto skutečnost, ve
které pravá Láska a Dokonalost (Bůh) se
sklání k ubohému a hříchem zraněnému
člověku, nezbývá nám nic jiného než žasnout. Ovšem k tomuto úžasu potřebujeme
zrnko víry a touhu hledat ve Vánocích více
než to, jak jsou prezentovány v médiích
a vnímány většinovou společností.
Proto přeji vám i sobě, abychom
o Vánocích zakusili každý ve svém srdci
alespoň na chvíli úžas a radost nad Boží
nesmírnou láskou, která se v Ježíši Kristu stává člověkem, abychom my mohli
být vyzdviženi blíže k Němu. A zároveň
abychom nesháněli jen dárky pro druhé,
ale sami se stávali během doby adventní,
doby přípravné darem pro sebe navzájem. Není většího daru než úsměv, pěkné
a povzbudivé slovo, smíření atd. Ale tyhle
dary nemůže dát hmotný dar, ale pouze
a jenom my. Dej to Bůh!!!

Co nás čeká?
Podobně jako v loňském roce.
Na Štědrý den 24.12. tzv. „půlnoční mše sv.“, začne ve 22,00 hod, ke které jste všichni zváni.
O svátcích nás čeká ještě jeden vánoční koncert a budeme mít i živý betlém. Vše se včas dozvíte.
P. Tomáš Strogan – farář
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Ze života spolků

Jeden rok končí – druhý začíná
Je až s podivem, jak ten čas letí, zdá
se mi, že před nedávnem jsme četli nový
zpravodaj a už je čas na jiný. Pomalu
nám zima klepe na dveře a my bychom
měli dělat bilanci, co bylo dobrého v tom
roce minulém a co budeme dělat v tom
roce příštím.
Nebylo toho mál,o co jsme udělali,
nacvičili jsme spoustu nových pásem,
zúčastnili se mnoha akcí a hlavně jsme
posílili vztah našich členů k folkloru
a našim hanáckým tradicím. Nesmírně
si vážím rodičů, kteří své děti pravidel-

bylo mlácení cepy. Už jenom samotné
umění mlátit cepem je dost těžké, zvlášť
pro děti – potáhnout cep po zemi, otočit
cepiskem tak, aby opsalo kruh z vnější strany cepu, aby neulítlo do strany
a netrefilo vedle stojícího souseda a ještě aby dopadlo přesně na dobu na zem.
Děda Antel nám pro ty malé udělal dva
maličké cepíky – na řemínky padl jeho
vlastní řemen, ale jsou moc krásné. Kluci mlátili každou zkoušku, co to dalo.
Přesto, že jsme dávali pozor, přesto mě
trefili – musím potvrdit, že to dost bolí.

ně dopravují na zkoušky, které se konají
během celého roku i 3x týdně. Nemůžu
ani spočítat počet hodin, které folkloru
jednotlivé rodiny věnovaly a jsem strašně moc ráda, jak se o sebe i děti starají,
aby bylo všechno OK.
V listopadu jsme byli v Přibyslavi,
kde se koná každoročně soutěž folklorních souborů ve třech kategoriích
- s malošky do 10 let jsme secvičili pásmo Hanácké žně – zapojili jsme úplně
všechny – a děti trénovaly zodpovědně,
nejtěžším momentem jejich vystoupení

Děvčátka to měla složité v tom, že jejich
hlavní opory Eliška a Sašenka dva dny
před odjezdem onemocněly. Ale zvládly
to i ony, s básničkou jim pomohla zpívající Lucka, a aby se jim lépe tancovalo,
tak do rytmu jim zpíval Peťa Kundel.
Konkurence byla ovšem hodně velká
– tak se neumístili, ale pro nás byli ti
nejhezčí.
Druhá kategorie do 15 let to měla
těžké, protože jejich starší kamarádi jim
přebrali jejich pásmo, a tak teprve od
října nacvičovali Trnku. Michal – trn-
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ka byl nádherný a když ke kotli, kde ho
vařili, přistoupila matka Silva s Dominikem a začali přikládat polínka, začalo
mu být tuze horko, povidla pak zamíchal
Raďa se Štepánkou a mlsný Vladik pak
dostal nařezáno od Terezky. K tomu si
trnka zazpívala se zpěváky Romanem
a Lídou. Dětem se toto vystoupení moc
líbilo, mělo spád, děj a mohly se při něm
i vyřádit.
Třetí kategorie zatančila pásmo
hanáckých tanců – na jejich přání jsme
vybrali dynamické hanácké melodie
a upravili choreografii
tak,
aby byla pro ně
i diváky zajímavá. Sice se
s tímto pásmem neumístili,
ale byli úžasní
a
předvedli téměř 100%
výkon. Už se
těší, jaký ohlas
toto pásmo udělá u našich místních diváků.
No a co nás
čeká ještě letos?
Naše společná
besídka spojená s rozdáváním dárků – už
několik let jsme
zavedli, že mimo
starých tradičných zvyků jako
med, oříšky, rozkrojování jablíčka,
pojídání
vánočky a zpívání koled a potom se navzájem obdarováváme vlastnoručně vyrobenými dárky,
po té pak následuje volná zábava, které
si z nás nejvíce užívají děti.
Poslední akcí tohoto roku bude ve
farské zahradě živý betlém, na který
všechny srdečně zveme, protože jak nejkrásněji, než společně můžeme oslavit
Vánoce a příchod malého Ježíška. Přijďte všichni i s příbuznými si spolu s námi
zazpívat krásné vánoční koledy.
Jana Otáhalová
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Němčičtí rybáři 2001-2010
Hlavní akcí roku 2001 je oprava klubovny. Rekonstrukcí procházejí veškeré
interiéry, přístavby na dvorku a půda.
V květnu se pod vedením vedoucího
mládeže Karla Hrdého konají závody
mládeže na betonovém rybníku v Doloplazích. Zúčastnilo se jich 62 dětí od 8 do
15 let a vyhrál Jakub Wacyk z Němčic n/
H. Ulovil 19 cejnů. Druhá byla Lenka Štěpánková a třetí Matouš Pecina. 6.10.2001
se v Uherském Hradišti schází IV. sjezd
MRS. Naši organizaci zde reprezentovali
pánové Alois Oulehla, Vladimír Hrabčík
a Jaroslav Pajgr. Hostem sjezdu byl Karel
Hrdý, který byl zvolen za člena Svazové
kontrolní a revizní komise. Naše organizace má v tomto roku 586 členů všech
věkových skupin. V tomto roce je na
Hané prováděn výzkum společenství ryb.
Pracovníci Akademie věd České republiky, za asistence hospodáře J.Oulehly,
monitorují četnost a druhovou skladbu
rybí obsádky a zjišťují, že v Hané žije 23
druhů ryb, přičemž 100% výskyt má jelec
tloušť a hrouzek obecný, mřenka mramorovaná má 85,7%, plotice obecná 71,4%
a karas stříbřitý 57,1%. U ostatních 18
druhů byla stálost výskytu nižší než 50%.
Odlov se prováděl na 13 lokalitách.
Výroční členská schůze konaná dne
3.3.2002 v kině OKO pod vedením předsedy Aloise Oulehly zvolila kandidátku
nového výboru na období 2002 – 2005.
Po schůzi se předsedou stává znovu Alois
Oulehla, místopředsedou Karel Korvas,
jednatelem Vladimír Rosík, pokladníkem
a ekonomem Vladimír Hrabčík a hlavním hospodářem Jiří Oulehla. 18.5.2002
se v Doloplazích konají závody mládeže.
Zúčastnilo se jich 59 dětí a vyhrál Matouš
Pecina, který chytil 1 amura a 14 cejnů.
Druhý byl Ondřej Palíšek a třetí Pavel
Semanovský. Sponzoři a výbor věnovali
na závody ceny v hodnotě 10.600.- Kč.
26.4.2003 se na Ovčáčku konají závody mládeže, kterých se účastní 38 dětí.
Závody, na které výbor a sponzoři věnovali ceny v hodnotě 14.600.- Kč, vyhrál
Matouš Pecina z Nezamyslic, který chytil
17 kaprů a několik plotic, druhý byl Jakub
Wacyk a třetí Marie Horáková. V tomto
roku se nově zavádí výdej povolenek již
při odběru sumářů, kupuje se počítač
do klubovny, což provází nutnost osazení mříží do oken, překládá se potok na
Švábce, hovoří se o rekonstrukci rybníků
v Hrušce, které jsou bez vody, ale hlavně se začíná s náročnou opravou komory
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v Doloplazích, kde se vyřezávají náletové dřeviny, vyzdívají zídky a opravují se
schody a odtok. MO má 562 členů. Také
pokračuje výzkum Akademie věd České
republiky, tentokrát zaměřený na společenství ryb Brodeckého potoka. Vědeckým pracovníkům pomáhají J. Oulehla a J.Pajgr, kteří pracují s agregátem.
Z výzkumné práce je zřejmé, že v Broděnce žije 18 druhů ryb.
Na výroční členské schůzi, konané
dne 7.3.2004 se nejvíce probíraly probíhající opravy na komoře v Doloplazích.
V zimě tam někdo ukradl vypůjčenou
míchačku na beton, a tak došlo ke zpoždění brigád. Na jaře se na betoňáku
v Doloplazích konají závody mládeže,
kterých se účastní 51 mladých rybářů.
Závody nakonec vyhrál Jakub Wacyk,
který ulovil 4 amury, 22 cejnů a 15 plotic.
Druhé místo obsadil Ondra Palíšek a třetí byl Matouš Pecina.

V Doloplazích proběhly i závody
dospělých. Počasí sice moc nepřálo, ale
akce to byla velmi vydařená a přinesla
i zisk do spolkové pokladny. V důsledku dlouhého letního sucha, které vedlo
k vyschnutí Žlebůvky, což je potok napájející rybník Porážka, došlo na rybníku
v noci z 12. na 13. srpna 2004 ke značnému kyslíkovému deficitu, a to vedlo
k zadušení téměř všech ryb. A nebylo
jich málo: 50 kg úhořů, 80 kg kapra, 10
kg štiky, 10 kg amura, 15 kg lína, 300 kg
karase a 5 kg sumce. Tedy havárie značného rozsahu. Ale všechno zlé může být
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k něčemu dobré – MO zažádala o opravu jezu na Broděnce, aby se případně
dala voda pustit Mlýnským náhonem do
Žlebůvky a dala se tak napustit Porážka.
Povodí Moravy jez opravilo, čímž se zvýšil stav vody v Broděnce asi o 25 cm,a tak
se dosáhlo kýženého efektu. Správcem
jezu byl pak jmenován František Hrubý
a tak můžeme průtok regulovat podle
aktuální potřeby. Na podzim 2004 se
v Uherském Hradišti konal V. sjezd MRS,
který schvaluje změny rybářského řádu.
Nově si rybář může ponechat denně jen
jednoho kapra.
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Výroční členská schůze konaná v kině
Oko dne 13.3.2005 volí novou kandidátku výboru a po schůzi se stává předsedou Karel Korvas, místopředsedou Karel
Hrdý, jednatelem Vladimír Rosík, hospodářem Jiří Oulehla a pokladníkem Vladimír Hrabčík. V roce 2005 má organizace 562 členů a dokončují se opravy na
Horní Švábce a v Doloplazích na komoře
a začíná se čistit Mlýnský náhon. V tomto
roce přichází důležitá změna při rybaření
na rybníku Doloplazy II – tzv. betoňáku.
Každý rok v létě zde dochází k rozsáhlému výskytu sinic, což se nelíbí technologovi z Prefy (majitelé rybníku). Myslí
si, že toto způsobují rybáři, když nepřiměřeně krmí ryby při jejich lovu. Takže
dochází k úplnému zákazu vnadění a to
i do krmítek, čímž ovšem některé způsoby lovu, např. feeder, zcela ztrácí smysl.
A tak se z velice atraktivního rybníku
stává sportovně nepříliš zajímavá voda.
V souvislosti s ukončením činnosti cukrovaru v Němčicích n/H je 20.9.2005
ukončena srážka jezové zdrže na Hané.
Ze splavu se tak stává pouhá peřej.
6.6.2006 naše organizace uzavírá
s obcí Tištín smlouvu o pronájmu nového
rybníka v polích za Tištínem. Jde o pěkný, nový a velký rybník, který vznikl pro
zadržení přívalových dešťů, jako ochrana
nové dálnice. Je to sportovní rybník a těší
se značné přízni rybářů z okolí.
V roce 2006 má organizace 600 členů.
V červnu 2007 nám životní prostředí povolilo, zkušebně na jeden rok,
napustit Mlýnský náhon, což jsme učinili. 11.10.2007 se ve Vyškově koná sjezd
MRS. Sjezd schvaluje nově čtyřleté volební období volených funkcionářů. Do
SKRK je opět zvolen Karel Hrdý.
Výroční členská schůze konaná dne
9.3.2008 v sále kina Oko pod vedením
předsedy Karla Korvase volí kandidátku nového výboru, k žádným větším
změnám ve složení výboru nedochází.
Na první výborové schůzi, po výroční
schůzi, však odstupuje Vladimír Hrabčík a funkci pokladníka přebírá Karel
Hrdý. Po roční zkušební době je sloven
Mlýnský náhon s výbornými výsledky.
S náhonem, bohužel, vzniká problém.
Pan Zoňa, který potřebuje prodat svůj
dům na Havlíčkové ulici (v sousedství
náhonu), organizuje petici, ve které tvrdí,
že napuštěný náhon prosakuje do sklepů
a požaduje jeho vypuštění. Po jeho odstěhování se této aktivity ujímá paní Hrabalová. Náhon tedy zůstává vypuštěný.
I v tomto roce probíhá na Hané výzkum
Akademie věd ČR, tentokrát zaměřený
na monitoring výskytu plůdku. U Bez-
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měrova byl zjištěn výskyt 13 druhů. Naše
MO má v tomto roce 416 členů. Jelikož
se měla na jaře 2009 dělat revitalizace
Spodní Švábky, tak bylo nutné tento rybník odlovit. Bohužel však nešel vypustit,
a tak se musela prokopat hráz a zbytek
vody vyčerpat. Hospodáři a lovná skupina se do toho pustili 16. listopadu 2008
a práce se protáhly i na další den, protože
z řídkého bahna na dně rybníku neustále
vytékala voda, a tak ryby nešly pořádně
slovit a muselo se pořád čerpat a čerpat.
Práce to byla úmorná a vysilující.

Výroční členská schůze se konala dne
8.3.2009 v sále kina Oko pod vedením
předsedy Karla Korvase. Zúčastnilo se jí
pouhých 54 členů – z celkových 390. Tuto
slabou účast také kritizoval předseda ve
svém vystoupení. Členové na schůze
nechodí a pak po hospodách nadávají,
že nejsou informováni o dění ve spolku.
VČS schválila, mimo jiné, i kooptaci Pavla Holuba do výboru na místo pokladníka. 24.4.2009 podepisujeme kupní
smlouvu na rybníček v Unčicích. Váňovi
nám ho i s přilehlým velkým pozemkem
prodávají velmi levně. Stávající situace
je v tuto dobu taková, že nám patří větší
část pozemků okolo rybníku, o odkupu
zbytku musíme jednat s obcí Pavlovice
u Kojetína. Je to historicky první voda,
kterou vlastníme. V organizaci nám dobře
pracují tři kroužky mládeže. V Němčicích
ho vede František Hrubý, v Nezamyslicích
Miroslav Pecina a v Morkovicích Miroslav
Doležel. Již tradičně pro mladé pořádáme
rybářské závody. V roce 2009 se konaly
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dne 17. května na rybníku v Tištíně a velice se vydařily. Po rozpuštění ranní mlhy
vysvitlo slunce a počasí bylo nádherné,
rybník byl velice dobře zarybněn a kvalitní občerstvení a dobrá nálada udělaly též
své. Hlavní organizátor akce – František
Hrubý – sehnal spoustu atraktivních cen,
dostalo se na všechny, a tak všichni mohli
být spokojeni. Závodů se účastnilo 28 dětí,
které chytily mimo jiné 38 kaprů. Vyhrál
Martin Svozil z Němčic n/H, druhá byla
Aneta Jablůnková a třetí Jakub Šlajs. Soutěž družstev vyhráli mladí z Morkovic.
Na jaře 2009 se začaly dělat opravy na
klubovně. Zaváděla se voda, dodělávaly se
odpady, obklady a nové splachovací WC.
Obec Tetětice vypisuje výběrové řízení
na nájem malého rybníka, ležícího nad
rybníkem, který už v nájmu máme. Toto
řízení vyhráváme a získáváme tak další
rybník pro naše rybáře. 18. prosince 2009
proběhl,na klubovně vánoční večírek pro
dlouholeté a zasloužilé členy naší organizace. Akce to byla zcela neformální, posedělo se, pojedlo, popilo a poklábosilo…
Všichni, zvláště pak ti starší, byli potěšeni,
že se na ně nezapomíná a my, co jsme večírek uspořádali, jsme tak mohli poděkovat
za jejich dlouholetou práci pro organizaci.
Zpracoval kronikář
MO MRS Pavel Holub.
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Po hanácké vinařské stezce z Němčic do Ivanovic
Vinařské cyklistické cesty jsou spjaty
s krajem vína, a to Jižní Moravou například s oblastí Slovácka nebo Pálavy.
Od neděle 14. 11. 2010 má svoji vinařskou stezku i úrodná Haná v okolí Němčic. Jak je to možné? Tak nějak se divili
i cyklističtí nadšenci z Němčic a okolí,
kteří se zúčastnili stejnojmenné cykloturistické akce do Ivanovic.
Vinařská stezka musí vést k vinnému
sklípku, ale kde ho vzít tady na Hané?
Řešení je jednoduché. Dvanáct kilometrů od Němčic v Ivanovicích na Hané se
vinný sklípek paradoxně nachází.
Jedná se o klasický vinný sklep nabízející široký sortiment kvalitních vín, ne
z Hané, ale z čejkovických vinařských
tratí. Majitel pan Alois Geršl, který žije
v Ivanovicích, ale pochází z Čejkovic,

tam pěstuje víno na svých vinicích a vinnou révu vozí na Hanou, kde vyrábí jak
burčák, tak výborná červená a bílá vína
k prodeji.
Šestnáct cyklistických nadšenců stezku projelo po trase
Němčice, rybník
Porážka, nová cyklostezka do Mořic,
Nezamyslice, Těšice, po obslužní silnici podél dálnice k
rybníku do Ivanovic, kolem zemědělského družstva,
přes náměstí směrem k nádraží kde
se sklípek
Stezka byla ote-

vřena ochutnávkou vín pana Geršla, které jsme si odvezli s sebou domů.
Vladimír Vojanec

Za němčická humna č. 12
Z Prostějova cyklobusem na Drahanskou vrchovinu
V dnešním putování na kole se vydáme kousek dál od Němčic, a to na Drahanskou vrchovinu. Nebojte se, nepojedeme směrem na drahanské kopce na
kole, ale využijeme kombinace veřejné
autobusové dopravy a kola. K přepravě
cyklisty a kola se dá využit spojů tzv.
cyklobusu, jehož součástí je přívěs za
autobusem k přepravě kol.
Prostějovská dopravní společnost
First Transport Lines provozuje spoje
cyklobusu na Drahanskou vrchovinu
do cílové stanice Protivanov od jara do
podzimu. V květnu, červnu a v září pouze o víkendech. O letních prázdninách
pak denně. Spoje cyklobusu jsou součástí pravidelné linkové dopravy do Protivanova. Kapacita přepravního vozu je
20 kol. Cena za přepravu kola je 18 Kč.
Cyklisté jsou nápomocni při nakládce
a vykládce kol.
Cesta autobusem z Prostějova do
Protivanova trvá přibližně jednu hodinu,
záleží na počtu nakládaných a vykládaných kol na zastávkách. Po vyložení kola
na kterékoli zastávce po trase nebo až
v Protivanově si můžeme vybrat z velkého možností tras, ať již v mapě značených nebo pouze doporučených.
Podle vlastní zkušenosti doporučuji kombinaci trasy z Protivanova přes
rozcestí U skal a dále pak po cyklotrase
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č. 5 nazvané Jantarová stezka do Sloupu. Cesta ze Sloupu vede po cyklotrase
č. 5075, značené v mapě jako Greenway
Krakov - Morava – Wien přes Šošůvku,
Vysočany, Nivu, Repechy, Repešský žleb,
Hamry, Plumlov do Prostějova.
Ze Sloupu do Šošůvky čeká cyklisty
nejobtížnější úsek cesty, a to prudké stoupání ukončené možným odpočinkem
na zahrádce hospůdky v obci Šošůvky.
Krásným zážitkem je 7 km úsek sjezdu z
Obce Repechy do Hamrů po cyklostezce
vedoucí Repešským žlebem s možností zastavení se u zříceniny středověkého
Ježova hradu. Celkový počet ujetých km
z Protivanova přes Sloup do Prostějova
činí přibližně 48 km. Trasa se dá poho-
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dlně zvládnout za odpoledne s návratem
na autobusové nádraží, odkud jsme před
polednem vyjeli a kde jsme si nechali
zaparkované auto. Pro cyklisty s malými
dětmi je vhodná zkrácená verze výletu
spočívající pouze ve sjezdu z Protivanova přes Nivu, Repešský žleb, Hamry,
Plumlov do Prostějova.
Zajímavými místy na trase je městys
Sloup v Moravském krasu se známými
Sloupsko – Šošůvskými jeskyněmi, dále
pak Repešský žleb na okraji vojenského
újezdu Březina, ale i Plumlovský zámek,
kolem něhož při zpáteční cestě do Prostějova projíždíme.
Vladimír Vojanec

Číslo 4/2010

Městský úřad v Němčicích nad Hanou
upozorňuje občany na pracovní dny
v období vánočních svátků:

Plesová sezóna 2011
v Němčicích nad Hanou
22. ledna Hasičský ples
Sokolovna Němčice nad Hanou
29. ledna Školní ples
Restaurace Zátiší Němčice nad Hanou

23.12.2010

zavřeno

19. února Divadelní ples
Sokolovna Němčice nad Hanou

27.12.2010
28.12.2010
29.12.2010
30.12.2010
31.12.2010

8.00 – 17.00 hod
7.30 – 15.00 hod
8.00 – 17.00 hod
zavřeno
zavřeno

26. února Sokolský ples
Sokolovna Němčice nad Hanou

Ing. Marie Plchotová, tajemnice

Milí čtenáři naší lupy,
děkujeme Vám za Vaši přízeň, kterou jste nám po celý rok
věnovali. Děkujeme za Vaše příspěvky a těšíme se na další v novém
kalendářním roce.
Přejeme Vám příjemné prožití svátků vánočních v kruhu rodinném. Do nového roku Vám přejeme hlavně hodně zdraví, štěstí,
lásky a úspěchů v osobním i profesním životě.
Redakční rada

Číslo 4/2010
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Vítání dětí dne 23.10.2010
se zúčastnili tito rodiče:

Seznam jubilantů – říjen 2010
– polovina prosince 2010
01.09.2010
05.10.2010
14.10.2010
17.10.2010

Ignác Dvořák, č. 16
Jitka Kalinayová, č. 521
Vladimír Kalinay, č. 521
Stanislav Trpík, č. 248

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

V Němčicích nad
Hanou 07.12.2010
Věra Matoušková

Kamil a Soňa Málkovi
se synem Robinem

Jan Fabišík a Petra Gronychová
s dcerou Elenou

Petr a Ludmila Kubíkovi
se synem Lukášem

Petr Šemro a Veronika
Buriánková se synem Adamem

Ronald Münster a Hana
Navrátilová s dcerou Anetou

Zdeněk Spiller a Kateřina
Přibylová s dcerou Elen

David a Lucie Gregorovi
se synem Tomášem
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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.
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