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Z činnosti města

Dostavba kanalizace a ČOV

Největší investiční akce letošního roku byla v našem městě zahájena v prosinci 2010. Jde o dostavbu kanalizace v části
ulice Masarykova a o výstavbu nové čistírny odpadních vod.
Stavbu provádí „Sdružení INSTA CZ-STRABAG-STAVING
Engineering – Kanalizace a ČOV Němčice nad Hanou“.
Technický dozor zajišťuje firma Chalupa-stavitel, s.r.o.
Hulín.
Stavba probíhá bez problémů, časově je realizace v předstihu oproti harmonogramu. Spuštění zkušebního provozu je plánováno na polovinu října. Po té bude následovat
demolice stávající ČOV.
V současné době je z celkové částky 56,4 mil. Kč proinvestováno 47 mil. Kč.
Ivana Dvořáková, starostka

Víceúčelová hala –
Centrum sportovně-

kulturního vyžití

Přestože o výstavbě sportovní haly
při ZŠ rozhodlo zastupitelstvo města již
v loňském roce, stále byla tato investiční akce tématem rozsáhlých diskusí
v zastupitelstvu i na veřejnosti. Že škola halu potřebuje, je nesporné. Disku-

Chmelín
- oprava komunikace
Zastupitelstvo města schválilo na
svém květnovém zasedání uvolnit
finanční prostředky ze svého rozpočtu
na opravu komunikace v ulici Chmelín.

Chmelín před zahájením oprav

První etapa rekonstrukce hřbitova

Město má již od loňského roku zpracován projekt na celkovou rekonstrukci
hřbitova. Vzhledem k tomu, že schválení
stavebního povolení závisí na ukončení
komplexní pozemkové úpravy, neboť je
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se se mezi zastupiteli vedla především
nad velikostí plánovaného sportovního
zařízení.
Vedení města proto znovu svolalo
pracovní poradu zastupitelstva a celá
záležitost byla diskutována s cílem najít
shodu a vytvořit podmínky pro úspěšnou realizaci stavby. Zastupitelé došli
k závěru, že s ohledem na celospolečenskou ekonomickou situaci, na v letošním
roce nižší příjmy z poplatků za ukládání
odpadů i s ohledem na budoucí provoz-

ní náklady, bude projekt haly přepracován. Hrací plocha zůstane zachována,
tzn. 40x21 m. Investiční náklady budou
sníženy především zmenšením technického zázemí.
Naše žádost z Regionálního operačního programu o dotaci prochází II. kolem
hodnocení. Věřme, že projekt projde
s úspěchem dalším hodnotícím kolem
a naše město v příštím roce zahájí výstavbu
sportovního zařízení při základní škole.
Ivana Dvořáková, starostka

Bylo rozhodnuto, že ulice bude
vydlážděna velkou žulovou kostkou,
dodláždění k jednotlivým nemovitostem bude provedeno malou žulovou
kostkou.
Výběrovým řízením prošla s nejlepší
nabídkou společnost VHP Ivanovice na
Hané. Rozpočet akce činí cca 650 tis. Kč.

Stavba byla předána v srpnu a předpokládané ukončení je v polovině října
letošního roku.
V současné době jsme za polovinou realizace této stavby. Občané ulice
Chmelín vyjadřují spokojenost s probíhajícími pracemi, což nás těší.
Ivana Dvořáková, starostka

Chmelín po vydláždění
nutno změnit způsob užívání pozemků
určených pro vybudování kolumbária,
rozhodlo zastupitelstvo města přikročit k rekonstrukci hřbitova po etapách.
Dalším důvodem byla skutečnost, že
zatím nebyl vypsán žádný dotační titul
na rekonstrukci hřbitovů.
V letošním roce končí desetileté
období uzavírání nájemních smluv na

hrobová místa. Zastupitelstvo města
rozhodlo zvýšit poplatek nájemného
za l m2 plochy hrobových míst. Částku, která bude vybrána na nájemném,
bude město v letošním roce investovat do vybudování nového vodovodu,
opravu kanalizace a vybudování osvětlení hřbitova.
Ivana Dvořáková, starostka
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Infrastruktura pro výstavbu rodinných
domů na pozemcích po ukládce řepy
Naše žádost předložená Ministerstvu pro místní rozvoj ČR na dotaci pro
vybudování infrastruktury pro výstavbu rodinných domů byla úspěšná. Byla

schválena dotace ve výši 700.000,- Kč.
Celkové náklady na tuto stavbu jsou
předpokládány ve výši 4,8 mil. Kč. V současné době je zpracováván geometrický

plán pro rozdělení pozemků. Na základě
výběrového řízení byla vybrána dodavatelská firma – PBscom Hranice. Stavba
bude zahájena 1. října letošního roku. Již
dnes eviduje město zájemce o parcely pro
výstavbu rodinných domů.
Ivana Dvořáková, starostka

Montáž plastových dveří a oken na objektu hasičské
zbrojnice v Němčicích nad Hanou
Již delší dobu byla plánována celková
rekonstrukce objektu hasičské zbrojnice.
Bylo podáno několik žádostí o dotaci,
bohužel však dosud neúspěšně. Proto
města přistoupilo k postupné rekonstrukci budovy hasičské zbrojnice z vlastních
prostředků.
Již v roce 2010 byla provedena sanace zdiva a odizolování celého suterénu objektu, v letošním roce se z důvo-

du havarijního stavu oken přistoupilo
k výměně oken a dveří.
V měsíci červenci 2011 proběhlo
poptávkové řízení na demontáž a montáž oken a dveří na objektu hasičské
zbrojnice. Pro realizaci díla byla vybrána firma Ing. Zdeněk Přidal – Nezamyslice, která nabídla nejvýhodnější
cenové podmínky. Smlouva byla uzavřena dne 18.8.2011, nabídková cena

činila 386 tis. Kč včetně DPH.
Práce spočívaly v demontáži
a likvidaci stávajících oken, montáži
nových plastových oken, nových parapetů včetně zednických prací. Součástí
dodávky byla montáž žaluzií. Výměna
byla provedena u vchodových dveří
a zádveří. Práce byly úspěšně dokončeny 31.8.2011.
Vladimír Rosík, Investiční technik

Vydávání rybářských lístků
Na základě zákona č. 99/2004 Sb.
o rybářství, ve znění pozdějších předpisů, je osoba, provádějící lov v rybářském
revíru, povinna mít u sebe rybářský lístek nebo povolenku k lovu, případně
doklad o udělení výjimky, dle § 13, odst.
4 a 5 citovaného zákona. Uvedené doklady je tato osoba povinna předložit ke
kontrole rybářské stráži, rybářskému
hospodáři nebo jeho zástupci nebo osobám pověřeným příslušným rybářským
orgánem nebo Policii ČR.
Od. 1. srpna 2011 se na Městském
úřadě Němčice nad Hanou opět vydávají rybářské lístky. Proto uvádíme několik
základních informací.
Kde je možno rybářský lístek vyřídit?
• Dle obecně platných předpisů vydává
rybářský lístek občanům České republiky obecní úřad obce s pověřeným obecním úřadem, v jehož správním obvodu
má žadatel nahlášen trvalý pobyt.
• Žadatelem může být rovněž i cizinec,
který se zdržuje na území správního
obvodu pověřeného úřadu.
• Městský úřad Němčice na Hanou
vydává rybářské lístky pro občany,
mající trvalé bydliště v působnosti našeho úřadu (nebo pro cizince,
zdržující se ve správním obvodu
MěÚ) tzn. v obcích: Němčice nad
Hanou, Dobromilice, Doloplazy,
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Dřevnovice, Hruška, Koválovice-Osíčany, Mořice, Nezamyslice, Pavlovice u Kojetína, Srbce, Tištín, Vitčice,
Vrchoslavice a Víceměřice.
Co je třeba k vyřízení ?
• Vyplněný formulář „Žádost o vydání
rybářského lístku“ – je k dispozici na
pokladně MěÚ, přízemí, dveře č. 28;
• doklad o získané kvalifikaci, dříve
vydaný rybářský lístek, osvědčení
o vykonání zkoušky rybářského hospodáře nebo jeho zástupce nebo na
rybářskou stráž;

•

•

u cizinců - platný rybářský lístek nebo
licence vydaná v zemi, jejímž je občanem;
doklad o zaplacení správního poplatku;

Jaká je výše poplatku?
• Výše správního poplatku je stanovena
zákonem č. 634/2004 Sb. o správních
poplatcích ve znění pozdějších předpisů,
a to podle doby platnosti následovně:
• na 1 rok 100 Kč
• na 3 roky 200 Kč
• na 10 let 500 Kč
Děti do 15-ti let
• na 1 rok 50 Kč
• na 3 roky 100 Kč
Kde bude rybářský lístek vydán?
• Rybářské lístky jsou při splnění
všech uvedených náležitostí vyřízeny
a vydávány obratem na pokladně Městského úřadu v Němčicích
nad Hanou, v přízemí, dveře č. 28
v pokladních hodinách.
• pokladní hodiny:
Po: 8:00 – 11:30 a 12:30 – 16:00
Út: 8:00 – 11:00
St: 8:00 – 11:30 a 12:30 – 16:00
ČT: zavřeno
Pá: 8:00 – 11:00
Bc. Martina Lakomá,
referent životního prostředí
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Tříděný sběr elektroodpadu
Město Němčice nad Hanou navázalo
spolupráci se společnostmi Elektrowin
a Asekol, pomocí kterých budeme moci
třídit elektrozařízení z domácností.
Společnost Asekol propůjčí městu
Němčice nad Hanou tzv. E-domek, který bude přístupný občanům na dvoře
Městského úřadu Němčice nad Hanou,
a to stejně tak jako kontejner na bioodpad, tedy ve středu od 15:00 do 17:00

hodin a v sobotu od 13:00 do 15:00
hodin. Do tohoto domku budou moci
občané odkládat vysloužilé elektrozařízení.
Je předpoklad, že se sběrem elektrozařízení bude započato od měsíce
listopadu, o přesném termínu budou
občané včas informováni.
Bc. Martina Lakomá,
referent životní prostředí

Sběr použitých zářivek a
úsporných žárovek
Dále jste si již mohli všimnout, že
v přízemí na chodbě Městského úřadu
Němčice nad Hanou je nový box na ukládání použitých úsporných žárovek a zářivek.
Tento box městu zapůjčila firma Ekolamp, se
kterou město navázalo spolupráci pro likvidaci úsporných žárovek či zářivek. Využijte
této možnosti a odkládejte zářivky a žárovky
do tohoto boxu, a ne do odpadkových košů
u vás doma.
Bc. Martina Lakomá
referent životního prostředí

Občané Němčic zavítali do výrobního závodu ReFat v Německu
Ve dnech 9. až 10. srpna 2011 uspořádala společnost BIODAM pro všechny
zájemce z řad občanů výjezdní exkurzi do
Německa, do výrobního závodu společnosti ReFat u města Marl, a to za účelem
prohlídky provozu na zpracování odpadních vod obsahující tuky, neboť obdobný
závod plánuje BIODAM vystavět i ve
svém závodě v Němčicích nad Hanou.
Celou tuto exkurzi hradila a organizovala společnosti BIODAM. Je jen škoda,
že po tolik diskutované petiční akci proti
výstavbě závodu, kterou podepsalo 576

občanů, pouze 12 občanů využilo možnost zhlédnout zpracovatelský závod
v provozu a vytvořit si tak na celou věc
svůj vlastní názor.
Pro všechny, kteří se zúčastnili, bylo
jistě přínosem vidět závod na vlastní
oči; mohli si tak udělat vlastní úsudek
o vlivu této výroby na životní prostředí.
Je pravdou, že závod v Německu je součástí průmyslové zóny, která je od města
značně vzdálena, přesto se všichni účastníci exkurze mohli přesvědčit, že provoz
závodu nijak negativně neovlivňuje blízké

okolní zástavby zápachem. Běžný provozní zápach je uvnitř výrobního závodu
a v přímé, několikametrové vzdálenosti
od technologického zařízení, již od vzdálenosti cca 15 m zápach nebyl znatelný.
Na všechny zvídavé dotazy Němčických občanů přímo na místě odpověděl
ředitel tamního závodu a také zástupce
firmy BIODAM, Ing. Petr Machač.
Je možno říci, že všichni zúčastnění
byli s exkurzí i jejím výsledkem spokojeni.
Bc. Martina Lakomá

Ze života MŠ
Mateřská škola v novém školním roce
Školní rok jsme zahájili ve čtvrtek
1. září 2011 a přivítali jsme mezi sebou
nejen nové děti, ale i novou, mladou paní
učitelku Kláru Volkovou. I letos je kapacita mateřské školy zcela naplněna, máme
zapsáno 100 dětí. Děti jsou rozděleny do
čtyř tříd po 25 dětech.
V první třídě „Broučci“ mají děti stejné personální obsazení jako v loňském
roce, paní učitelky Evu Křížovou a Martinu Luběnovou. O čistotu a pořádek se
jim starají paní uklízečky Lenka Večeřová
a Ludmila Přibylová.
Děti od 4,5 do 7 let jsou ve druhé třídě “ Žluťásci“ a mají stejné učitelky jako
v předchozím roce, paní ředitelku Milušku Grulichovou a paní učitelku Jitku
Oulehlovou. Uklízečkou v této třídě
je paní Lada Vránová, která je zároveň
vedoucí školní jídelny při MŠ.
Ve třetí třídě „Modrásci“ jsou děti
ve věku od 4,5 do 6 let a mají také stejné
paní učitelky Irenu Smékalovou a Šárku Antelovou. Uklízečkou v této třídě je
paní Dagmar Jedličková, která je zároveň
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i pradlenou na škole.
Ve čtvrté třídě s názvem „Bělásci“ učí
paní učitelka Denisa Šareková a nová paní
učitelka Klára Volková. Spolu s nimi se
o děti stará školnice paní Renata Novotná.
Po skončení provozu mateřské školy
uklízí paní Marcela Temlíková.
Stejné složení personálu zůstalo i ve
školní stravovně při mateřské škole. Kromě
kuchařky paní Zdeny Štěpánkové zde pracuje i paní Ludmila Přibylová, která současně vydává stravu ve třídě „Broučků“.
K zápisu do 1. třídy půjde 29 dětí ze
100. Stejný počet dětí budeme tedy moci
zapsat do mateřské školy pro následující
školní rok.
Rozdělíme-li děti podle bydliště, zjistíme, že 73 dětí má trvalé bydliště v Němčicích nad Hanou a zbývajících 27 dětí
do mateřské školy denně dojíždí. A to
z těchto obcí : Hruška, Mořice, Vrchoslavice, Vitčice, Srbce, Pavlovice u Kojetína,
Nezamyslice, Doloplazy, Pivín, Kojetín.
Nejpočetněji je zastoupená obec Hruška.
Naše mateřská škola přijímá děti podle
stanovených „Kritérií pro přijímání dětí k
docházce do mateřské školy“. Prvním kri-
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tériem je trvalé bydliště v Němčicích nad
Hanou, to znamená, že přednostně jsou
k docházce do mateřské školy přijímány
děti, které zde bydlí, a teprve volná kapacita je obsazena zájemci z okolních obcí.
Dalším kritériem je věk dítěte. Zpravidla
přijímáme děti od 3 let věku. Pro letošní
rok jsme mohli přijmout 6 dětí mladších
3 let z důvodu volné kapacity. Tyto děti
dovrší věku 3 let v průběhu 1. pololetí
školního roku.
Vedle pravidelné výchovně vzdělávací
činnosti vycházející ze Školního vzdělávacího programu plánuje mateřská škola
řadu nejrůznějších aktivit.
Od 16. září do 18. listopadu jezdí děti,
které rodiče přihlásili, na plavecký výcvik
do Plavecké školy ve Vyškově. O tuto
aktivitu je v letošním roce velký zájem
a vzhledem ke kapacitě kurzu /25 dětí/
nemůžeme uspokojit všechny zájemce.
Pokusíme se proto stejně jako v loňském
roce zajistit ještě jeden kurz v jarních
měsících.
Každý měsíc pro děti připravujeme
divadelní představení. Buď návštěvou
v místním kině Oko ve spolupráci s kul-

Číslo 3/2011

turním střediskem nebo ve vlastní režii
přímo v mateřské škole.
Logopedická poradna v mateřské
škole zahájila opět svoji činnost 12. září.
Každé pondělí od 13 do 17 hodin bude
s dětmi pracovat paní Mgr. Alena Řezáčová.
Dnem 22. září začne i naše spolupráce
s Městskou knihovnou. S novou paní knihovnicí jsme pro děti naplánovaly a připravily na celý školní rok zajímavé besedy
a aktivity, které mají dětem přiblížit nejen
dětskou literaturu, ale i získat jejich zájem
o ni a o čtenářské dovednosti. Při plánování jsme myslely i na nejmladší děti
a jejich specifické možnosti. Navazujeme
tak na dlouholetou spolupráci s předchozí paní knihovnicí a věřím, že naše spolupráce bude přínosná pro všechny.
Ve svých aktivitách myslíme i na
zapojení rodičů spolu se svými dětmi.
Po velmi dobrých zkušenostech z předchozích let připravujeme na 27. září již
třetí ročník „Drakiády“. Už se těšíme na
příznivé počasí. Náhradí termín“kdyby
nefoukalo“ je stanoven na 4. října.
Druhou takovou aktivitou bude letos
vyrábění „Strašidýlek z dýní“. Termín
bude včas aktualizován na webových

stránkách školy a na nástěnkách.
Chtěla bych upozornit rodiče, že mají
možnost se kdykoliv aktivně zapojit do
činností s dětmi, nebráníme se žádné
aktivitě či nápadu. Pro ty nesmělé jsme
na budovu školu umístili schránku na
nápady „Nápadníček“.
V pátek 2. prosince si po loňském
úspěch zopakujeme i netradiční oslavu
Mikuláše. I tentokrát najdete v mateřské
škole místo dětí jen samé andílky nebo
čertíky. A možná přijde i Mikuláš …
Vánoční besídky plánujeme spíše ve
stylu přátelského posezení rodičů, dětí
a učitelek v prostředí, kde děti tráví velkou část svého roku, to je v jejich krásně vánočně vyzdobených třídách. Každá
třída bude mít besídku v jiný den, aby se
v případě sourozeneckých dvojic mohli
rodiče zúčastnit obou.
Začátek kalendářního roku již předznamenává ten nový školní. V lednu proběhne zápis do první třídy ZŠ. Budoucí
školáčci si školu, která na ně čeká, společně prohlédnou a navštíví své kamarády,
kteří již do první třídy chodí.
V měsíci únoru přivítá zase mateřská
škola své nové školáčky. Zápis pro školní
rok 2012/2013 se uskuteční v pátek 10.

února 2012 v budově mateřské školy od
8.00 do 15.00 hodin.
Vedle vážného zápisu proběhne
v únoru i nevážný tradiční a veselý maškarní karneval.
Na radost, dojetí, ale také spoustu
práce je pro děti i učitelky bohatá stěžejní
květnová akce. Na oslavu Dne matek se
děti celé mateřské školy pečlivě připravují už od zimy. Na společném vystoupení v sále kina Oko jistě potěší všechny
maminky i babičky. Kapacita sálu je 220
míst, vystupujících dětí 100, a proto stejně jako v loňském roce obdrží jedno dítě
pouze dvě místenky.
Než skončí školní rok, čeká nás ještě týdenní ozdravný pobyt ve škole
v přírodě, sportovní klání na Olympiádě
mateřských škol v rámci Mikroregionu
Němčicko v Doloplazích a školní výlet.
Při slavnostním šerpování v obřadní síni
městského úřadu se rozloučíme s dětmi,
které po prázdninách nastoupí do první
třídy ZŠ.
Co si přát ? Dětem přeji, aby byly
v naší mateřské škole rády, rodičům, aby se
jim náplň práce školy líbila, a nám zaměstnancům školy spokojené děti i rodiče.
Miluška Grulichová, ředitelka MŠ

Ze života ZŠ
Organizace
š ko l n í h o r o k u

2011 / 2012 na

školní rok

1. 9. 2011 až pátek 29. 6. 2012

první pololetí končí

úterý 31. 1. 2012

hlavní prázdniny

sobota 1. 7. 2012 až neděle 2.9. 2012

vedlejší prázdniny

středa 26. 10. a čtvrtek 27. 10. 2011

Číslo 3/2011

podzimní prázdniny

od pátku 23. 12. 2011 až pondělí 2. 1. 2012

vánoční prázdniny

pátek 3. 2. 2012

pololetní prázdniny

6. 2. až 12. 2. 2012

jarní prázdniny

čtvrtek 5. 4. 2012 a pátek 6. 4. 2012

velikonoční prázdniny

ředitelské volno

18. 11. a 22. 12. 2011, 30.4. a 7. 5. 2012

předpoklad 4 dny

státní svátky

28.9., 28.10., 17.11., 1.1., 8.5., 5.7., 6.7.,

ostatní svátky ČR

1.1.,25.4.,1.5., 24.-26.12.

ZŠ Němčice nad Hanou
Školní rok 2011 / 2012 byl na naší
základní škole zahájen ve čtvrtek
1. září v řádném termínu. První školní
den proběhl jako již tradičně ve slavnostním duchu. Prvňáčky jsme přivítali ve dvou nově vybavených třídách,
třídními učitelkami v tomto ročníku
jsou Mgr. Alena Řezáčová a nově přijatá paní učitelka Mgr. Lucie Tesařová,
která k nám přešla ze Základní školy
v Protivanově. Na místo zástupkyně ředitelky nastoupila paní učitelka Mgr. Jana
Benešová. Novinkou pro letošní školní
rok bude instalace interaktivních tabulí
do všech tříd na 1. stupni z programu
EU peníze školám. Přeji všem žákům
a zaměstnancům školy, aby letošní náročný školní rok byl plný úspěchů, pohody,
vzájemného pochopení a respektu.

učitelé od 29. 8. 2011

zápis do 1. ročníku ZŠ 20. 1. 2012
organizace školy

1. st.:1. - 5. ročník, 2.st.: 6. - 9. ročník

vzdělávací program

Školní vzdělávací program - Otevřená škola

ve všech ročnících

Třídnictví
1. až 5. ročník
1.

Alena Řezáčová, Mgr.

Ře

1-5, SpP, N

2.

Lucie Tesařová, Mgr.

Ts

1-5

TU 1. B

3.

Jan Maštera, Mgr.

Mt

1 -5,SpP,

TU 2. A

4.

Petra Matoušková, Mgr.

Mo

1-5

TU 2. B

Němčice
pod lupou

TU 1. A
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5.

Anna Vlčová, Mgr.

Vl

1-5, N

TU 3. A

6.

Renata Žižlavská, Mgr.

Ži

1-5, A

TU 3. B

7.

Pavel Janura, Mgr.

Ja

Č, D

TU 4.

8.

Naděžda Tesaříková, Mgr.

Te

Č, D, A

TU 5.

6. až 9. ročník

Počet hodin na 1. stupni
Základní

185

Dělení

6

Nepovinné předměty

2

Celkem hodin: 1. – 5. roč.

193

1.

Hana Matušková, Mgr.

Mk

1-5, MV

ŘŠ

2.

Jana Benešová, Mgr.

Be

M, F

ZŘ

Počet hodin na 2. stupni

3.

Milada Krejčová, Mgr.

Kr

Č, D

TU 6.

Základní

4.

Lenka Literová, Mgr.

Li

Č, HV

TU 7. A

Dělení

5.

František Matoušek, Mgr.

Ma

D, N, A, R

TU 7. B

Nepovinné předměty

6.

Libor Mitana, Mgr.

Mi

M, Z

TU 8.

Celkem hodin: 6. – 9. roč.

170

7.

Hana Vojancová, Mgr.

Vj

M, BV, RV

TU 9.

Celkem: 1. – 9.roč.

363

1.

Stanislava Podmolíková, Mgr.

Po

Č, VV, A

učitelka

2.

Jiří Pozdíšek, Mgr.

Pz

Bi, TV

učitel

3.

Vlastimila Zahradová, Mgr.

Za

Př, Ch, A

učitelka

1.

Hana Svobodníková

2.

Václav Procházka, Mgr.

Pr

vychovatel ŠD

vychovatel

3.

Veronika Přidalová, Bc.

Př

vychovatelka ŠD

ped.asistentství

1.

Tomáš Strogan, Mgr.

1.

Lenka Chalánková

Cha

asistent pro sociál. zne- asistentka
výhod. žáky

2.

Mária Pompová

Pm

asistent pro sociál. zne- asistentka
výhod. žáky

netřídní učitelé

školní družina
Sv

vychovatelka ŠD

vychovatelka

náboženství
St

římskokatolický kněz

učitel

asistentky

Tradiční akce a shromáždění školy
Činnost

Termín, odpovídá

Slavnostní zahájení nového školního roku

Čt 1. 9. 11, všichni

Preventivní program - Školní časopis

celoročně, Te

Preventivní program – polední přestávky / TV, odpoč. celoročně, Cha, Po,
plocha/
Projektový týden – Vztahy mezi námi

17. - 21. 10. 11,

Ja + uč. 2. st.
Projektový týden – Žijme zdravě
/ zdravý životní styl / - 1. st.

17. – 21. 10. 11,
Vl + uč. 1. st.

Vánoční jarmark + Den otevřených dveří / 8,00-18,00 7. 12. 2011, Vl, Po, všichni
/+Den lidských práv
Zápis dětí do 1. ročníku

Pá 20. 1. 12, ZŘ,VP,
učitelé 1. st.

Beseda s rodiči nastávajících prvňáčků

01/12, Ře, Ts, Vl, Ži

Lyžařský kurz

02/12, Pz,Vj, Vl

Projektové dny: Den Země a Den EU

04, 05 / 2012, všichni

Den dopravní výchovy

04 / 2012, Sv, Pr, Př

Škola nanečisto – pro budoucí prvňáčky

2. pol. 2011/2012, MS 1. st.

Školní akademie

Pá 25. 5. 12, Vl, Mo

Den dětí

TU + DDM

Škola v přírodě

červen 2012, Vl

Návštěva předškoláků

červen 12, ZŘŠ, Ře, Ts

Slavnostní předání vysvědčení žákům 9. roč.

28. 6. 12 Vj
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Němčice
pod lupou

152
16
2

Složení vedení školy
Mgr. Hana Vojancová (VP), Mgr.
Anna Vlčová (1.st.), Mgr. Pavel Janura
(2.st.), František Fidra (školník), Hedvika Zahradníková ( škol. jídelna ),
Jana Kantorová ( rozpočtářka )

Školská rada
zástupci školy: Mgr. Hana Vojancová, Mgr. Libor Mitana
zástupci rodičů: Ing. Jana Oulehlová,
Alice Štěpánková, Martina Kouřilová
zástupci města: Ing. Jan Vrána, Radoslav Novotný

Třídní schůzky:
12. 10. 2011
7. 12. 2011
2. 5. 2012
Začátek je v 16,00 hodin.
Výbor SRPŠ je den předem, pokud
není dohodnuto jinak.

Vyučovací hodiny,
zvonění
7,00 až 7,45
0. hodina
(/ZdTV, LP, IŽ, doučování)
7,35
příchod do školy
7,45 příprava na 1. vyučovací hodinu
7,50 až 8,35
1. hodina
8,45 až 9,30
2. hodina
9,30 až 9,50
hlavní přestávka
9,45
příprava na 3. hodinu
9,50 až 10,35
3. hodina
10,45 až 11,30
4. hodina
11,40 až 12,25
5. hodina
12,35 až 13,20
6. hodina
13,25 až 14,10
7. hodina
14,20 až 15,05
8. hodina
Mgr. Hana Matušková
ředitelka školy

Číslo 3/2011

Jak ten čas rychle letí…
Říká se, že běh času se nedá zastavit, snad jen zpomalit. Navzdory mladistvému vzhledu a spoustě energie
je tomu už 37 let, co na naši základní
školu nastoupila Mgr. Věra Mašterová
plna očekávání a chuti do tvůrčí práce. Odhodlaná předávat – tenkrát ještě
nadšeným žáčkům – všechen svůj um,
své dovednosti a vědomosti z fakulty, ale i praktické zkušenosti získané od
svých rodičů, protože sama vyrůstala
v rodině pedagogů, což určitě ovlivnilo
i její volbu povolání.
Je to neskutečné, jak ten čas za katedrou či 19 roků strávených ve funkci
zástupkyně rychle uběhl. V červnu loňského školního roku ukončila svou pedagogickou dráhu a završila svou pracovní
kariéru. Chtěla bych paní zástupkyni nejprve poděkovat za celoživotní pedagogic-

kou činnost, za všechna ta léta strávená
v ředitelně, v učebně přírodopisu či na
školním pozemku.
Za všechny kolegyně a kolegy jí přeji

hodně krásných a slunečných let po boku
svých nejbližších.
Mgr. Hana Matušková
ředitelka ZŠ

Ze života ZUŠ
Jak se zdá, na němčické ZUŠce se ani o prázdninách nelení! A ono to ani vlastně nejde, protože některé prázdninové aktivity jsou
prostě tradicí a všichni jejich účastníci je již toužebně „vyhlížejí“!

XVI. LETNÍ HUDEBNÍ
TÁBOR ZUŠ NĚMČICE N.H.
Cíl :
Chata Edison, Karlov pod Pradědem
Počet dětí : 33 ve věku od 9 – 16 let
Počet vedoucích : 7
Základní umělecká škola v Němčicích nad Hanou pořádala tento rok již

Číslo 3/2011

16-tý hudební tábor, který proběhl od
8. do 16. srpna v Jeseníkách, v obci Karlov pod Pradědem. Hlavním vedoucím
byl Richard Prokop, zvaný „Riči,“ učitel na bicí nástroje, tahoun sršící vtipy
a dobrou náladou. Všichni vedoucí tvořili výbornou partičku, děti byly spokojené
a na táboře vládla příjemná atmosféra.
Děti si náramně užívaly, že nám učitelům, mohly říkat jmény. Navázali jsme
s dětmi blízký vztah, lépe jsme se pozna-

Němčice
pod lupou

li a oni nás, což je pro vztah učitel – žák
moc důležité.
Hned první den byly děti rozděleny
do 5 oddílů. Každý oddíl vymýšlel svůj
název, pokřik, malovali na trička vlastní
znak,… Aby děti nemusely vymýšlet různé všeobecné názvy oddílů, vedoucí jim
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pomohli tím, že je seznámili s keltskou
kulturou. Přečetli jim zajímavý poutavý
příběh, děti se něco nového dozvěděly.
Každý oddíl si mohl vybrat zvíře, podle
kterého se bude jmenovat. Jen pro zajímavost : Zvířata hrála v keltském světě jednu
z hlavních rolí. Na čistě materiální úrovni
poskytovala lidem samozřejmě maso, ale
byla též považována za zvěstovatele znamení, posly světa duchů, nositele moudrosti, symboly důležitých lidských vlastností a dokonce vtělení božstev. A tak
vznikly názvy oddílů : KANCI, ORLI,
HADI, MÁROVÉ, HAFANI.
S nápadem „o Keltech“ přišla výtvarnice Radka Kubáníková, která pro děti
na jedno odpoledne připravila zajímavou
dílničku. Děti tvořily a tvarovaly z hlíny přívěsky, které se později vypalovaly
v ohni, navlékaly korálky na náramek
v barvě svého oddílu, to vše za příjemného podbarvení keltské hudby…
Jak vypadal typický táborový den?
Brzy ráno všechny budil vždy vzorně

připravený s paličkami v ruce nachystaný
Vojta, začínající bubeník, který to na bicí
pěkně rozparádil. Následovala rozcvička,
snídaně a poté, jako každé dopoledne,
společné muzicírování. V průběhu pobytu se dala dohromady báječná kapela.
Ostatně jako na každém táboře si děti
užily spousty her. Před útulnou chatou
byla trampolína, kuželky, kolotoč, houpačky, hřiště pro fotbálek. Pro všechny
táborníky učitelé připravili sportovní
olympiádu, stezku odvahy, hledání pokladu, táboráčky ( s výbornými špekáčky),
diskotéku, karneval atd.
Samozřejmě nechyběl ani pořádný
celodenní výlet. Kromě jiných výšlapů,
jsme si vyjeli na Ovčárnu a odtud jsme
vyrazili na Praděd. Nahoře byla pořádná zima: 8 °C a silný vítr. I přes nesnáze počasí jsme nakonec Praděd všichni
zdolali. Cesta zpět vedla k chatě „Barborka“ a dále pěšky kolem průzračné Bílé
Opavy, krásných vodopádů až do Karlovy Studánky. Děti byly výborné. Nikdo si

nestěžoval, že nemůže. Šikulky!
Cílem pobytu bylo mimo jiné i závěrečné představení. K tomuto účelu si děti
měly připravit jakékoliv vystoupení např.
kouzelnické, muzikantské, herecké číslo
atd.. Pozvali jsme naše milé paní kuchařky, majitele penzionu i pana ředitele
L. Gazdaga. Byl to pestrý program: zazněly vtipy, kluci se představili se Sranda TV,
holky si napsaly vlastní scénář a zahrály
divadlo. Zbývající děti utvořili hudební
seskupení (kapely, formace). Na závěr
tohoto velkolepého programu táborníci
zahráli 2 písně, které se naučili v rámci
každodenního společného muzicírování. A aby v tom děti nebyly samy, učitelé
utvořili také kapelu a s chutí si zamuzicírovali a zazpívali známé a populární
písničky..
Tak co říkáte, že to byl pěkný tábor?
Dovezli jsme si hezké zážitky z krásného
prostředí Karlova a už teď se těšíme na
další hudební tábor!
uč. Pavla Kundelová

Dechový orchestr o prázdninách
Ve dnech 22. - 24. července 2011, tedy
zrovna jak se říká, „na němčické hody“,
orchestr vyjel do polské Mszane Dolne, kde
se na pozvání místního orchestru zúčastnil
5. ročníku festivalu dechových orchestrů
a big bandů. Při účasti 8 orchestrů byla
úroveň různá, ale polští organizátoři jsou
v tomto směru velmi tolerantní. Vždyť
jde především o radost z muzicírování!
O smyslu právě takového přístupu k festivalu nás také přesvědčila srdečnost a pohos-
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tinnost našich polských partnerů. Součástí
zájezdu byl i celodenní pobyt v Krakově,
jehož součástí bylo koncertní vystoupení
na jednom z krakovských náměstí a samozřejmě prohlídka tohoto krásného města
včetně královského hradu Wawelu. Přepychové ubytování, stravování a pozornost ze
strany pořadatelů udělalo bez nadsázky ze
zájezdu krásnou záležitost.
Týden poté, dne 30. července 2011,
se náš orchestr podílel na slavnostním

Němčice
pod lupou

otevření zrekonstruované silnice v obci
Otaslavice. Z ohlasů návštěvníků akce
bylo zřejmé, že jsme přispěli ke slavnostní atmosféře této obecní události.
Vrcholem prázdninových aktivit byl
z důvodů, o kterých si můžete přečíst
v samostatném příspěvku, náš zájezd do
Humenného. A mimochodem, jaké možnosti vystoupení se muzikantům nečekaně naskytnou, je až k neuvěření!
J. Novák, dirigent orchestru

Číslo 3/2011

Němčická ZUŠ na Chemlonfestu v Humenném
ZUŠ Němčice nad Hanou přijala
pozvání od našich kolegů z folklórního
souboru Chemloňáčik, který jsme mohli zhlédnout na Svátcích hudby 2010, na
festival Chemlonfest, který proběhl ve
dnech 1. – 5. 9. 2011.
A když náš pobyt vezmeme pěkně
pozpátku, tak musím použít otřepanou
frázi, že všechno je jednou poprvé! A copak že to bylo poprvé? Poprvé za 25 let
trvání orchestru nám náš autobus řekl:
Ne! Konec! Pod Tatrami. No a co by s tím
provedlo 99% populace? Není potřeba
sdělovat. Náš pan dirigent Jindra Novák
a s ním i celý orchestr to ale s pokorou
přijali jako výzvu a připravili pro cestující
zastavivších linkových autobusů krásný
noční koncert. Zahájili jsme jej československou hymnou a ukončili smutečním „autobusovým“ pochodem. To byl
jeden z dominantních zážitků účastníků
tohoto koncertního turné.
Kromě této, spíše recesní události,
mě ohromil způsob, jak přijali účastníci
zájezdu představení, kterého jsme se jako
hosté zúčastnili. Slavnostní představení
ke 40. výročí založení folklórního souboru Chemlon bylo doopravdy grandióz-

ní. V zaplněném Domě kultury se téměř
dvě hodiny valily vlny šariškých a rusínských písní a tanců a divák neměl čas ani
pořádně nadechnout. Bylo to fascinující
představení, dramaturgicky skvěle sestavené s obrovskou dávkou energie, která
nás oslovila a šokovala. Hostitelé nám
ukázali, jak se má pracovat s odkazem
naších předků, co lze vytvořit a jak rozvíjet kulturní dědictví. Pojetí folkloru
v našem regionu však stagnuje.
No ale dost sentimentu! Před námi byla
sobota. Dopoledne zkouška Youthbandu,
česko-slovenského orchestru, který připravoval téměř hodinový program pro
účastníky slavností v humennském amfiteátru. Téměř 50-členný orchestr Youthband
předvedl program z loňského Svátku hudby
v Němčicích nad Hanou. Zazněli úpravy
lidových písní z různých států EU v netradiční orchestrální úpravě našeho pana
učitele Lukáše Gála. Skladby jako Velické
zvony s rokovým projevem zpěváka Richiho Prokopa, romantická Daleká šeroká
v podání Jany Noskové nebo směs hanáckých písní v podání sester Novotných
a Petry Burgetové vytvořili kontrast oproti
temperamentním skladbám maďarským,

španělským či židovským. Závěr vystoupení patřil folklórnímu souboru Chemloňáčik, který náš orchestr doprovodil.
I náš dechový orchestr měl prostor
předvést své umění. Na závěr folklórního maratonu před vystoupením profesionálního folklórního souboru PUĽS
zahrál skladby, které byly odměněny
bouřlivým potleskem. Závěrečná Škoda
lásky nenechala žádného z posluchačů na
pochybách, odkud že to ta kapela přijela.
I naši muzikanti si užili příjemného pocitu z šíření dobrého jména klasické české
dechové hudby.
To všechno a ještě daleko více prožili žáci a učitelé naší školy na koncertním
zájezdu v Humenném. A co je podstatné,
jsem přesvědčen, že většina z jeho účastníků přehodnotila svůj postoj k folklóru
a viděla, jakým způsobem by se mělo
přistupovat k jeho zpracování. A také že
i my můžeme být tak trošku „borci“ v tom,
co děláme, a rovněž že česká dechovka je
na Slovensku pořád přijímaná a je pro
diváka příjemnou změnou při folklórních festivalech.
Ladislav Gazdag
ředitel školy

Taneční soubor RUT v Holešově
Pěvecký sbor při ZUŠ v Němčicích nad
Hanou se spolu s tanečním souborem Rut
účastnil dne 14. 8. 2011 slavnostního zahájení Týdne židovské kultury v Holešově.
Za přítomnosti izraelského velvyslance
A. Araziho uvedl soubor Rut spolu se zpěváky a muzikanty pásmo „Židovský rok
v písních a tancích“.
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Ze života DDM
Rytíři z Nového hradu

9. – 15. července 2011
Rytíři z Nového hradu bylo téma
letošního farního tábora, připraveného
ve spolupráci s DDM ORION. Na dvacet panošů si dalo dostaveníčko v Bohdíkově u Šumperka, aby společně čelili
nástrahám středověku a získali rytířské
ostruhy. Počasí nám přálo, a tak jsme se
mohli plně věnovat rytířským hrátkám
a turnajům. Nezastavil nás ani podlý vpád
nepřátelských hord v podobě klíšťat, kdy
po jedné hře v lese jsme měli rekordmanku v počtu chycených predátorů na svém
těle – dvaadvacet kousků! Tábor obohatili také dva výlety, a to do Velkých Losin
a jeden pěší přes rozhlednu Háj do Šumperka. Pravou nefalšovanou středověkou
atmosféru dotvořilo královské přijetí do
rytířské družiny na zřícenině Nového
hradu. Večerní mše pod hvězdičkami
znamenaly ukončení pestrého dne plné-

ho zábavy. Všichni panoši byli nakonec
úspěšně pasováni na rytíře samotným
králem Václavem II. v místním kostele.
Na takovou rytířskou výpravu Bohdíkov

asi dlouho nezapomene. Šest dní uteklo
jako voda a my jsme se vydali spokojeni
a obohaceni o nové zážitky k domovu,
zpět do dvacátého prvního století.

Ke správnému táboru patří také výlet.
Proto ani my jsme na něj nezapomněly
a čtvrtý den tábora se vypravily na zámek
do Tovačova. Zámek nás mile potěšil,
o to méně pak příchozí bouřka. Promočení jsme se vracely domů a slibovaná
opékačka špekáčků se nekonala.
Večer jsme pak věnovaly dozdobení
hedvábných šátků konturami a výrobě
šperků. Holky si vyráběly šperky keramické, korálkované a domů si odvážely
nádherné náramky, náušnice i přívěšky.
Poslední den jsme na pátou hodinu
odpolední pozvaly všechny rodiče, abychom jim ukázaly všechno to, co se děvčata za pět dnů naučila. Nejprve zatančila

skupina amatérských, ale opravdových
orientálních tanečnic Rose line, které celá
zakončení zahájila, a po nich se předvědla děvčata s oběma choreografiemi.
I když výtvarně taneční tábor – tak
nebylo nouze o legraci a zábavné hry.
S holkama jsme si týden náramně užily
a o smích nebyla nouze.
Věřím, že dobrý pocit z příjemně prožitého tábora jsme neměly jenom my –
vedoucí, ale stejný pocit si odvážely dívky
domů, společně s keramickými miskami,
hedvábnými šátky, šperky a renovovanými tričky.
Eva Bašková, hl. v. tábora

Letní výtvarně taneční tábor

Kouzlo orientu
Deset dívek ve věku od 7 do 13 let
strávilo pět dní na DDM v Němčicích
nad Hanou, aby se za tak krátkou dobu
seznámily se dvěma instruktorkami orientálního tance a jejich choreografiemi,
naučily se spoustu nových výtvarných
technik, zažily výlet na zámek a vyzkoušely si mnoho dobrodružství a zábavy.
Po celou dobu tábora se pravidelně střídaly činnosti jako hry, výtvarka
a nácvik choreografií. První den si dívky
vyzkoušely práci s keramickou hlínou
a tvořily svůj první výrobek tohoto netradičně pojatého tábora - keramickou misku zdobenou engobou.
Druhý den jsme se věnovaly práci
s hedvábím. Barvení hedvábí bylo velkým
překvapením, protože dívkám vznikaly
pod rukama nádherné šátky.
Třetí den jsme věnovaly technice
savování, nejprve si dívky musely samy
vytvořit šablony, ty přenést na folii a pak
opatrně savem zbavit barvy tam, kde
zůstala folie prostříhaná. Velmi precizní práce se vyplatila a holkám vznikaly
parádní kousky do jejich šatníku.

10

Němčice
pod lupou

Číslo 3/2011

Minitábor pro maminky s dětmi

Zakletá princezna
Již šestý ročník tábora pro nejmenší
táborníky a jejich rodiče letos probíhal
v Blansku.
První den jsme vyrazili na obhlídku
města Blansko, které je samotným srdcem Moravského krasu.
Na zámku v Blansku, kde je také
muzeum, nám paní průvodkyně poutavě
vyprávěla o historii a zajímavostech této
oblasti.
Druhý den jsme vyrazili na nejpůvabnější místo celého Moravského krasu
– do Punkevní jeskyně. Ráno jsme netušili, kolik zážitků si nakonec dovezeme.
Ze Skalního Mlýna jsme k jeskyni jeli
vláčkem, pak následovala pro děti dobrodružná procházka jeskyní a po ní plavba na lodičkách po říčce Punkvě. Plni
zážitků jsme pak šli na lanovku, která nás
vyvezla na okraj propasti Macocha. Dolů
do Skalního Mlýna jsme si to pak kráčeli
po svých. Unavení a moc spokojení jsme
přijeli na domeček OBLÁZEK do Blanska, kde jsme byli ubytováni.
Ani třetí den jsme neodpočívali.
Dopoledne nás trochu potrápilo počasí,
tak jsme se na odpolední výpravu krásně

vymalovali, ale odpoledne už jsme jeli za
dalším dobrodružstvím na hrad Boskovice. Tam nás naprosto ohromili boskovičtí
rytíři – skupina historického šermu Grál,
která naše děti vtáhla do děje boskovického hradního života.
Protože na každém táboře musí být
táborák, tak ani na minitáboře nemohl chybět. Večer si děti opekly špekáčky
a pak pro ně byla připravená opravdová
stezka odvahy. Tu zvládli nejstatečněji ti

úplně nejmenší táborníci.
Poslední den se sen všech dětí stal
realitou a děti hrály šipkovanou po Blansku, která je dovedla až k pokladu a ten
byl schovaný u aquaparku. Sice jen krátce, ale vydatně si koupání na sluníčku
užily nejen děti, ale také maminky.
Minitábor v Blansku je již minulostí,
ale už plánujeme místo, kam se s nejmenšími dětmi podíváme příští rok.
Eva Bašková, hl. v. Minitábora

vyzkoušet pravou indiánskou potní chýši,
zvanou Initipi. A zájemců bylo dost a dost.
Nevšedním zážitkem pro vybrané bojovníky bylo přespání v Tee-pee, kdy si mohli rozdělat oheň a usínat tak romanticky
pohledem do ohně a hvězdami nad hlavou.
Při výletu do westernového Šiklandu jsme
zjistili, že náš život na táboře se opravdu
od skutečného moc nelišil. Když opravdu sluníčko pařilo, vymysleli jsme novinku – Kladecký tobogán. Stačila obrovská
gumová plachta (podlaha od hangáru),
mýdlové bublinky a voda. Jelo to rychle
jako blázen. Jízdu jsme ještě zdokonalili
speciálními lehátky, a tak bylo o srandu
a osvěžení postaráno. A když si děti musely
ulovit sami bizona a pak si ho opéct na ohni
(jednalo se o kuřátko), byly tak čisté a obra-

né kostičky, že náš táborový pes neměl ani
drobet masa. Vyzkoušeli jsme si i klasickou
indiánskou hru Lacrosse. Skutečný a nefalšovaný boj jsme ale dennodenně podstupovali s invazními vosami. Ale i to bojovníci
kmene Siouxů zvládali hravě. Každý den
jsme se společně učili nějakou táborovou
písničku, a když na závěrečném velkém
ohni zpívalo téměř padesát hlasivek jak „
... kmen Siouxů je statečný a dobře svůj kraj
zná…“, vhánělo to do očí slzy dojetí. Někdy
se zdá čtrnáct dní nekonečných. Nám těch
pár dní uteklo jako voda a zdaleka jsme
nestihli všechny naplánované hry a akce.
Třeba příště. Indiáni ještě určitě neřekli své
poslední howgh a opět se vrátí na svá loviště jako lovci z prérie.
Antonín Bartošík

Lovci z prérie
Uplakané počasí, které doprovázelo
celé letošní léto, pokračovalo i v den našeho odjezdu na táborovou základnu na Bělé.
Do připraveného železného oře v sobotu
13. srpna nastoupilo 34 dětí a deset dospělců, aby přírodní park Kladecko proměnili
v nekonečné zelené prérie plné indiánů
a bizonů. Už když jsme přijeli na místo, po
dešti nebylo ani památky. Trošku popršelo
navečer, ale to bylo vše, a tak jsme po celých
čtrnáct dní měli to nejkrásnější letošní
prázdninové počasí. Celotáborová hra byla
motivována posledními boji Rudých mužů
kmene Siouxů s bledými dobyvateli. Hry
byly inspirovány skutečnými příběhy dle
historických pramenů. Celou tuto přeměnu
ještě umocňovaly krásné kostýmy malých
i velkých bojovníků a squaw a také jejich
indiánská jména, přidělená podle lakotského slovníku. Na táboře se tak nepohyboval Karel nebo Pepa, ale např. Kuža Keya
– Líná želva nebo Inmu Teča – Mladý rys.
Děti, tedy bojovníci, se učily klasickým
táborovým dovednostem jako např. uzlovat, šifrovat, poznávat dary přírody, ale také
musely prověřit své fyzické schopnosti třeba na sestaveném malém lanovém centru
pár metrů od stanů. Ti, kdo chtěli, si mohli
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4. ročník soutěžní nepostupové přehlídky mažoretek
v Němčicích nad Hanou
Proběhl 17. září 2011. Soutěžilo 18 souborů z Moravy a Slovenska ve třech kategoriích. V kategorii dětí usilovalo o vítězství
9 souborů, v kategorii junior 4 soubory
a v kategorii senior 5 souborů. Celé
přehlídce přálo nesmírně hezké počasí
a příjemná atmosféra panovala i mezi
soutěžícími, porotou a diváky. Hlasování
v divácké soutěži přineslo krásné dorty
paní Jitky Hájkové dvěma domácím souborům ze čtyř – Orionkám a Nezamyslickým
mažoretkám. Letošní ročník naší mažoretkové přehlídky navštívila paní senátorka
Božena Sekaninová, která společně s paní
starostkou předávala vítězným souborům
– jednotlivým dívkám medaile. Naše soubory zaujaly místa na předních příčkách
v každé kategorii, jednu bronzovou a dvě
stříbrné. Zlatá tentokrát doma nezůstala.

Akce takového rozsahu, jakou přehlídka je, vyžaduje nejen mnoho času, ale také
mnoho lidí, kteří se na jejím průběhu podílejí. Velké poděkování patří SDH Němčice
nad Hanou za hladký průběh průvodu městem, DOM při ZUŠ za dopolední hudební doprovod při pochodovém defilé všech
18 souborů, pracovníkům restaurace Zátiší
za přípravu 250 vynikajících obědů a rychlé
odbavení, národopisnému souboru Pantlék
za zapojení do vítání souborů na náměstí,
pracovníkům města Němčice nad Hanou
za přípravu areálu a parketu na hřišti, za
výrobu upomínkových a prezentačních
materiálů, paní Antelové za spolupráci
a přípravu sokolovny, členům poroty za přítomnost a správnou volbu, všem aktivním
rodičům mažoretek, kteří zajistili občerstvení v sokolovně i na hřišti pro bezmála 300
diváků a v neposlední řadě všem pracovníkům DDM ORION za důkladnou přípravu
a realizaci, která vyústila ve zdařilou akci.
Mgr. Eva Bašková,
ředitelka DDM ORION

Nabídka DDM ORION ve školním roce 2011/2012
Dětem i jejich rodičům nabízíme v tomto školním roce pestrou nabídku pravidelné zájmové činnosti. Sportovní, výtvarné,
taneční , ekologické a jiné zajímavé kroužky nabízíme zájemcům všech věkových kategorií. Do kroužků přijímáme během celého
školního roku. Naším posláním je naplňovat volný čas dětí a mládeže a využívat neustálé poptávky široké veřejnosti. Pro naše
věrné návštěvníky připravujeme i v tomto školním roce celou řadu dobře známých akcí, jako jsou Slavnosti padajícího listí , Čertoviny, Karneval, Čarodějnice, ale také chystáme mnoho nových a zajímavých aktivit- výletů, dílen, inspirací, soutěží i turnajů.
DDM Orion je vaším souhvězdím zábavy. Budeme se na vás těšit.
www.ddmorion.cz, 582 386 137,

Z kulturního

života
Setkání Němčic
V sobotu 26. června se
na náměstí ve čtyři hodiny
ráno sešlo čtyřicet zástupců
našich Němčic a vyrazilo
směrem do Němčic u Netolic. Po náročné cestě jsme
dorazili do místa konání, kde
již bylo šest zástupců Němčic z celé republiky. Tentokrát byly připraveny čtyři
soutěžní disciplíny – fotbal,
nohejbal, šipky a stolní tenis.
Zástupce jsme neměli pouze
v nohejbale. Naši fotbalisté
se účastnili fotbalového turnaje, chtěli se zúčastnit i turnaje v nohejbale, ale bohužel
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časově se nedaly stíhat všechny zápasy.
V šipkách nás reprezentovali manželé
Klesnilovi, turnaje ve stolním tenise se
účastnila trojice Vlachů (Zdeněk, Michal
a Martin) a Jiří Přidal. Ve stolním tenise
jsme obsadili 1. místo, a to díky Zdeňku
Vlachovi.
Zástupci NS Pantlék Barunka, Honzík a Míša Lenertovi přišli na slavnostní nástup v hanáckém kroji a byli velmi
obdivováni. Krasojízdu předvedl
s velkým úspě-

Němčice
pod lupou

chem Marťa Kouřil, získal si celé publikum a od pořadatelů při vyhodnocení
dostal také cenu.
Chtěla bych ještě jednou poděkovat
všem, kteří společně s námi jeli reprezentovat naše Němčice, a myslím si, že na
naši výpravu u Netolic dlouho nezapomenou. Panu Hrabalovi díky za výborné
koláče a panu Kroupovi za šťastný návrat
domů.
Příští setkání všech Němčic se uskuteční za dva roky v Němčicích u Litomyšle.
Ing. Jana Oulehlová, kulturní referent
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1. ÚVOD
Zastupitelstvo města Němčice nad Hanou na svém 1. ustavujícím zasedání dne 12.11.2010 v souladu s § 84 odst.1 písm. l)
zákona o obcích zvolilo starostkou města paní Ivanu Dvořákovou a uvolněného místostarostu města Ing. Jana Vránu.
Předmět činnosti města se řídí zákonem o obcích. Město
podnikalo na základě vydané koncese a živnostenských listů
v následujících činnostech: silniční nákladní doprava, vydávání knih, periodických publikací a ostatní vydavatelské činnosti a podpůrné činnosti pro zemědělství a posklizňové činnosti. Další činnost města spadají do všeobecné činnosti veřejné
správy.
Město Němčice nad Hanou je zřizovatelem čtyř příspěvkových organizací: Základní škola, Mateřská škola, Dům dětí
a mládeže ORION a Základní umělecká škola.
Hospodářská činnost u p.o. Základní škola: vyvařování obědů
a poskytování stravování pro komerční účely třetím osobám,
zařazená jako hostinská činnost byla pozastavena k 30.6.2009
s následným ukončením této vedlejší hospodářské činnosti
k 31. 12. 2009, a to z důvodu nezájmu ze strany veřejnosti
a tím vzniklé prohlubující se ztráty.
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Město řádně vedlo účetnictví dle Zákona č. 563/1991 Sb.
o účetnictví , v daném roce nevytvářelo opravné položky ani
rezervy. O pořízení a úbytku zásob město účtuje podle způsobu B. Výše pohledávek činila 1 962 tis. Kč a výše závazků
4 509 tis.Kč.

2.1 Vzdělávání zaměstnanců Městského úřadu
Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů je pramen,
na základě kterého probíhá vzdělávání všech zaměstnanců
městského úřadu.

Majetek města činil v roce 2010 ve finančním vyjádření částku
394.111 tis. Kč, oproti roku 2009 se zvýšil o 44.762.630,76 Kč.

V roce 2010 vydalo Ministerstvo vnitra České republiky
osvědčení o vykonání zkoušky k ověření odborné způsobilosti při finančním hospodaření územních samosprávných
celků a jeho přezkumu a osvědčení o vykonání zkoušky
k ověření odborné způsobilosti ve vodním hospodářství pro
dvě úřednice úřadu. Vzdělávání formou e-learningového
kurzu, to znamená pomocí svého počítače, proběhlo pro
vedoucí úřadu.

Město Němčice nad Hanou je zakladatelem společnosti Němčická rozvojová, s.r.o., se sídlem Komenského nám.
70, Němčice nad Hanou, kde jednatelkou společnosti je
JUDr. Jarmila Pospíšilová. Tato společnost byla založena dne
21.10.2010.
2. SPRÁVA MĚSTA
Personální složení orgánů města, zastupitelstva a rady doznalo změn po komunálních volbách v říjnu 2010 a je zřejmé
z následující tabulky.

starostka

Ivana Dvořáková

ČSSD

místostarosta

Ing. Jan Vrána

ODS

člen rady

Mgr. Hana Matušková

ČSSD

člen rady

Ing. Oldřich Plchot

ODS

člen rady

Vladimír Kyselák

KDU-ČSL

další členové
zastupitelstva
František Fidra

ČSSD

Martina Kouřilová

ČSSD

Mgr. Hana Vojancová

ČSSD

František Žvátora

ČSSD

Jaromír Snídal

ODS

Ing. Radoslav Borovička KDU-ČSL
Jana Stratilová

KSČM

Milan Tesařík

KSČM

Jiří Tichák

SNK ED

Jiří Zatloukal

SNK ED

V kalendářním roce 2010 se rada města sešla 18 x,
veřejné zasedání zastupitelstva se uskutečnilo 11x.
Předmětem jednání obou orgánů města bylo především
financování a realizace investičních akcí, žádosti o dotace
vč. využívání dotačních titulů, nakládání s majetkem města
a řešení aktuálních provozních záležitostí.
Stav zaměstnanců městského úřadu k 31. 12. 2010 – 17
úředníků, 6 manuálních zaměstnanců a 1 pracovník na
veřejně prospěšných pracích.
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Dálkové studium na Vyšší odborné škole živnostenské
v Přerově, obor sociálně právní činnost ukončily dvě úřednice. Jedna úřednice zahájila bakalářské studium na Vysoké
škole podnikání v Ostravě a jedna úřednice ukončila třetí
ročník na Veřejně správní akademii ve Vyškově, obor veřejná správa.
Průběžné vzdělávání úředníků bylo zaměřeno na nové
zákony a novely zákonů: stavební zákon, přechod účetnictví územně samosprávných celků, inventarizace, bytové
a nebytové prostory, daňový řád, oblast mzdové problematiky
a další, které jsou nutné pro řádné zabezpečení chodu úřadu.
Podpora Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, která zahrnuje projekt veřejně prospěšných prací financovaný z Evropského sociálního fondu a státního
rozpočtu České republiky, vytvořila v průběhu roku 2010
pracovní místa pro 17 nezaměstnaných. Časově omezené
pracovní příležitosti (dohody jsou omezeny čtyřmi měsíci
výkonu práce) byly zaměřeny na údržbu zeleně, úklid veřejného prostranství a pomocné práce. Pracovní místa byla
zprostředkována ve spolupráci s Úřadem práce Prostějov.
3. HOSPODAŘENÍ MĚSTA
3.1 Příjmy
Zastupitelstvo města dne 10.12.2009 na svém zasedání
schválilo rozpočet na rok 2010 ve výši příjmů Kč 42.431.595,- . Tyto příjmy se během roku naplnily v plné výši a byly
navýšeny na konečnou částku Kč 93.833.663,53. V roce
2009 činily celkové příjmy roku Kč 78.708.168,53. Na tomto vzrůstu příjmů se primárně podílel poplatek za uložení
odpadu, který z plánovaných Kč 11.798.520,-- vzrostl na
částku Kč 24.888.366,40. Příjmy z předpokládaných daní se
naplnily různě. Daň z nemovitostí byla plánovaná v částce Kč 2.600.000,-- (na základě úpravy zastupitelů města),
ale její skutečná hodnota se vyšplhala pouze do částky Kč
1.729.277,04, stejně tak se nenaplnila daň z příjmů právnických osob, na plánovaných Kč 3.500.000,-- byla naplněna
částka do výše Kč 3.131.868,90. Daň z přidané hodnoty
byla naopak naplněna z plánovaných Kč 5.500.000,-- na Kč
6.886.811,20. Součástí příjmů byly také dotace od Olomouckého kraje a ministerstev na jednotlivé uskutečňované akce
v průběhu roku (viz. tabulka dotací). Jedná se především
o přijaté dotace na již realizované akce, hrazené přednost-
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ně z vlastních prostředků města. Ke konci roku 2010 nebyly
městu připsány do příjmů ještě dvě dotace. Jedná se o dotaci
„Přitažlivé náměstí – centrum společenského života“ ve výši
Kč 1.096.620,-- a dotaci od SZIF na „Kříž na místním hřbitově“ v částce Kč 54.000,--. Dotace město obdrželo v měsíci
březnu 2011.
3.2 Výdaje
Zastupitelstvo města dne 10.12.2009 na svém zasedání
schválilo rozpočet na rok 2010 ve výši výdajů Kč 42.431.595,- . Tyto výdaje se během roku vyčerpaly a byly navýšeny na
konečnou částku Kč 94.937.202,40 Výdaje byly navýšeny
především na realizované investiční akce města, ale i opravy
a pořízení neinvestičního majetku.
Mezi největší realizované investiční akce roku 2010 patří:
o Přesun DDM – vlastní zdroje
o MŠ rekonstrukce IV. oddělení – vlastní zdroje
o Hasičská cisterna CAS – dotováno, vlastní zdroje
o Rekonstrukce ulice Chvátalova – vlastní zdroje
o Dostavba vodovodního řádu Okružní ulice – dotováno,
vlastní zdroje
o Rekonstrukce kanalizace Okružní ulice – vlastní zdroje
o Hasičská zbrojnice – sanace zdiva – vlastní zdroje
o Cyklostezka Němčice – Mořice – Vrchoslavice – dotováno,
vlastní zdroje
o Lidový dům – knihovna – vlastní zdroje
o Nákup pozemků cukrovaru - vlastní zdroje
o Rekonstrukce veřejného osvětlení – vlastní zdroje
o Přitažlivé náměstí – centrum společenského života – dotováno, vlastní zdroje
o Nákup pozemků od paní Tomalové – vlastní zdroje
o Rekonstrukce bytu v ZŠ – vlastní zdroje
o Restaurátorské práce na drobných sakrálních stavbách
– dotováno, vlastní zdroje
o Restaurátorské práce: Socha Jana Nepomuckého – dotováno, vlastní zdroje
o Oprava střechy MŠ – havarijní stav – vlastní zdroje
o Oprava oken ŽUDR – vlastní zdroje
o Oprava komunikace a chodníků ČSLA a Sokolská – vlastní
zdroje, dotováno
o Zahájení stavby ČOV a kanalizace – dotováno, vlastní
zdroje
Rozdíl mezi příjmy a výdaji k 31.12.2010 činí ztrátu –
1.103.538,87 Kč.
Zůstatky bankovních účtů vykazují stav ve výši 12.874.407,61 Kč.
Hospodářský výsledek za rok 2010 za město Němčice nad
Hanou činí: Kč 12.197.211,71 Kč před zdaněním.
Majetek města činil v roce 2010 ve finančním vyjádření částku 394.111 tis. Kč, oproti roku 2009 se zvýšil
o 44.762.630,76 Kč.
Město Němčice nad Hanou v roce 2010 dosáhlo rozdílu
příjmů a výdajů ve výši 1 103 tis. Kč. V roce 2010 zastupitelstvo města schválilo 9 rozpočtových opatření.
Hospodářskou činnost město neprovozuje, ta byla ke dni
31.12.2008 zrušena, město Němčice nad Hanou nadále zůstává plátcem DPH.

Číslo 3/2011

3.3 Neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu
Skutečnost
K 31.12.2010 (v Kč)
Na státní správu a školství

5 315 400,--

Na sociální dávky

3.450.000,--

Na veřejně prospěšné práce

674.785, --

Neinvestiční dotace od obcí

588.750,--

CELKEM

10.028.935,--

Revitalizace centra města:
Skutečnost
K 31.12.2010 (v Kč)
Revitalizace centra města „Němčice
nad Hanou“

7.611.888,58

Přitažlivé náměstí – centrum společenského života

0

Ostatní dotace:
Skutečnost
K 31.12.2010 (v Kč)
Dotace na Volby do Parlamentu

62.000,--

Dotace na volby do zastupitelstev
obcí

68.000,--

Na hasiče – vybavení, refundace,
mzdy

203.448,--

Svátek hudby 2010

100 000,--

Country jízda
Moderní škola pro děti - ROP
Moderní škola pro děti – ROP II.
Socha J. Nepomuckého
Kříž na hřbitově
Kříž před hřbitovem

30 000,-3 517.423,67
696,59
150.000,-0,-50.000,--

Hanácký divadelní máj 2010 - OK

50 000,--

Hanácký divadelní máj 2010 - MK

30.000,--

Vodovod – ulice Okružní

400.000,--

Veřejná služba

4.206,--

Sčítání lidu

6.318,--

Povodně I. vlna
Povodně II. vlna
Cyklostezka Němčice – V - M

10.400,-4.000,-8.606.993,65

ZŠ romské projekty

95.000,--

ZS podpora vzdělávání

80.000,--

CAS hasičská cisterna - MV
CAS hasičská cisterna - OK
CELKEM

Němčice
pod lupou

2.000.000,-250.000,-15.714.485,91
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Příjmy a výdaje k 31.12.2010 ( výkaz FIN 2-12M )
Rozpočet upravený Skutečnost
K 31.12.2010
K 31.12.2010
(v Kč)
(v Kč)

Skutečnost
K 31.12.2009
(v Kč)

Příjmy po
konsolidaci

85.509.302,86

93.833.663,53

78.708.168,53

Výdaje po
konsolidaci

86.642.727,25

94.937.202,40

81.862.912,16

Přebytek (+)
schodek (-)

- 1.133.424,29

- 1.103.538,87 - 3.154.743,52

Samostatné movité věci a
soubory movitých věcí

13.435.968,26

21.301.686,49

5.369.562,80

6.692.735,--

31.777.439,31

27.010.750,26

Kulturní předměty

0,--

138.600,--

Dlouhodobý finanční
majetek

0,--

200.000,--

349.348.825,81

394 111 456,57

Drobný dlouhodobý
hmotný majetek
Nedokončený dlouhodobý
majetek

CELKEM
Zástavy majetku města:

Hospodářský výsledek
(účet 431 – výsledek hospodaření ve schvalovacím
řízení)
Skutečnost
Skutečnost
K 31.12.2010 (v K 31.12.2009
Kč)
(v Kč)
6xx – výnosy celkem ÚSC

55.175.450,53

78.660.343,16

5xx – náklady celkem ÚSC

42.978.238,82

77.691.981,16

Přebytek (+) scho- + 12.197.211,71
dek (-) před zdaněním

+ 968.362,--

text

Zástavní právo ze ČR – Okr. Budova čp. 1.600.000,dne 6.3.2000
Úřad Pros- 559
tějov
Zástavy jsou na 20 let, budova čp. 264 zastavena do
roku 2016 a budova čp. 559 do roku 2019.
V roce 2010 bylo celkem vybráno a přerozděleno organizacím Kč 143.571,-Neziskové organizace

4 000,--

Český svaz ochránců přírody

4 000,--

Český svaz včelařů

2 000,--

Český svaz zahrádkářů

1 000,--

Dechový soubor mladých

20 000,--

Fotbalový klub

23 000,--

Myslivecký spolek
Občanské sdružení přátel školy

Dlouhodobý nehmotný
majetek

1.268.443,60

1.268.443,60

28.536.329,85

38.841.284,30

268.961.081,99

298.657.956,92

5 000,-10 000,-2 000,--

Radioklub OK2KCN

2 000,--

Sbor dobrovolných hasičů

5 000,--

Skupina historického šermu

3 000,-4 000,--

TJ Sokol

35 000,--

TJ Stavební stroje

12 571,--

Základní škola

Počáteční stav Konečný stav k
k 1.1.2010
31.12.2010

5 000,--

ONKO DIANA

Svaz tělesně postižených

Přehled o majetku (v Kč)

Částka v (Kč) 2010

Český svaz chovatelů

Moravský rybářský svaz

3.4 Majetek města

(v Kč)

Zástavní právo ze ČR – Okr. Budova čp. 1.600.000,dne 13.1.1998
Úřad Pros- 264
tějov

CELKEM

8 000,-143 571,--

Dlouhodobý hmotný
majetek:
Pozemky
Stavby
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3.5 Dary
Finanční dary
Pantlék - národopisný soubor

Částka v (Kč) 2010
23 500,--

3.8 Opravy a udržování
V roce 2010 bylo provedeno na majetku města velké
množství oprav, které hradilo město z vlastních prostředků,
přičemž celkem bylo proinvestováno 12.019.253,18 Kč.

Dětské centrum 1190 Olomouc

5 000,--

Charita Kojetín

5 000,--

Významné opravy v roce 2010

Základní škola Jistota

7 000,--

Oprava

1 500,--

Oprava ČSLA + Sokolská

2 101 956,50

SDH Vrchoslavice

Skutečnost v Kč

SDH Němčice nad Hanou

10 000,--

Okružní ulice – rekonstrukce kanalizace

3 486 426,70

Fotbalový klub

21 120,--

Opravy na Mateřské škole

1 007 691,37

TJ Stavební stroje

25 000,--

Opravy na Základní škole

337 330,10

celkem

98 120,--

Kulturní památky

397 600,--

Stěhování a opravy DDM Orion

470 998,04

Opravy na bytech

91 213,20

Opravy nebytových prostor

60 872,60

Opravy veřejného osvětlení

796 905,--

Opravy na veřejném prostranství

106 936,02

Opravy na DPS
Opravy - sanace vlhkého zdiva Hasičské
zbrojnice
Oprava oken – ŽUDR
3.6 Kontrolní činnost
Dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve
veřejné správě a o změně některých zákonů byla v roce
2010 provedena veřejnosprávní kontrola zřízených příspěvkových organizací, žadatelů a příjemců finanční podpory poskytnuté městem. Kontrola byla provedena ing.
Alenou Čechovou – auditorkou, která poskytuje auditorské služby městu na základě uzavřené smlouvy.
a) Byly provedeny níže uvedené vnitřní finanční kontroly ve veřejné správě, v souladu s plánem finančních
kontrol stanoveným na rok 2010:
 Kontrola provozních nákladů střediska kultury
Městského úřadu v Němčicích nad Hanou
b) Byly provedeny níže uvedené veřejnoprávní kontroly
ve veřejné správě v souladu s plánem finančních kontrol stanoveným na rok 2010:
 Veřejnoprávní kontrola poskytnutého finančního
příspěvku u neziskových organizací z 6% výtěžku
výherních hracích přístrojů, a to u:
1) Tělovýchovné jednoty Stavební stroje za rok 2009
2) Tělovýchovné jednoty Sokol za rok 2009
 Veřejnoprávní kontrola hospodaření příspěvkové
organizace Mateřské školy za období roku 2009 a plánovaných příjmů a výdajů na rok 2010
 Veřejnoprávní kontrola hospodaření příspěvkové
organizace Základní umělecké školy za rok 2009
 Veřejnoprávní kontrola hospodaření příspěvkové
organizace Domu dětí a mládeže Orion za rok 2009

122 307,80
2 174 495,-306 576,--

3.9 Investiční výdaje
V roce 2010 město uskutečnilo několik plánovaných
investičních akci, pořídilo hmotný investiční majetek
a uskutečnilo přípravné práce na akce plánované v dalších
letech (projektové dokumentace atd.). Celkem bylo proinvestováno 37.356.671,74 Kč.
Mezi největší investiční akce města patřily v roce 2010
(částka připadající na rok 2010)
Opravy

Skutečnost v Kč

Ulice Chvátalova – výstavba

1 804 703,74

Cyklostezka Němčice – Mořice - Vrcho- 13 159 158,10
slavice
Vodovod – ulice Okružní

866 076,40

Vodovodní přípojky

125 400,--

Projekt – dostavba kanalizace a ČOV

878 238,--

Projekt – přírodní koupací biotop

750 000,--

Technické zhodnocení bytu ZŠ

91 475,30

Rekonstrukce Lidového domu

2 496 012,--

Nákup pozemků

6 757 313,--

Kašna na náměstí

2 463 388,20

Nákup dopravního prostředku FUMO 1 504 800,-Multicar
Nákup hasičského auta CAS

5 711 760,--

3.7 Externí právní a poradenské služby
Město využívalo při řešení složitějších právních
záležitostí poradenské činnosti právníků JUDr. Jiřího
Taláška , JUDr. Jarmily Pospíšilové a Mgr. Vladimíra
Dvořáčka. Odborné konzultace v oblasti daňové problematiky zajišťovala pro město ing. Bc. Lenka Zábojová.
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4. NEZISKOVÉ ORGANIZACE
V Němčicích nad Hanou působily v r. 2010 tyto neziskové
organizace:
1)
Sdružení zdravotně postižených
2)
Moravský rybářský svaz
3)
Český svaz včelařů
4)
Svaz chovatelů drobného zvířectva
5)
Asociace víceúčelových ZO
6)
Divadelní spolek „Na Štaci“
7)
Národopisný soubor Pantlék
8)
Dechový orchestr mladých
9)
HOBBY klub
10)
Český svaz ochránců přírody
11)
TJ Sokol
12)
TJ Stavební stroje
13)
Fotbalový klub
14)
Sbor dobrovolných hasičů
15)
Český svaz zahrádkářů
16)
Myslivecký spolek
17)
Klub žen
18)
Stanice pro záchranu handicapovaných volně
žijících živočichů
19)
Občanské sdružení Přátelé otevřené školy
20)
Radioklub OK 2 KCN¨
21)
Skupina historického šermu Aqua Fortis
22)
Honební společenstvo

Zřízený institut veřejné služby pro osoby v hmotné
nouzi (radou města pro rok 2010 schválený maximální
počet 10 osob) plní svůj význam, a to je udržování pracovních návyků u osob dlouhodobě nezaměstnaných, odpracováním nejméně 20 a nejvýše 30 hodin měsíčně zdarma
pro obec. Jedná se o práci na zlepšování životního prostředí města , udržování čistoty ulic a veřejných prostranství,
udržování zeleně.
Dále byly pro občany zajišťovány další činnosti a služby:
o Czech POINT - ověřené výstupy z informačních systémů veřejné správy
o na úseku voleb – funkce registračního úřadu
o matrika, evidence obyvatel
Díky cílené aktivitě ředitelky základní školy se úspěšně
daří získávat i nadále dotace na mzdy asistentů pedagoga
a asistentů pro sociálně znevýhodněné žáky v naší základní
škole.
Město Němčice nad Hanou podporuje finančním příspěvkem zařízení poskytující sociální služby v jiných městech, ve kterých jsou tyto služby poskytovány našim občanům. Město rovněž finančně přispívá na pečovatelskou
službu zajištěnou prostřednictvím Sociálních služeb, p.o.
Prostějov.
V níže uvedených tabulkách je uveden přehled zdravotní péče a dalších služeb poskytovaných na Poliklinice
Němčice nad Hanou a v Hanáckých obecních službách.
Poliklinika Němčice nad Hanou

5. SOCIÁLNÍ OBLAST A ZDRAVOTNICTVÍ
Město Němčice nad Hanou v roce 2010, v rámci Mikroregionu Němčicko a prostřednictvím Střediska rozvoje
sociálních služeb, o.p.s. Jeseník, předkládalo projekt Ministerstvu práce a sociálních věcí do operačního programu
„Lidské zdroje a zaměstnanost“ na podporu komunitního
plánování sociálních služeb. Projekt byl přijat, avšak nebyl
vybrán k financování.
Město Němčice nad Hanou i nadále poskytuje bydlení
občanům – starobním důchodcům nebo občanům invalidním,
jejichž zdravotní stav nevyžaduje komplexní péči a jsou schopni vést samostatný život v přiměřených podmínkách, v Domě
s pečovatelskou službou. V tomto domě je celkem 16 bytů,
z tohoto počtu je 11 jednopokojových a 5 dvoupokojových.
Pečovatelskou službu stále zajišťují Sociální služby, p.o.
Prostějov. Pečovatelská služba je zajišťována a poskytována
ve stejném měřítku jako dosud - obyvatelům Domu s pečovatelskou službou, ale i ostatním občanům města - dovážka
oběda, nákup, pomoc při osobní hygieně, pomoc při zajišťování stravy a úklid domácnosti. Další vykonávanou službou
nejen pro seniory města Němčice nad Hanou, je pedikúra.
Pro uživatele Domu s pečovatelskou službou připravuje pracovnice kultury ve spolupráci se školskou a kulturní
komisí, žáky základní školy a dětmi mateřské školy celou
řadu programů.
Městský úřad Němčice nad Hanou – odbor sociální,
vnitřních věcí a kultury rozhodoval v oblasti přenesené
působnosti výkonu státní správy o:
o poskytování dávek pomoci v hmotné nouzi - příspěvek
na živobytí, mimořádná okamžitá pomoc a doplatek na
bydlení,
o poskytování dávek pro zdravotně postižené občany.
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Zdravotní péče poskytovaná na
poliklinice Němčice nad Hanou

Ordinační doba

Praktický lékař pro dospělé

pondělí – pátek

Praktický lékař pro děti a dorost

pondělí – pátek

Praktický zubní lékař

pondělí – pátek

Rehabilitace

pondělí – pátek

Lékárna

pondělí – pátek, sobota dopoledne

Zubní laboratoř

pondělí – čtvrtek dopoledne

Oční

pondělí

Chirurgie

úterý a čtvrtek odpoledne

Interní ambulance

středa a čtvrtek odpoledne

Kožní

1x za měsíc ve čtvrtek dopoledne

Logopedie

1x za 14 dnů ve středu

Další služby poskytované na
poliklinice

Otevírací doba

Kadeřnictví

pondělí – pátek

Masáže a kosmetika

pondělí – pátek

Pedikúra

pondělí, čtvrtek

Manikúra

úterý, středa, pátek
Hanácké obecní služby

Zdravotní péče

Ordinační doba

Zubní lékař – MUDr. Klein Miroslav pondělí – pátek
Gynekologie – MUDr. Prachař Jiří úterý odpoledne
Neurologie – MUDr. Praus Jiří
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6. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ODPADOVÉ HOSPO- 2010
DÁŘSTVÍ
I. čtvrtletí

Plast (kg) Sklo barevné (kg) Sklo bílé (kg) Papír (kg)
3507

2946

1560

4147

3166
1060
4155
Zlepšování životního prostředí je cílem a dlouhodobou II. čtvrtletí 3951
prioritou města. Již v r. 2008 byla zahájena spolupráce s orga- III. čtvrtletí 5808
2685
1944
3341
nizací Hnutí Duha Olomouc, která pro město Němčice nad
IV. čtvrtletí 4734
2438
1258
3620
Hanou zpracovala projekt odpadové koncepce. Koncepce řeší
18000
11235
5822
15263
především zkvalitnění systému odpadového hospodářství Celkem
města. V rámci této koncepce zavedlo město také sběr plastů
Finanční ohodnocení od společnosti EKO-KOM (autoa tetrapaků pytlovým způsobem. Jednoznačným důvodem
rizovaná
obalová společnost) za množství vytříděných
k rozhodnutí o pytlovém sběru byla snaha výrazněji snížit
složek
komunálního
odpadu.
množství směsného komunálního odpadu připadajícího na
1 obyvatele města, neboť v tomto ukazateli bohužel naše měsROK 2009
95 312,50 Kč
to zaujímalo nelichotivé přední místo statistického žebříčku.
ROK 2010
153 905,50 Kč
Z výsledků vyhodnocení odpadového hospodářství ve
městě je zřejmé meziroční snížení celkového množství komunálního odpadu o 66 tun, tj. o cca 10%.
Z ekonomického hlediska se pak jedná o zvýšení příjmů
pro město, neboť od společnosti EKO-KOM město za rok
2010 obdrželo za všechny složky vytříděného komunálního
odpadu celkem 154 tis. Kč, z toho za sběr plastů a tetrapaků
bylo inkasováno 77 tis. Kč. Poměr pytlového sběru z odpadu
plastů a tetrapaků činil 37 %.
Město doufá, že občané budou v třídění odpadů pokračovat i nadále, na základě toho bude pak možno získané finanční prostředky použít zpět do odpadového hospodářství a také
investovat do zlepšování životního prostředí ve městě. To,
zda třídit do pytlů či speciálních kontejnerů, je dle podmínek
a možností individuální volbou každého občana. Důležitý
je výsledný efekt, a tím je minimalizování ekologické zátěže
jako takové. Toho lze dosáhnout v prvé řadě omezováním
množství vyprodukovaného odpadu celkově, a když už odpad
vznikne, tak je potřeba jej třídit. Třídění a nakládání s odpady lze bezesporu považovat za obraz kultury občana města
a vypovídá o vztahu k tomu jedinečnému a nejcennějšímu, co
nás obklopuje, k našemu životnímu prostředí.
6.1 Vyhodnocení odpadového hospodářství
Množství komunálního odpadu
r. 2009 (t)

r. 2010 (t)

I. čtvrtletí

170,268

147,721

II. čtvrtletí

185,616

157,67

III. čtvrtletí

190,883

162,584

IV. čtvrtletí

141,12

153,78

Celkem

687,887

621,755

Množství vytříděných složek komunálního odpadu (plast, sklo, papír)
2009

Plast (kg) Sklo barevné (kg) Sklo bílé (kg) Papír (kg)

I. čtvrtletí

2778

2857

1201

3847

II. čtvrtletí

3912

3049

1431

6232

III. čtvrtletí

4138

3043

908

5904

IV. čtvrtletí

3618

1406

974

5346

Celkem

14446

10355

4514

21329
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Poznámka:
Do sbíraných plastů nepatří pouze PET lahve, ale veškerý směsný plast a výrobky označeny patřičnou značkou.

7. KULTURNÍ A OSVĚTOVÁ ČINNOST
Rok 2010 byl rokem mimořádně bohatým na řadu
významných společenských a kulturních akcí jako např.
návštěva prezidenta republiky Václava Klause, slavnostní otevírání náměstí, odhalení a křest sochy, křest nového
hasičského auta, otevření IV. oddělení mateřské školy, otevření nových prostor Městské knihovny a kulturního střediska, otevírání nových prostor DDM ORION v základní
škole apod.
Kromě těchto oficiálních akcí byla organizována řada
dalších aktivit, a to:
o Příprava besed pro občany (úřad práce, zastupitelé města),
o Výstavní činnost - byly připraveny čtyři výstavy
o Němčický kurýr – spolupráce při přípravě a organizaci
2. ročníku rekreačního výletu na běžkách.
o Smrtná neděle – společně s NS Pantlék bylo připraveno nedělní odpoledne v duchu folklorních tradic v sále
kina
o Den matek – s mateřskou školou jsme spolupracovali při
jejich programu
o Akademie – základní škole bylo zajištěno technické
zázemí a pomoc při pořádání této každoroční akce
o Předávání vysvědčení - slavnostního předávání vysvědčení žákům devátých tříd naší základní školy
o Němčickem na kole – v prostorách foyer kina OKO bylo
připraveno občerstvovací a informační stanoviště při
mikroregionální akci.
7.1 Kino OKO
V roce 2010 bylo celkem promítnuto 42 filmových představení, které navštívilo 3.512 diváků. Průměrná návštěvnost
byla v loňském roce 83 diváků na jedno představení. V roce
2010 programování našeho kina citelně ovlivnily programové změny v kině Metro Prostějov, které zapůjčovalo filmové
novinky. Tato spolupráce byla ukončena v prosinci 2010,
a to z důvodu přechodu kina Metro na digitální technologii.
I přes tyto nesnáze se nám podařilo udržet návštěvnost
na celkem dobré úrovni.
Pro děti je připravováno každý měsíc jedno filmové
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představení, rovněž tak ke Dni dětí a u příležitosti ukončení školního roku je promítán mimořádný film pro děti.
7.2 Pořady pro MŠ a ZŠ
K pravidelným činnostem patří příprava divadelních
a hudebních pořadů pro děti mateřských a základních škol
tří mikroregionů –Němčicko, Předina a Střední Haná.
V roce 2010 bylo uskutečněno 24 představení pro celkem
4.063 dětí. Na každé školní pololetí je předem všem školám
v okolí (24 mateřských škol a 12 základních škol) zaslána
písemná nabídka pořadů. V roce 2010 nabídka obsahovala pořady pro všechny věkové kategorie dětí – divadelní
pohádky, zeměpisné a hudební pořady. Výběr pohádek byl
zaměřen i na přiblížení lidových tradic např. „Masopustní
pohádka“. K rozšíření výuky hudební výchovy byla pozvána skupina MARBO s hudebními pořady „Kdo si zpívá,
nezlobí“ a „Žádný muzikant z nebe nespadl“. Zeměpisné
znalosti z naší země dětem prohloubil Pavel Novák se
svým pořadem „Hranická propast“. K tradičním zářijovým
hostům patří Pohodáři z Pelhřimova, kteří k nám zavítali s
pořadem o Islandu. Nezapomínáme ani na nejoblíbenější
klasické pohádky např. Ferda Mravenec, Příběhy včelích
medvídků, Honza a čert,… .
Ve spolupráci s DDM Orion a Sborem dobrovolných
hasičů Němčice nad Hanou byl připraven v lednu dětský
karneval, tentokrát na téma „Hasičská pohádka“. Karneval
navštívilo přes 200 dětí v maskách za doprovodu rodičů,
kterých bylo také více jak sto.
Již čtvrtým rokem se mohli diváci účastnit Divadelních
pátků.
7.3 Hanácký divadelní máj
Hanácký divadelní máj je každoročním vyvrcholením
divadelní sezóny, v r. 2010 to byl již 24. ročník přehlídky
ochotnického divadla, které se zúčastnilo 13 divadelních
souborů a které navštívilo 1.583 diváků. V rámci přehlídky
byly také připraveny doprovodné akce:
• Dramaturgicko-režijní seminář na téma: “Možnosti
práce režiséra na jevištní situaci“
• Výtvarná soutěž pro mateřské školy na téma: „Ferda
Mravenec“
• Literární soutěž pro základní školy- Andersenova
hvězdička
Na Hanácký divadelní máj se podařilo získat dotace od
Ministerstva kultury ČR ve výši 30.000 Kč a od Krajského
úřadu Olomouc neinvestiční dotaci ve výši 50.000 Kč. Další finanční prostředky byly získány od sponzorů a příznivců ochotnického divadla.
Je třeba konstatovat, že tak rozsáhlá divadelní přehlídka by se neobešla bez spolupracovníků, kteří patří neodmyslitelně k pořadatelům.
7.4 Svátek hudby
Ve dnech 23. -27. června proběhl 13. ročník Svátku
hudby a město (kulturní středisko) se podílelo na jeho
technickém zajištění. Program se odehrával v sále kina
OKO a na náměstí.
7.5 Němčické hody
Poslední neděle v červenci patřila tradičním Němčickým hodům. Do programu se zapojilo hned několik
organizací našeho města – oddíl nohejbalu, FK,ČSCH,
NS Pantlék. Hlavní program byl připraven na Komen-
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ského náměstí na pódiu, ve kterém se představily tři
folklorní soubory - náš soubor Pantlék a jako hosté NS
Koštéř Manerov a Hanácká scéna Kojetín. V kostele se
představil Smíšený pěvecký sbor Janáček z Luhačovic
a poté bylo připraveno vystoupení country skupiny
Náhoda. Další kulturní program probíhal v prostorách
fary, kde kromě jiných vystoupil s hrou na harmoniku
člen kojetínského hanáckého souboru pan Zahradník.
7.6 Setkání historických vozidel
V sobotu 18. září se na náměstí uskutečnilo setkání historických vozidel pod názvem „Hanáckó rovinó“. Kulturní
středisko se podílelo na přípravě propagace a organizačním
zajištění samotné akce.
7.7 Rozsvícení stromku
Před zahájením adventu byl na malém náměstí rozsvícen Vánoční strom. Program byl zajištěn Základní uměleckou školou Němčice nad Hanou. Technické zázemí
a propagaci zajišťovalo kulturní středisko. Firma Velinvestik s.r.o. provedla instalaci nového osvětlení na náměstí
a kontrolu technického stavu stávající výzdoby a dohlížela
na bezpečnost při rozsvěcení.
7.8 Vypouštění balónků s přáním Ježíškovi
V roce 2010 se město Němčice nad Hanou již potřetí zúčastnilo celostátního pokusu o rekord ve vypouštění
balónků s přáním Ježíškovi. Na akci spolupracovali žáci
základní školy, kteří pomáhali při napouštění i rozdávání
balónků. DDM Orion připravil soutěže, které proběhly na
náměstí před samotným vypouštěním a Sbor dobrovolných
hasičů řídil dopravu na náměstí. Pracovníci kulturního
střediska celou akci koordinovali, připravili technické zázemí a připravili občerstvení. Celkem bylo vypuštěno 480 ks
balónků.
7.9 Vánoční koncert
V prosinci se uskutečnil Vánoční koncert vokálního
souboru Gentlemen Singers z Hradce Králové, který divákům navodil příjemnou vánoční atmosféru.
7.10 Němčice pod lupou
V roce 2010 byla vydána čtyři čísla čtvrtletníku
Němčice pod lupou nákladem 300 ks. Na vydávání spolupracuje čtyřčlenná redakční rada. Veškeré příspěvky
byly zpracovávány na kulturním středisku, které rovněž
zajišťovalo distribuci časopisu. V jednotlivých vydáních
byla mimo jiného prezentována i činnost všech organizací, působících v Němčicích nad Hanou ať už příspěvkových, nebo neziskových organizací města. Časopis je
pro občany také jedním ze zdrojů informací předávaných městským úřadem.
7.11 Knihovna
Rok 2010 znamenal pro činnost knihovny významnou změnu. Z důvodů rekonstrukce a znovuzprovoznění
dalšího 4. oddělení mateřské školy bylo nutno městskou
knihovnu z mateřské školy přesunout. Město rozhodlo
o jejím umístnění do prostor Lidového domu, které však
předtím musely projít náročnou rekonstrukcí. 31.března
proběhlo poslední půjčování a do 7. dubna byla knihovna vystěhována. Po dobu oprav byly knihy dočasně
umístěny v prostorách sokolovny. Po dokončení oprav,
v průběhu října a listopadu, byl fond knihovny převezen ze sokolovny a uspořádán v nových prostorách, kte-
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ré byly kompletně vybaveny novým nábytkem. Současně
byla provedena i revize celého knižního fondu.
Slavnostní otevření knihovny se uskutečnilo 24. listopadu, pravidelný provoz knihovny byl obnoven 1. prosince 2010.
Dle provozních možností knihovny proběhla tradiční
setkávání s dětmi mateřské školy dle připraveného plánu
témat, doplňujících práci s dětmi v mateřské škole. 7. ledna
se uskutečnila beseda Znáte Tománka. Jejím cílem bylo na
literárním tématu přiblížit dětem z předškolních oddělení
atmosféru zápisu do školy. S dětmi z mladšího oddělení
proběhlo „Zimní veršování“. V lednu proběhlo povídání
o obrázcích a pohádkách Josefa Lady, v únoru se uskutečnilo vyprávění o masopustních zvycích, které předcházelo tradičnímu karnevalu v mateřské škole. V prostorách
mateřské školy bylo uspořádáno setkání s poezií Františka
Hrubína.
Pro základní školu byly uspořádány čtyři akce: pro žáky
5. ročníku povídání o Babičce Boženy Němcové, beseda
o Astrid Lindgrenové a první lekce knihovnické informatiky - Kniha, její vznik a vývoj. S žáky devátého ročníku byla
společná dlouholetá setkávání uzavřena před jejich odchodem ze školy besedou o Janu Werichovi, uspořádanou v sále
kina.
Velkou akcí bylo 23.února Setkání knihovníků. Tato
akce probíhá pravidelně a tentokrát byla pro její uspořádání vybrána knihovna v Němčicích. Mezi třiceti návštěvníky byli vedle dobrovolných knihovníků i starostové okolních obcí a pracovnice olomoucké knihovny.
Účastníci byli seznámeni s činností němčické knihovny,
vzájemně si vyměňovali své zkušenosti a na odpoledním
programu si vyslechli vzorovou besedu s regionální tématikou „Pojedem koničkama“ na které zazpívali živě i krojovaní Hanáci.
Během prvního čtvrtletí se uskutečnila Pondělní předčítání, jejichž třetí sezóna byla uzavřena společným letním
výletem do Holešova.
Poslední listopadové pondělí byla zahájena nová sezóna
Pondělních předčítání, a to setkáním se spisovatelem Vladimírem Zajícem a jeho knihou Otvírač cest. Jeho návštěva
v Němčicích byla využita i ke dvěma besedám o této knize
uspořádaným pro žáky ZŠ ve škole. Závěr roku pak tvořily
třinácté „Vánoce v knihovně“.
Činnost knihovny v číslech
Počet výpůjček celkem: 2.993
naučná pro dospělé
272
beletrie pro dospělé
2.257
naučná pro mládež
125
beletrie pro mládež
339
periodika
283
počet zaregistrovaných čtenářů
111
počet evidovaných čtenářů
523
počet návštěvníků (knihovny i kulturních akcí) 712
kolektivní kulturní akce
18
K doplnění nabídky našeho fondu byl před otevřením
dodán soubor novinek z regionálního oddělení Městské
knihovny v Prostějově.
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8. VZDĚLÁVACÍ A ZÁJMOVÁ ČINNOST
8.1 Základní škola Němčice nad Hanou, p.o.
Počet žáků Základní školy v Němčicích nad Hanou se
již několik let pohybuje kolem čísla 300. Ve školním roce
20009/2010 navštěvovalo školu 307 žáků.
Vzdělávání žáků v současné době zajišťuje 18 pedagogických pracovníků, 2 asistentky a 2 vychovatelé.
Kapacita školní jídelny je 400 strávníků.
V průběhu školního roku 2009 / 2010 byla dokončena realizace projektu: Moderní škola pro děti z ROP Střední Morava
– prioritní osa: Integrovaný rozvoj a obnova regionu, oblast:
Rozvoj venkova, podoblast: Sociální infrastruktura.
V současné době je ke stávající budově ze dvora přistaven
výtah pro přepravu postižených osob do všech pater školy
a byla provedena modernizace vybavení odborných učeben.
Jedná se o jazykovou učebnu, multimediální učebnu, učebnu
fyziky, učebnu biologie a chemie, učebnu zeměpisu, učebnu
hudební výchovy, učebnu výtvarné výchovy, dílny a cvičnou
kuchyňku. Do učeben je nově pořízena multimediální technika, nový nábytek pro vybavení prostorů pro žáky i pedagogy
a také nové učební pomůcky.
Stále na škole přetrvává letitý problém s nevyhovující tělocvičnou. Již od roku 1999 vyplývá tento požadavek z inspekčních záznamů hygienické stanice v Prostějově – viz protokol
z 20. 5. 1999. V roce 2005 vyšla v platnost vyhláška č. 410
/ 2005 o hygienických požadavcích na prostory a provoz
zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ze které přesně vyplývají podrobné požadavky na
prostory k výuce tělesné výchovy / viz. § 5 vyhl./. Z těchto
důvodů je naprosto jasné, proč je pro město nyní prioritou
přístavba sportovní haly v areálu školy.
O letních prázdninách byl pořízen nový nábytek do
1. ročníku. Také byl zakoupen malotraktor a foukač-vysavač
pro práci školníka. Pro výuku byl pořízen dataprojektor do
učebny literární výchovy. Koncem kalendářního roku bylo
nutné investovat finanční prostředky do nového počítače pro
paní hospodářku. Díky příspěvku města byl zakoupen posilovací stroj – cyklotrenažér do školní posilovny, kterou využívá
také DDM Orion. Z programu na podporu integrace romské
komunity byl zakoupen magnetofon, DVD a LCD Samsung
televizor do školní družiny, kterou využívají i asistentky pro
sociálně znevýhodněné žáky, dále byla z projektu zakoupena
tiskárna OKI.
Během letních prázdnin došlo k úpravě některých stávajících prostor v přízemí a v suterénu školy, tyto prostoru byly
dány DDM Orion do bezplatného pronájmu a celá příspěvková organizace na základě rozhodnutí zastupitelstva byla přemístěna do areálu školy.
Do pedagogické činnosti jsou zapojeni i 2 asistentky pro
sociálně znevýhodněné žáky. Jejich náplní je podporovat
integraci těchto žáků do školního prostředí. Asistentky jsou
spojovacím článkem mezi školou a rodinami, ulehčují oběma
stranám vzájemnou komunikaci. Škola žákům poskytuje také
pravidelnou logopedickou péči, kterou jsme v letošním roce
rozšířili. Nyní je tato péče zajišťována dvěma pedagogickými pracovníky, žáci školy chodí do poradny v budově školy
a předškolní péče je poskytována přímo v mateřské škole.
Ve škole pracuje Školská rada a o.s. Přátelé otevřené školy.
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Základní škola má své již tradiční akce a projekty. Mezi
nejznámější patří akademie, slavnostní předávání vysvědčení žákům 9. ročníku, škola v přírodě, lyžařský kurz, projektový týden, projektové dny a školní výlety. Žáci se podílejí
i na humanitární pomoci – účastníme se již téměř dvacet let
mezinárodního projektu Hnutí na vlastních nohou a čtvrtým rokem organizujeme adopci na dálku.
Žáci školy se aktivně a hlavně úspěšně zúčastňují olympiád, výchovně vzdělávacích akcí a soutěží literárních, dramatických či sportovních. Jejich výsledky jsou prezentovány
ve školním časopise, v místním tisku a na webových stránkách školy.
Základní škola dále spolupracuje s kulturním referentem
města, ZUŠ a DDM – zde je nabídnuta možnost zapojení
se do činnosti kroužků či vystoupit s výsledky své práce na
veřejnosti /Hanácký divadelní máj, Svátek hudby, kulturní
program pro obyvatele DPS…/.
Školní parlament spolupracuje s vedením města, zástupci školního parlamentu jsou pravidelně zváni na setkání se
starostkou a každoročně jsou pořádány besedy žáků 2. stupně s představiteli města, s ředitelkou školy a v letošním roce
proběhlo také setkání s poslancem parlamentu ČR panem
MUDr. Pavlem Holíkem.
Příspěvek na provoz od zřizovatele v roce 2010 byl schválen ve výši 3 648 784,- Kč, dotace KÚ činila 10 925 047, 89
a ostatní výnosy a tržby 1 611 393,84 Kč. Hospodářský výsledek hlavní činnosti činil + 13 807, 93 Kč.
8.2 Základní umělecká škola Němčice nad Hanou,
p.o.
Základní uměleckou školu Němčice nad Hanou navštěvovalo ve školním roce 2009/10 celkem 580 žáků a to ve
všech uměleckých oborech: hudebním, tanečním, výtvarném a literárně-dramatickém. Vyučovalo na ní 30 pedagogických pracovníků na pobočkách v Nezamyslicích, Klenovicích na Hané, Brodku u Prostějova, Dobromilicích, Pivíně,
Prostějově, Vřesovicích, Bedihošti, Otaslavicích a Tištíně.
Školní rok 2009/2010 byl pro školu jubilejní, neboť si
připomněla si 40. výročí svého založení. Dramaturgie výročních akcí školy byla pojatá tak, aby se jednotlivé akce uskutečňovaly průběžně. Prvním z jubilejních akcí byl cyklus
adventních koncertů, na kterém se kromě školních souborů
prezentoval i pěvecký spolek, smyčcový komorní soubor
Musica, který si připomněl 20. výročí svého založení a taneční skupina RUT. Část programu adventních koncertů byla
v únoru předvedena i v pražském klubu 2. patro. Program
byl rozšířen o vernisáž výstavy žáků výtvarného oboru.
Vyvrcholením výročních akcí byl bezesporu němčický festival uměleckých aktivit dětí a mládeže Svátek hudby
2010. Byl koncipován tak, aby se na něm prezentovali nejenom stěžejní soubory a orchestry školy, ale i malá komorní
sdružení složená z nejmladších a mladších žáků a soubory z poboček. Prostor byl vytvořen i pro bývalé absolventy
literárně-dramatického oboru. Zahájení festivalu patřilo již
tradičně programu Vzájemnosti, ve kterém se v kině Oko
představili žáci tanečního oboru. Následující den proběhla
vernisáž výstavy a divadelní představení žáků LDO O bíle
kočičí princezně.
Na festivalu účinkovalo celkem 42 souborů, z toho 3 ze
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zahraničí. Na pódiu se vystřídalo asi 600 účinkujících. Festival Svátek hudby 2010 byl současně vyvrcholením pětileté
mezinárodní projektové činnosti, kterou organizovala naše
škola ve spolupráci s Českou národní agenturou – Youth pod
názvem Hudba a folklór nás spojuje. Naši žáci se v tomto
období seznámili a vytvářeli společná vystoupení s mladými umělci ze Slovenska, Polska, Irska, Maďarska, Španělska,
Chorvatska a Srbska.
Velký úspěch zaznamenal v uplynulém školním roce
i dechový orchestr, který získal zlaté pásmo na mezinárodní soutěži velkých dechových orchestrů v Ostravě a taktéž
reprezentoval naši školu na mezinárodním festivalu v chorvatském Daruvaru. Orchestr si v tomto roce připomněl
25. výročí svého trvání tradičními jarními koncerty a v květnu zahrál i prezidentu České republiky panu Václavu Klausovi při jeho návštěvě v Němčicích nad Hanou.
Školní rok 2009/10 završil určitou etapu v existenci školy,
a to zejména v oblasti mezinárodních projektů financovaných Evropskou unií, v dosažení pomyslného vrcholu činnosti dechového orchestru a taneční skupiny RUT. Nejstarší
žáci školy a bývalí absolventi posouvají věkové rozpětí žáků
školy směrem nahoru, čímž naplňují náš dlouhodobý záměr
- budování vícegenerační školy. Současně se začíná žánrově
profilovat nová, nejmladší generace mladých umělců, a to
nejen v hudebním oboru. Vlivem navýšení cílové kapacity
se výrazně rozvíjí nehudební obory, a to zejména na pobočkách. Škola má dobré předpoklady pro svůj další rozvoj.
Město Němčice nad Hanou poskytlo v roce 2010 škole
příspěvek ve výši 799 102,- Kč. Finanční příspěvky z grantů činily 218 000,- Kč, vlastní příjmy činily 1 424 781,37 Kč
a hospodářský výsledek byl 12 980,21 Kč.
8.3 Mateřská škola Němčice nad Hanou, p.o.
Pro školní rok 2009/2010 bylo do mateřské školy přihlášeno 75 dětí ve věku od 3 do 6 let. Kapacita školy byla
naplněna na 100%.Děti byly rozděleny do tří tříd, staralo se
o ně 5 kvalifikovaných učitelek a 1 nekvalifikovaná učitelka
- vychovatelka ŠD. Při zápisu do mateřské školy pro školní
rok 2010/2011 v únoru 2010, bylo zapsáno 51 nových dětí
a celkový počet přihlášených dětí pro tento školní rok dosáhl
počtu 100 dětí.
V zájmu uspokojení všech zájemců o umístění dítěte do
MŠ se zřizovatel rozhodl otevřít čtvrtou třídu mateřské školy
a zvýšit stávající kapacitu MŠ ze 75 dětí na 100 dětí. Čtvrtá
třída byla slavnostně otevřena 14.června 2010 a děti do ní
nastoupily 1. září 2010. Od 1. září 2010 navštěvuje mateřskou školu 100 dětí, které jsou umístěny ve čtyřech věkově
smíšených třídách po 25 dětech. Celkem se o děti stará osm
učitelek, z toho sedm kvalifikovaných a jedna nekvalifikovaná - vychovatelka. Posílen byl i počet nepedagogických pracovnic tak, aby byl zajištěn plynulý chod školy.
Součástí mateřské školy je školní jídelna s denní kapacitou 120 jídel. Provoz mateřské školy byl stanoven s ohledem
na dopravní obslužnost dle potřeb zákonných zástupců dětí
od 5.45 hodin do 16.30 hodin denně.
Do mateřské školy dojíždí i děti z okolních obcí, a to
z obcí Hruška, Tvorovice, Mořice, Vrchoslavice, Měrovice,
Pavlovice u Kojetína, Srbce, Uhřice, Doloplazy a Kojetín.
Jejich počet se zvýšil od 1 .září 2010 na 26, tento počet se
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rovná kapacitě jedné třídy mateřské školy. Mateřská škola
pracuje podle inovovaného školního vzdělávacího programu
s názvem „Moje země a já v ní“. Z něj vycházejí jednotlivé
třídní vzdělávací programy upravené pro konkrétní věkovou
skupinu s respektováním individuálních potřeb dětí.
Do výuky jsou zařazovány prvky „Zdravé mateřské školy“ s cílem posilovat a upevňovat zdraví dětí a vést je ke zdravému životnímu stylu.
Velký důraz byl také kladen na další vzdělávání pedagogických pracovnic. Využily jsme nabídku NIDV v Jihlavě
a v Novém Jičíně, jejichž semináře jsou rozvrženy do tříletého cyklu a jsou hrazeny z ESF.
Děti měly možnost přímo v mateřské škole navštěvovat zájmové kroužky, a to Angličtinu pro nejmenší a Jógu
pro děti. Oba kroužky pracovaly pod záštitou DDM Orion
v Němčících nad Hanou.
Při mateřské škole byla zřízena také logopedická poradna,
která vznikla na základě dohody mezi mateřskou a základní
školou. Mateřská škola poskytuje provozní zázemí, základní
škola hradí náklady za práci logopeda. Logopedická poradna
pracovala pravidelně každé pondělí od 12.30 do 17.00 hodin.
V roce 2010 využilo služeb logopedické poradny 51 dětí. Tato
služba byla rodiči dětí hodnocena velmi kladně.
Děti mateřské školy se pravidelně účastní Sportovní
olympiády mateřských škol v rámci Mikroregionu Němčicko
v Doloplazích. V roce 2010 se umístily na pěkném 2. místě.
V roce 2010 získaly děti i několik ocenění za výtvarné práce v soutěžích s ekologickou tématikou vyhlášených
„Sluňákovem“.
Výsledky výchovně vzdělávací práce s dětmi mají možnost posoudit nejen rodiče našich dětí, ale i široká veřejnost.
Děti pravidelně vystupují na besídkách a různých akcích,
které jsou připravované jak samotnou školkou, tak i kulturním referentem města. Dlouholetá je i spolupráce mateřské
školy s místními společenskými organizacemi.
Od září 2010 má veřejnost možnost informovat se o dění
v mateřské škole na internetových stránkách, nebo z příspěvků školy v městském časopise Němčice pod lupou.
V roce 2010 poskytlo město mateřské škole příspěvek ve výši
1 303 869,-- Kč, vlastní příjmy mateřské školy činily 684 215,74 Kč .
Hospodářský výsledek pak skončil ziskem 666.97 Kč.
8.4 Dům dětí a mládeže ORION Němčice nad Hanou, p.o.
DDM ORION Němčice nad Hanou je příspěvkovou
organizací města Němčice nad Hanou, jejímž hlavním cílem
je vyplňovat aktivně volný čas dětem, mládeži i dospělým
v celém mikroregionu Němčicko.
Činnost DDM ORION je určována školským zákonem
561/2004 Sb., a vyhláškou 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání.
Oba tyto legislativní rámce vymezují pravidelnou zájmovou
, spontánní , táborovou, příležitostnou činnosti, individuální
práci s talenty a osvětovou činnost. Dále je činnost DDM určována Zřizovací listinou města Němčice nad Hanou.
V roce 2010 zasáhly do činnosti DDM ORION dvě zásadní změny, které proběhly víceméně současně. Po 20-ti letém
působení odešla do starobního důchodu první ředitelka,
Mgr. Jarmila Coufalíková a vystřídala ji od srpna 2010 Mgr.
Eva Bašková. Druhou významnou změnou pak bylo stěhování do nových prostor, které vznikly v budově základní školy.
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V pravidelné činnosti pracovalo ve školním roce
2009/2010 v 47 zájmových útvarech 578 účastníků. Výstupem
z těchto zájmových útvarů je většinou získání specifických
dovedností či znalostí, které děti mohou uplatnit v osobním
životě. Ve výtvarných kroužcích si děti vyrábí mnoho praktických a velmi vkusných dárků pro své nejbližší, v tanečních
kroužcích si děti osvojují choreografie, se kterými se prezentují na veřejnosti nebo se zapojují do různých tanečních soutěží. V těch pak mnohdy získávají hezká umístění. Sportovní
kroužky se zapojují do turnajů a soutěží a jejich úspěchy také
nejsou zanedbatelné. Děti se v rámci kroužků účastní tematických výletů, výstav, zapojují se do různých vyhlašovaných
soutěží a programů.
Pro širokou veřejnost celého mikroregionu bylo připraveno ve školním roce 2009/2010 celkem 41 příležitostných akcí,
z nichž některé rozsáhlejšího charakteru se konaly na veřejném prostranství náměstí nebo v parku u stadionu. Těchto
příležitostných akcí se zúčastnilo 5670 účastníků, z toho 20
akcí proběhlo o sobotách, nedělích a státních svátcích.
K nejvýznamnějším příležitostným aktivitám patřila nepostupová soutěžní přehlídka mažoretek, Slavnosti padajícího
listí, Country bál, Mikulášská nadílka v MŠ mikroregionu,
Čertoviny, Karneval, Cesta ke zdraví, Zimní pobytový tábor
o jarních prázdninách a program na DDM ORION v jarní
prázdniny, aktivity v době velikonočních prázdnin, Slet čarodějnic, oblastní kolo soutěže Zelená stezka zlatý list, Dětský
den, festival Country jízda; rovněž proběhla celá řada tvořivých
dílen a také výletů, které pořádáme ve spolupráci se Sokolem
Němčice nad Hanou, uskutečnilo se také několik víkendových
pobytových akcí, např. Víkendovka v Jeseníkách, na kterou
byly použity prostředky z dotace Olomouckého kraje.
Po obnově a znovuzprovoznění táborové základny
v Kladkách – Bělé zde proběhly čtyři turnusy letních táborů
a několik víkendových setkání pro děti ze zájmových útvarů. DDM ORION patří mezi SVČ, kde je táborové činnosti
věnována velká pozornost. Kromě již zmíněného zimního
tábora s výukou lyžování a snowboardingu proběhlo 5 letních táborů. Pro děti mladšího školního věku bylo připraveno desetidenní pirátské putování ve Slavětíně u Slavonic.
Dalším táborem byl stanový tábor na Kladkách. Letos motivován mafiánskými příběhy, a tak se děti ocitly v roce 1932
v Chicagu. Tradiční se stává také soustředění mažoretek,
v tomto školním roce si vybraly pobyt v malebném prostředí
Horní Bečvy. V letošním roce DDM ORION navázal na dobrou spolupráci s farností v Němčicích nad Hanou a připravil pro děti týdenní pobyt ve Švábenicích. Šestým táborem
byl Minitábor pro maminky s dětmi, v tomto školním roce
v mikroregionu Hranicko.
Všechny uvedené akce většího nebo menšího rozsahu
pořádá DDM pomoci externistů, a dobrovolných pracovníků.
Výborná spolupráce je zejména se SDH Němčice nad Hanou,
TJ Sokol Němčice nad Hanou, se skupinou historického šermu AQUA FORTIS nebo Hobby klubem. Samozřejmě, že
všechny významné jmenované akce příležitostného charakteru by nemohly být úspěšné bez finanční podpory sponzorů
a zřizovatele DDM ORION, Města Němčice nad Hanou.
DDM obdržel v roce příspěvek do zřizovatele Města
Němčice Kč 690 000, vlastní příjmy dosáhly 1 032 237,24 Kč,
hospodářský výsledek za 2010 činil 4 102,79 Kč.
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Příspěvek ze státního rozpočtu na mzdy pedagogů prostřednictvím KÚ činil 1 876 100,- Kč, účelová dotace od KÚ
určená na CJ 2010 Kč 30 000, celkové náklady DDM dosáhly 3 624 234,45 Kč a celkové výnosy Kč 3 628 337,24 Kč
9. ZÁVĚR
Rok 2010 byl pro město Němčice nad Hanou výjimečný
především v tom, že mimo řadu investičních akcí, které byly
realizovány v hodnotě více jak 37 milionů korun, byla provedena řada oprav na majetku obce, a to ve výši cca 12 mil. Kč.
Na vzhledu ulic našeho města je to znát. Byl rekonstruován kanalizační řad v ulici Okružní, kde byl také dobudován
vodovod. Komunikace a chodníky byly rekonstruovány v ulicích ČSLa a Sokolská, Chvátalova /dokončeno v roce 2011/.
Systematicky jsou upravovány i přilehlé zelené plochy
a realizována výsadba stromů a keřů. Souběžně s těmito
pracemi bylo rekonstruováno veřejné osvětlení v uvedených ulicích.
Snad nejvíce viditelné pro veřejnost bylo v loňském roce
dokončení investiční akce „Přitažlivé náměstí-centrum
společenského života“, která navazovala na rekonstrukci
našich náměstí. V rámci této akce byla vybudována kašna
se sochou Šikulky, instalována venkovní galerie a zábrany
k sochám. Tato investice byla financována prostřednictvím
MAS Na cestě k prosperitě z prostředků města a dotace
SZIF v celkové hodnotě 2,5 mil. Kč.
Z dalších významných investic je třeba zmínit:
o opravu střechy v mateřské škole ze 360 tis. Kč,
o rekonstrukci služebního bytu školníka za 373 tis. Kč.,
o pořízení cisterny CAC 20 pro jednotku hasičů JPO II.
v hodnotě 5,7 mil. Kč.
o zakoupení vozidla Multikár FUMO pro potřeby města na
údržbu veřejného prostranství v hodnotě 1,5 mil. Kč.
o sanace vlhkého zdiva v budově hasičské zbrojnice
v hodnotě 2,2 mil. Kč.
V loňském roce rovněž pokračovalo město ve zpracování projektových dokumentací tak, abychom byli připraveni
na případné dotační výzvy, ať již z národních či evropských
fondů. Jedná se o projekty: dostavba kanalizace a ČOV,
sportovní hala, revitalizace hřbitova.
Realizace na sebe navazujících či souběžně probíhajících investičních akcí od počátku roku 2010, nazvaná některými občany akce „kulový blesk“ neměla jen příznivce,
ale i odpůrce. S odstupem času jsme však přesvědčeni, že
přinesla kýžený výsledek.
Jednalo např. o dočasné uzavření a vystěhování městské
knihovny z mateřské školy, úprava prostor po knihovně zpět
na IV. oddělení MŠ, a tím navýšení kapacity naší školky na 100
dětí. Všichni zájemci z řad rodičů našeho města byli uspokojeni a mají své děti umístěné v místní školce, volná místa využívají dle možností i rodiče z okolních obcí regionu.
Dalším významným rozhodnutím zastupitelstva bylo
provedení rekonstrukce Lidového domu, kdy po dlouhých diskuzích město rozhodlo uvolnit finanční prostředky v objemu 2,5 mil. Kč na rekonstrukci budovy Lidového
domu. Tak mohlo být vytvořeno důstojné prostředí pro
městskou knihovnu a kulturní středisko, jejichž prostory
byly 24. listopadu slavnostně otevřeny a od 1. prosince 2010
opět zpřístupněny veřejnosti.
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Třetím krokem, který zčeřil hladinu veřejného mínění,
bylo přestěhování Domu dětí a mládeže ORION z budovy
ZUŠ na Komenského náměstí do budovy ZŠ v Tyršově ulici.
V základní škole byla uvolněna jedna místnost ze služebního bytu školníka, prostory v přízemí a suterénu základní
školy. Byla provedena rekonstrukce těchto prostor a myslíme
si, že děti i „Domeček“ jsou dnes již se svým novým působištěm spokojeni. V jedné budově mají k sobě daleko blíže,
více o sobě vědí a budeme věřit, že v příštím roce, kdy bude
zrealizována výstavba haly, budou mít děti pro sport a volnočasové aktivity ideální podmínky.
Akci „kulový blesk“ tedy z odstupem času hodnotíme
kladně.
V roce 2010 město věnovalo pozornost také péči o kulturní dědictví našich předků. Byla restaurována socha sv.
Jana Nepomuckého, kříž před hřbitovem a kříž na hřbitově.
Dále město podpořilo činnost svých příspěvkových organizací, neziskových organizací i farnosti. Přispělo také na
zařízení, která poskytují stálou péči našim starším občanům
nebo dětem, vyžadujícím odbornou péči.
Ani pro letošní rok si vedení města neklade malé cíle. Je
pravdou, že po komunálních volbách došlo ke značné obměně členů zastupitelstva, což s sebou přináší zdlouhavější projednávání připravovaných kroků i jejich následnou realizaci.
Ale tento jev je patrný vždy po volbách. Věříme, že najdeme
společnou řeč a naše jednání budou konstruktivní a plodná.
V roce 2011 je před námi největší investiční akce za
posledních 13 let. Jedná se o dokončení kanalizačního řadu
v ulici Masarykova a vybudování nové čistírny odpadních
vod. Akce si vyžádá náklady ve výši 57 mil. Kč, z čehož část
je financována z dotace MZe ČR, příspěvku Olomouckého
kraje, úvěru a vlastních prostředků města.
Dalším úkolem, který je před námi, je rest z minulého
roku, a to je dokončení rekonstrukce Chvátalovy ulice.
Druhým velkým úkolem je doložit všechny potřebné
dokumentace k žádosti do ROP na dotaci výstavby haly při
základní škole.
Vzhledem k těmto dvěma velkým investičním akcím
bude nuceno město letos omezit investice do dalších oprav
a rekonstrukcí svého majetku. Jsme si totiž vědomi, že finanční prostředky z Evropské unie budou jen v omezené míře, na
investice už se dnes nedostává. Proto chceme využít poslední
možnosti a realizovat tyto dvě velké investice.
Z památek je v plánu restaurování kříže při silnici na
Vrchoslavice, který je v havarijním stavu a je nebezpečí jeho
zřícení, a to i s ohledem na probíhající stavební práce na
kanalizaci.
I v letošním roce město pamatuje na podporu svých zřízených příspěvkových organizací, neziskových organizací
a němčické farnosti, a proto vypsalo grantový program Spolupráce 2011, jehož smyslem je finančně podpořit aktivity
neziskových organizací a současně je tak motivovat k realizaci projektů prospěšných nejen pro tyto subjekty, ale i pro
občany našeho města.
Vážení občané, i v letošním roce si naše zastupitelstvo
klade velké cíle a my všichni společně věříme, že se nám
podaří je splnit.
Ivana Dvořáková
ing. Jan Vrána
starostka místostarota

Němčice
pod lupou
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Němčické hody
Letošní němčické hody připadly na
víkend 23. a 24. července. Počasí nám
v průběhu týdne moc nepřálo, a tak
všichni pořadatelé čekali, co nám přinese
víkend.
Program na hody byl připraven velmi
bohatý a každý, kdo chtěl, si určitě našel
to, co ho zajímalo. Do programu se zapojily i neziskové organizace města – hasiči,
chovatelé, fotbalisté a sokoli. Program
probíhal v sokolovně, na stadionu, na
náměstí, v kostele, ve farské zahradě.
K novinkám letošních hodů patřil
program na sobotní podvečer ve farské
zahradě, který si připravil sbor dobrovolných hasičů. V podvečer se představila
skupina historického šermu Aqua Fortis,
NS Pantlék a večer patřil cimbálové muzice Ječmínek z Konice. Na tanečním parketu u stadionu fotbalisté připravili jiný
hudební žánr na tradiční hodové zábavě.
Všichni se příjemně bavili do pozdních
večerních hodin.
Hodovou neděli jsme si také užili. Chovatelé měli připravenou výstavu
drobného zvířectva v areálu na Novosa-

dech, která se líbila nejen dětem, ale
i dospělým. K nedělnímu dopoledni patří
neodmyslitelně mše svatá, které se zúčastnila i početná skupina krojovaných. NS
Pantlék také nezapomněl položit kytici
květů na hrob paní Boženy Kostkové.
Na náměstí byl připraven folklorní
program, ve kterém se kromě našeho
NS Pantléku představili i hosté z Koje-

tína, Hnojic a Vnorov. V programu se
kromě hanáckých tanců předvedly tance a zvyky z jižní Moravy v podání NS
Spinek Vnorovy a jeho členové nás na
závěr celého programu příjemně překvapili módní přehlídkou spodního prádla.
Odpoledním programem nás provázel
pan Jiří Vrba. Po folklorním vystoupení
následoval v kostele koncert nám všem
dobře známého pěveckého sboru Janáček
z Luhačovic a kdo chtěl společně s námi
prožít i nedělní podvečer, tak si přišel
poslechnout na farskou zahradu country
kapelu Náhoda. O občerstvení se perfektně postarali naši hasiči.
Fotbaloví fanoušci nebyli ani letos
ošizeni o tradiční zápas „starých pánů“
a v sobotu se na našem hřišti odehrál
zápas dorostu.
Děkuji všem jménem města Němčice nad Hanou za spolupráci a přípravu
hodového programu pro naše občany a jsem velmi ráda, že se tato tradice
v našem městě udržuje, a věřím, že se
budeme i nadále podílet na jejím pokračování. Děkuji také panu Hrabalovi za
sponzorský dar pro naše hosty, kteří se
účastnili hodového programu.
Ing. Jana Oulehlová,kulturní referent.

Mikroregion
Němčicko se baví
Poslední prázdninová sobota patřila již tradičnímu setkání obcí Mikroregionu Němčicko. V letošním roce
byly hostitelem Dobromilice. Němčice
nad Hanou jelo tentokrát reprezentovat družstvo složené z mladých hasičů.
Odpoledne jsme zahájili průvodem,
který nás za doprovodu Dechového
orchestru mladých při ZUŠ Němčice
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nad Hanou přivedl na hřiště. Po slavnostním zahájení jsme se pustili do
soutěží, které byly až do poslední chvíle v přísném utajení. Další, kdo reprezentoval Němčice, byl NS Pantlék, který si připravil do programu folklorní

Divadelní pátky
V pátek 23. září jsme zahájili již
V. sezónu Divadelních pátků. Celkem je
připraveno šest divadelních představení
a myslím si, že si každý z naší nabídky
vybere. Jako spolupořadatel se s Městem
Němčice nad Hanou zapojil i Divadelní spolek „Na Štaci“ a spolupráci jsme

vystoupení. Setkání bylo připraveno ve
westernovém stylu a tomu odpovídaly
i některé připravené soutěže např. jízda
na elektrickém býku.
Naše družstvo bojovalo statečně,
i když si neodvezlo vysněné vítězství,

ale to nevadí; důležitá byla dobrá nálada;
a příjemně strávené sobotní odpoledne.
Pořadatelé svůj úkol splnili na jedničku,
a kdo z vás přijel podpořit naše družstvo,
určitě se příjemně pobavil.
Ing. Jana Oulehlová

navázali i s MAS „Na cestě k prosperitě“.
Jako v předchozích sezónách je možné zakoupit si výhodnou permanentku
a nabízíme i rodinné vstupné tj. pokud
půjdou oba rodiče na divadelní představení, tak dítě má vstup volný.
Věříme, že páteční večery nebudete trávit doma u televize a navštívíte

divadelní představení a podpoříte tak
hostující divadelní soubory v jejich
snažení.
Současně se zahájením divadelní
sezóny je připravováno pravidelné Pondělní předčítání v knihovně, na které
Vás také srdečně zveme.
Ing. Jana Oulehlová

Divadelní spolek „Na Štaci“ mezi sebou rád přivítá všechny, kteří mají rádi divadlo a chtějí se předvést „Na
prknech, co znamenají svět“. Pravidelné zkoušky souboru se konají v sále kina OKO každou neděli od 17,00
hod.- vchod přes divadelní šatnu. Telefonní kontakt na vedoucí DS 774 412 387.
Těšíme se na Vás

Pozvánka do knihovny aneb Čas pro nevšední zážitky v knihovně
Dovolte mi, prosím, abych Vás v podzimní ,,Lupě“ přivítala zpět ,,do školních
lavic“. Vlastně nejen do školních lavic,
ale třeba i do knihovny.
Dovolte mi, prosím, také to, abych
se úvodem představila. Protože jsem
v knihovně nová. Jmenuji se Jana Hošáková, vystudovala jsem obor Informační studia a knihovnictví na Masarykově univerzitě v Brně a nastoupila jsem
k 1. září 2011 namísto paní Kouřilové,
která s Vámi v knihovně spolupracovala
celých, a jistě pro každého z Vás neuvěřitelných, 39 let!!! Tímto bych jí také mj.
chtěla poděkovat za vše, co pro knihovnu udělala.
Chtěla bych navázat na dlouhodobou práci paní Kouřilové a proto věřím,
že se budeme společně (ne)pravidelně
potkávat; budu ráda, když to bude
právě v knihovně, a když ne tam, tak
na jiných kulturních a společenských
akcích. Vítám také jakékoli podněty
a připomínky k činnosti Městské knihovny. Ráda splním i Vaše přání, co se týče
např. nových knih, pakliže to bude
v mých silách. Jsem otevřena veškerým
novým nápadům a inovacím.
A nyní co nabízíme: v knihovně je
bohatý a vytříbený kvalitní knihovní
fond, který se stále aktualizuje zejména tím, že se dokupují nové knihy. Velký zájem je i o tzv. výměnný regionální
fond z Městské knihovny Prostějov.
Nabízíme také meziknihovní výpůjč-
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ní služby a mezinárodní meziknihovní
výpůjční služby, rešerše, bibliografické
a faktografické služby (tisk a kopírování)…
K dispozici jsou Vám kromě bohaté nabídky časopisů noviny MF Dnes
(v pondělí, ve středu a v pátek – tedy
v půjčovní dny) a Prostějovský deník (ve
středu). V knihovně jsou pro veřejnost
dva PC s internetem.
Jsem si jista, že potenciál knihovny
(hlavně lokalita v centru města) je velký.
Půjčovní doba je následující:
Po
St
Pá

10:00 – 12:00

13:00 – 17:00
13:00 – 19:00
13:00 – 18:00

A co jsem si pro Vás (registrované
uživatele i občasné návštěvníky) připravila? Ráda bych pořádala besedy
na různá témata pro MŠ a družinu ZŠ,
knihovnické lekce či přednášky pro ZŠ
(dle zájmu) a širokou veřejnost. Hodlám pokračovat v pořádání pravidelných
Pondělních předčítání a účastnit se ať
celorepublikových, nebo místních akcí;
z těch celorepublikových lze jmenovat
blížící se Týden knihoven, který bude
letos probíhat od pondělí 3. do pátku
7. října 2011 a bude provázen bohatým
programem; z těch místních pak např.
Velký knižní bazar, sběr papíru pro ZŠ
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či víček od PET lahví, výstavy atp. Prosím, sledujte propagační letáky a plakáty
knihovny.
Z plánovaných akcí mohu zatím
prozradit opravdu jen málo, jelikož stále
čekám na potvrzení akcí. Ale věřte, že je
na co se těšit. Moje kamarádka, modelka Renata Langmannová, zatím neví,
kdy nás navštíví. Těším se na besedu se
spisovatelkou románů pro dívky a ženy
Lenkou Lanczovou aj. Mám v plánu také
pořádat různé soutěže. V blízké době
třeba Soutěž o nejlepší podzimní výzdobu (i v knihovně bude v rámci Týdnu
knihoven možné vyrobit si dýňové strašidýlko), fotografické soutěže či později
soutěž Pošli pohled z prázdnin. Budeme
se účastnit akce s názvem Celé Česko čte
dětem.
Městská knihovna má už svůj profil
na sociální síti Facebook a kontaktovat
mne můžete také mailem na: knihovna.nemcice@quick.cz nebo na tel.
č. 582 386 440.
Aktuální informace o knihovně
naleznete na webových stránkách města
Němčice nad Hanou v sekci Kultura.
Nejpozději v příštím čísle ,,Lupy“ se
na vás zase těším.
A rozloučím se s vámi citátem Latinského přísloví: Přes překážky ke hvězdám.
Barevný podzim přeje
Mgr. Jana Hošáková, knihovnice
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MČsto NČmþice nad Hanou, DS „Na Štaci“
za spolupráce s MAS Na cestČ k prosperitČ o.s.
zvou na

V. sezónu Divadelních pátkĤ
2011/2012
Program divadelních pĜedstavení:
23. 9. 2011 Divadlo bez stĜechy Vyškov
19,00 h
KRIZE aneb JEŠTċ JEDNA POHÁDKA O LÁSCE ( M. Ignat)
21. 10. 2011
19,00 h

DS E. Vojana BrnČnec
SVċTÁCI (Z. Podskalský)

25. 11. 2011
19,00 h

DS Hanácká scéna MČKS Kojetín
ZAHRAJ TO ZNOVU, SAME (W. Allen)

20. 1. 2012
19,00 h

DK ýeskokrumlovská scéna
POPEL A PÁLENKA (B. Ahlfors)

24. 2. 2012
19,00 h

DS KromČĜíž
BģH MASAKRU (J. Reza)

23. 3. 2012
19,00 h

DS Amadis Brno
ÚŽASNÁ SVATBA (R. Hawdon)

Vstupné na jednotlivá pĜedstavení je 70,-Kþ.
-

výhodné permanentky za 350,-Kþ na kulturním stĜedisku v NČmþicích nad Hanou,
tel.: 582 386 529, 603 263 088
rodinné vstupné na pĜedstavení, tj. pokud pĤjdou oba rodiþe, mají dČti vstup zdarma

TČšíme se na setkání s Vámi na divadelních pĜedstaveních v sále kina OKO NČmþice nad Hanou.
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Soutěž
V minulém čísle Němčic pod lupou
jsme se vás ptali, kde bylo umístěné sousoší. Do redakce přišlo celkem pět odpovědí.
Všichni správně odpověděli, že sousoší
bylo umístěné v areálu bývalého cukrovaru. Mnozí se ptali, kde je sousoší nyní?
V
současné
době je umístěné v areálu
cukrovaru ve
Vrbátkách a je
zrestaurované. Ze všech
odpovědí jsme
vylosovali paní
Ivanu Oulehlovou, která
získává čtyři
následující čísla Němčic pod
lupou. Blahopřejeme.

Nová soutěžní otázka:
Poznáte, kde se v Němčicích nad Hanou konala v roce 1928 tato folklorní slavnost?

Z ČINNOSTI SPOLKŮ

Poutnická kabela

Mnozí z nás si vzpomínají na své stařečky a stařenky, jak jim vyprávěli o tom,
že chodili v procesí na pouti na Hostýn,
Svatý Kopeček, do Křtin, na Velehrad
a podobně. To všechno jsou místa všeobecně známá a krásná a na nich se scházejí již po mnoho let i staletí poutníci z celé
Moravy. Jistě není mezi námi nikdo, kdo
by alespoň jedno z těchto míst nenavštívil
anebo je neznal. Ale jsou i místa mnohem
menší, schovaná v přírodě, ale pro lidi
v jejich okolí nesmírně krásná a bohatá
na vzpomínky. Jedním z takových míst
je i Nezamyslická kaplička. Pro mnoho
z nás, kteří v její blízkosti žijeme je studnicí
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vzpomínek na naše přátele, příbuzné a na
náš život, který plyne ve stínu stromů této
kapličky. Je to místo schoulené v maličkém
údolí poblíž řeky Hané, schované před silničním ruchem, ale uprostřed nádherných
hanáckých lánů, s maličkou studánkou,
odkud si poutníci přináší domů lahvičku
té nejlepší vody od nezamyslické Panenky
Marie.
Tak tomu bylo i v době, kdy žil můj
stařeček, který tam chodíval na pouť, jako
poděkování za žně. Stejně tak tam jezdila
i moje maminka a stejně tak tam jezdím i
já. Když jsem byla malá, tak jsem tam jezdila se svojí maminkou, mše byla venku
před kapličkou a byl tam krásný okolním
světem nerušený klid.
P ř e d
několika lety
jsme se rozhodli, že pouť
musíme nějak
zkrášlit a přivést k ní více
poutníků, aby
mohli u kapličky načerpat
novou
duševní sílu
pro celý příští
rok. A pro-
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to na svátek Nanebevzetí Panny Marie
jsme se oblékli do krojů, nastrojili nosítka i Panenku Marii a průvodem jsme se
vydali k naší Kapličce. Když jsme došli na
místo a po mši jsme přednesli básničku
o Poutnické kabele, která léty zapomenutá, ovinutá pavučinami a zešedlá prachem visí na půdě - náhle se mi v mysli
objevil obrázek našeho stařečka, který
s takovou taškou chodil na pouti. Viděla jsem každou kapsičku té kabely, v ní
cukrový růženec, špalek či lízátko, černý
růženec a modlitební knížky, osahané
prací sedřenýma rukama mého stařečka, který nezapomněl nikdy na pouť jít
a něco nám přinést. Je pravda, že tam
býval obyčejně jenom jeden stánek, tak
tam moc na výběr nebylo, ale i tak nám
jako dětem to lízátko připomínalo, že je
rok pryč a čas letí.
Myslím si, že nejen já, ale mnozí
poutníci si připomněli ty jejich poutnické kabely a ty své stařečky, protože po
posledních slovech básničky bylo kolem
nás slyšet ticho přerušované šuměním
listí.
Dnes tam stánky nestojí, ale je tam
vždy připravené pohoštění pro poutníky,
kteří tam dojdou na mši svatou a ve stínu
stromů vzpomínají na ty, co už tam nejsou, a v příjemné pohodě čekají na odpolední požehnání. Mám toto místo moc
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ráda a jednou, když moje kamarádka měla
slavit narozeniny a byla po těžké mozkové
mrtvici, nechtěla moc mezi lidi, aby se na
ni nedívali, že špatně chodí, že hůř mluví,
chtěly jsme jí s další kamarádkou udělat
radost a přemýšlely jsme čím. A stačilo tak
málo, nachystaly jsme košík s jídlem, uvařily čaj do konvičky, vzaly talířky a hrníčky
a odvezly ji v podvečer ke Kapličce.

Rozprostřely jsme malý ubrus
a přichystaly malou hostinu. Nikdy
tam nebyla, přesto že je to tak blízko,
ale bylo na ní vidět, že je spokojená.
Napily jsme se zdravé vodičky ze studánky, snědly a vypily, co bylo v košíku,
a obohaceny duševním klidem, jsme
se vrátily zpátky domů. Tehdy jsme si
uvědomily, že jsme jí daly víc než drahé

dárky, že jsme jí daly kus sebe a všechny
jsme si vzaly velkou přehršel kapličkovské duševní pohody.
A co napsat závěrem? Je mi líto všech
těch, kteří taková místa neznají, kterým
jejich rodiče a prarodiče taková místa
neukázali a kteří nikdy nebyli na Nezamyslické pouti.
Jana Otáhalová

NS Pantlék mezi sebou rád přivítá nové tanečníky malé i velké od 3 do 99 let.
V případě zájmu se telefonicky kontaktujte na tel.: 721 661 655 nebo 605 161 741.

100 let od založení Orla v Němčicích nad Hanou
Počátky tělocvičných odborů při
katolických spolcích sahají do počátku
20. století. První takové odbory vznikaly neorganizovaně. Oficiálně byl Orel
uveden v život v roce 1909, kdy byl také
přijat jeho název na základě vzoru slovinského Orla.
Ustavující valná hromada Orla
v Němčicích se konala 24. září 1911.
Impuls k založení Orla vzešel z řad
Sdružení venkovské omladiny, která
v Němčicích již několik let působila a která se zde také rozhodující měrou přičinila
o založení orelské organizace. Na ustavující
schůzi bylo taktéž zvoleno orelské vedení.
Prvním starostou Orla se stal Jan Holub,
místostarostou Karel Šádek, jednatelem
František Vrána, pokladníkem František
Zedníček a náčelníkem Josef Hodinář.
Počátky činnosti Orla nebyly snadné.
Obec spolku propůjčila jednu místnost
v přízemí bývalé školy (dnes Restaurace
Zátiší). Zde však byla v roce 1913 zřízena dětská opatrovna, takže se Orel musel
poohlédnout po jiném přístřeší. Spolku
se podařilo pronajmout bývalou stáj
v „panském hostinci“, kterou upravil na
tělocvičnu. Na veřejnosti vystoupil Orel
již v roce 1912 slavností se zpěvy, čímž
zahájil svou bohatou činnost v udržování národopisných a folklorních tradic. O rok později se pak konalo první
veřejné cvičení němčického Orla u příležitosti okrskového sletu orelské župy.
Vypuknutí 1. světové války v roce 1914
a následné narukování mužů na frontu
výrazně omezilo působení všech spolků
v Němčicích. Ani Orel nebyl v tomto
ohledu výjimkou a od roku 1915 přestal vyvíjet jakoukoliv aktivitu.
Obnovu činnosti po válce komplikoval v některých případech zdlouhavý
návrat mužů z války (např. šest orelských dobrovolníků z Němčic se ještě
v roce 1919 podílelo na osvobozování
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Slovenska a jeho obraně před Maďary).
Teprve po návratu cvičitele Klementa
Trpíka z vojny bylo zahájeno pravidelné
cvičení dorostenců. Tělovýchovnou činnost se podařilo zdárně rozjet a pozadu nezůstávala ani činnost kulturní.
Zejména působení Orla na poli divadelním se stalo jeho oprávněnou chloubou
a v období mezi světovými válkami
nemělo orelské divadlo v Němčicích
konkurenci. Tíživým problémem zůstával nedostatek vhodných prostor, který
se spolek rozhodl řešit koupí „panského
hostince“ (dnešní Palackého náměstí
č. 25). V roce 1922 bylo v Němčicích
ustanoveno Družstvo lidového domu,
které sdružilo němčické příslušníky
Československé strany lidové, Omladiny i Orla a v následujícím roce hostinec
zakoupilo. Jeho následnou přestavbou
konečně získal Orel důstojné sídlo s velkým sálem, jevištěm i spolkovou místností. Činnost spolku byla velmi pestrá:
v průběhu 20. let vznikl tamburašský soubor, bylo zřízeno kočovné kino a začalo
se hrát i loutkové divadlo. Orelského sletu v Praze v roce 1929 se zúčastnilo 80
členů Orla z Němčic. Z národopisných
a folklorních slavností organizovaných
Orlem lze zmínit např. Obžínky spojené s Národopisnou výstavu v roce 1923,
Hanácké dožaté v letech 1929 a 1937,
Hanáckou svatbu v roce 1928 či slavnost
„Zrušení roboty“ o deset let později.
Hlavní činovnicí Orla v národopisné
činnosti byla slečna Božena Kostková.
Na činnost Orla měla zásadní dopad
nacistická okupace Československa
v roce 1939. Na Moravě byl Orel zrušen
30. listopadu 1941, celostátně pak o rok
později. Mnozí členové Orla se aktivně podíleli na protifašistickém odboji,
za což nemálo z nich zaplatilo vězením
i ztrátou života. Mezi členy celorepublikové orelské organizace patřili např.
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výsadkáři Jan Kubiš a Jozef Gabčík, kteří
v roce 1942 spáchali atentát na zastupujícího říšského protektora Reinharda
Heydricha.
Existence Orla v Němčicích byla
obnovena hned v roce 1945 a spolek
aktivně navázal na svou předválečnou
činnost. Slibný rozvoj Orla po 2. světové válce byl násilně ukončen nástupem
komunistického režimu k moci v roce
1948. Ke zrušení Orla došlo výnosem
Ministerstva vnitra ze dne 15. června
1948. Labutí písní Orla v Němčicích nad
Hanou se staly Obžínky, které spolek
uspořádal v témže roce. Organizátoři
se do poslední chvíle obávali, zda nebude slavnost zakázána. Nakonec se však
i přes jistý zásah cenzury mohla uskutečnit a stala se tak definitivní tečkou za
činností jednoho z nejvýznamnějších
němčických spolků.
Členové Orla se však i po zániku
spolku aktivně podíleli na kulturní činnosti. Realizovali se zejména v divadelním spolku Sušil, který je možno
považovat za následovníka činnosti Orla
na kulturním poli. Spolek Sušil do svého zániku v 60. letech nacvičil a sehrál
desítky divadelních představení, v roce
1957 pak uspořádal národopisnou výstavu a Hanáckou svatbu.
V následujících desetiletích se v Československu i v Němčicích samotných
dvakrát objevila možnost obnovení činnosti Orla. Poprvé na konci 60. let v souvislosti s události Pražského jara. Příjezd
vojsk Varšavské smlouvy však znamenal
konec snahám o obnovení orelské organizace. Teprve po pádu komunistického režimu v Československu roku 1989
mohl Orel opět zahájit svoji činnost.
V Němčicích však k obnově Orla nedošlo, zejména pro pokročilý věk bývalých
členů spolku.
Mgr. Josef Matoušek
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Fotogalerie z historie Sokola
Orelský průvod Němčicemi při veřejném okrskovém cvičení v roce 1913

Bývalí členové Orla na Hanácké svatbě
v roce 1957: zleva Stanislav Foltýn, Jan
Konšel, Ferdinand Podhorný a Jan Rašťák

Národopisná výstava v roce 1923
Veřejné cvičení Orla v roce 1927

Dlouholetý strarosta Orla František
Chytil (vlevo) a Augustin Olšanský

Hanácká svatba v roce 1928

Dobrovolníci Orla z Němčic při osvobozování Slovenska v roce 1919. Sedící: Karel Študent, František Přivřel, Jan
Očenášek. Stojící: František Chytil, Viktor Synek (na fotografii chybí poslední
z dobrovolníků Antonín Kroupa)
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Obžínky, uspořádané Orlem a Omladinou v roce 1923
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Ženy dobrovolných hasičů z Němčic nad Hanou
soutěžily v okresním kole požárního sportu
Požární sport je velmi náročná soutěž
jak po stránce fyzické, materiální nebo
organizační. Soutěží se ve třech disciplínách.
V běhu na 100 m s překážkami, ve
štafetě 4 x 100 m s překážkami a v požárním útoku. Při této náročné soutěži stačí,
aby jeden člen družstva nesplnil svůj úkol
v některé z disciplín ať už je to nezdolání překážky, nespojení hadic nebo špatné předání štafetové proudnice - a celé
družstvo je diskvalifikováno.
I přes tuto náročnost se děvčata z naší
organizace pod vedením Daniely Bosákové rozhodla, že do toho půjdou.
Na valné hromadě loňského roku byla
schválena renovace a vylepšení motorové stříkačky pro požární sport. Musel být
zvýšen výkon motoru, přestavení čerpadla a provedena celková úprava tak, aby
stroj vyhovoval požadavkům požárního sportu. Tato přestavba byla finančně náročná a padly na ni skoro všechny
úspory z minulých let.
V jarních měsících se děvčata začala
připravovat na soutěž. Bylo nutné sehnat
a upravit překážky, dát dohromady
kolektiv děvčat a vybrat vhodný termín
pro přípravu tak, aby vyhovoval všem
s ohledem na jejich zaměstnání.
Okresní soutěž v požárním sportu se
v letošním roce konala v Prostějově na
hřišti Reálného gymnázia. Zahájení
proběhlo 4. června v 8hod. slavnostním
nástupem soutěžících družstev a rozhodčích, za přítomnosti senátorky Boženy
Sekaninové, ředitele HZS v Prostějově
Josefa Nováka a jeho doprovodu. Soutěž zahájil starosta Okresního sdružení
v Prostějově Jan Brabec. Po přivítání
a úvodních slovech soutěž zahájili muži
štafetou 4x100m s překážkami. Náš okrsek neměl v této kategorii zastoupení.
Z blízkého okolí se soutěže zúčastnili
muži z SDH Tištín. Kolem 11 hodiny, kdy

panovalo ohromné horko, nastoupilo na
plnění disciplíny 4x100m s překážkami
družstvo žen z Němčic. Naše ženy dosáhly
vynikajícího času 80,75 s a zaostaly pouze
10 s za velmi zkušenými děvčaty z Otaslavic, vítězkami okresních kol v požárním
sportu. V tom neúprosném vedru nastupovala děvčata i na druhou disciplínu,
a tou byl běh na 100 m s překážkami.
V dané kategorii děvčata opustilo štěstí
a při závodě si Dáša Vránová vymknula
kotník a Janě Zdráhalové se nezdařilo spojit hadice. Po tomto neúspěchu nastoupila vedoucí družstva Daniela Bosáková
a i přes zdravotní potíže, které ji ten den
provázely, závod úspěšně dokončila. Díky
jejímu výkonu nebylo soutěžní družstvo
v dané disciplíně diskvalifikováno. Ostatním děvčatům se podařilo úspěšně závod
dokončit, ať už se jedná o sestry Bosákovy
Milenu a Lenku, či Steinerovou Evu nebo
Wailerovou Janu. Nejlépe si v této disciplíně vedla Vránová Lada, která dosáhla
v Prostějově třetího nejlepšího času, a ihned ji přesvědčil trenér z Otaslavic, aby
u nich hostovala. Za Otaslavice Lada postou-

pila do krajského kola a po výhře reprezentovala na republikovém kole v Ostravě. Nyní
je zapojena do Českého a Moravského poháru, kde hájí barvy Němčic .
Po úspěšném běhu se přešlo na královskou disciplínu a tou je bezesporu požární útok. Opět se děvčatům zadařilo a díky
přestavbě závodní stříkačky se děvčata
s časem 26.87s umístila ve své kategorii
na druhém místě. Po 17. hodině proběhlo
celkové vyhodnocení a naše soutěžící se
v náročném požárním sportu umístily na
druhém místě za Otaslavicemi.
Jsme rádi, že děvčata z Němčic reprezentovala naše město v tak náročné soutěži, jakou je požární sport. Bylo to poprvé v historii SDH Němčice n/H, kdy se
ženy zúčastnily okresního kola požárního sportu a umístily se na tak dobré pozici. Příprava děvčat na soutěž byla časově,
fyzicky i finančně náročná a právě to,
přineslo kýžené ovoce. Aneb se potvrdila stará známa pravda: „Těžko na cvičišti,
lehko na bojišti“.
Děvčata děkujeme a blahopřejeme.
Vladimír Kyselák

Podzimní zkoušky ohařů a malých plemen
Dne 27. 8. 2011 pořádali Okresní
myslivecký spolek Prostějov, Myslivecký
spolek Němčice nad Hanou, Myslivecký spolek Podlesí - Vitčice a Myslivecký
spolek Vrchoslavice - Mořice podzimní
zkoušky lovecké upotřebitelnosti ohařů a malých plemen na katastrech obcí
Němčice nad Hanou a Vitčice. Jejich
úspěšné absolvování kvalifikuje psy jako
lovecky upotřebitelné pro dohledávání
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a přinášení drobné zvěře (např. bažant,
kachna, zajíc). Na zahájení v 9:00 hod.
bylo přítomno celkem 18 psů se svými
vůdci, které s průběhem zkoušek seznámili panové Jan Toman a Jiří Procházka
(oba OMS Prostějov). Poté účastníky
přivítala starostka Němčic nad Hanou
paní Ivana Dvořáková, která popřála
všem účastníkům a především jejich
čtyřnohým kamarádům mnoho úspě-
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chů při skládání zkoušek. Pan J. Toman
dále přivítal a představil všechny rozhodčí a vůdce skupin. Dále informoval
vůdce psů i koronu o předmětech zkoušek, kterými jsou společný hon, hledání,
vystavování, postupování, nos, klid před
zvěří pernatou, klid před zvěří srstnatou,
chování po výstřelu, dohledávka střelené a pohozené zvěře pernaté a srstnaté, přinášení vlečené pernaté a srstnaté
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zvěře na dálku v poli, přinášení pernaté
zvěře, přinášení srstnaté zvěře, vodění
na řemeni, přinášení kachny z hluboké
vody a poslušnost. Poté se mohli všichni účastníci ve skupinách, které byly tři,
rozejít do terénu, kde skládali zkoušky
v jednotlivých předepsaných disciplínách. Odborná a neodborná veřejnost
tak mohla sledovat, jak si jejich psi počínají a jak snášejí až příliš vysoké teploty
při slunném počasí.
Pro zpestření programu celé akce
a hlavně pro děti MS Němčice nad Hanou
dále připravilo ve spolupráci s Komisí pro životní prostředí města Němčice
nad Hanou výtvarnou soutěž pro předškoláky i školou povinné. Úkolem bylo
nakreslit obrázek na téma „Naše příroda“ a jednotlivá díla pak byla vystavena
podle věkových kategorií v malém sále
Sokolovny v Němčicích nad Hanou, kde
byla hodnocena všemi účastníky podzimních zkoušek. Obsazeny byly bohužel
pouze kategorie nejmladších dětí do
5 let, kde zvítězila Michaela Ježková,
a 5 až 10 let, kde zvítězil Daniel Ježek.
Doufejme, že v příštích letech budou
obsazeny také vyšší věkové kategorie,
kde účastníci předvedou své umění.
Nezbytným doplňkem celé akce bylo
také zvěřinové a zabijačkové občerstvení,

které připravilo pro účastníky i veřejnost
MS Němčice nad Hanou v příjemném
prostředí Sokolovny a jejího okolí, kde
bylo veškeré zázemí podzimních zkoušek. Zde také proběhlo v odpoledních
hodinách vyhlášení výsledků podzimních zkoušek. V kategorii ohaři zvítězil
český fousek Cid z Livý a v kategorii slídičů zvítězila německá křepelačka Gejša
z Gruntu. O náročnosti zkoušek vypovídalo i nesložení zkoušek tří psů, kteří

Rostislav Oulehla
(1.10.1911 – 27.10.1978)

Dne 1. října 2011 uplyne 100 let
od narození jedné z nejvýznamnějších
osobností němčické cyklistiky, úspěšného závodníka, trenéra i funkcionáře
Rostislava Oulehly.
Rostislav Oulehla podlehl kouzlu
bicyklu již v útlém věku. Jako šestnáctiletý se stal v roce 1927 členem Českého klubu velocipedistů v Kojetíně. Své
nadšení pro cyklistiku dokázal úspěšně přenášet i na své vrstevníky a není
proto divu, že stanul v čele iniciátorů
založení cyklistického klubu v Němčicích nad Hanou v roce 1930. Své sportovní nadání prokázal hned v prvním
závodě pořádaném cyklistickým klubem, ve kterém dojel v kategorii nováčků na druhém místě (délka závodu byla
cca 45 kilometrů). Po 2. světové válce
se stal nadšeným propagátorem krasojízdy a položil tak v rodné obci základy
sportovního odvětví, které v následujících desetiletích Němčice tolik proslavilo. Sám sestrojil první tréninkové
kolo, osobně vedl výcvik, a když se
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dozvěděl, že jsou v Liberci na prodej
čtyři speciální kola, neváhal se pro ně
spolu s Jaroslavem Metelkou vypravit.
Za svou činnost pro cyklistiku obdržel
„Veřejné uznání II. stupně za zásluhy
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budou muset skládat podzimní zkoušky
znovu. Věříme, že se jim reparát podaří
a doufáme také, že se celá akce líbila
nejen účastníkům soutěže, ale také veřejnosti. Těšíme se na vás opět na nějaké
akci pořádané MS Němčice nad Hanou,
třeba na Mysliveckém plese MS Němčice nad Hanou, který bude v Sokolovně
25. 2. 2012.
Martin Ernst
(jednatel MS Němčice nad Hanou)
o rozvoj československé tělesné výchovy“. Působil také např. jako člen komise pro sálovou cyklistiku v Praze. Byl
též aktivním členem hasičského sboru.
Pro cyklistiku dokázal nadchnout i své
potomky. Jeho syn Rostislav dosáhl
výrazných úspěchů zejména v kolové,
úspěchy dcery Miluše (provdané Mikalové) pro jejich četnost a všeobecnou známost snad není nutno obšírněji
vypisovat.
Rostislav Oulehla se coby mladík
vypravil na kole do Vídně. Po desítkách
let uctil tento výkon jeho vnuk Libor
Mikala, který ve Vídni absolvoval cyklistický závod s účastí vysoko přes 300
jezdců. Na počest Rostislava Oulehly vyrazila do Vídně skupina chlapců
z České pojišťovny ve složení: Adam
Čopák, Patrik Vystavěl, Filip Šimeka,
Jan Hett. Doprovod v autě jim dělala bývalá manželka vnuka Rostislava
Oulehly Hana Mikalová s dcerou Gitou
Čopákovou, které vezly věci nezbytné
k této pětidenní výpravě.
Mgr. Josef Matoušek
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Krasojízda
Na mistrovství ČR v kategorii žactva,
které se konalo 18. 6. v Petřvaldě, měla
své zástupce i TJ Stavební stroje. Naše
děvčata obsadila hned dvě medailová
místa, a to:
2. místo Adéla Přibylová
3. místo Aneta Šiklingová
Hoši si vedli také výborně:
1. místo Jaroslav Vrána
2. místo Martin Kouřil

Ve dvojici dívek jsme měli
také zastoupení, a to v Adéle Přibylové, která se umístila
společně se Zuzanou Kuchařovou na prvním místě.
Na neděli 19. června připravila trenérka Eva Přibylová exhibiční vystoupení všech
němčických závodníků. Ti
předvedli svým rodičům, babičkám
a svým příznivcům, co všechno se naučili. Po vystoupení byla pro děti připravena odměna a pro všechny přítomné

občerstvení, při kterém si
popovídali v kamarádském
duchu krasojezdci i jejich
rodiče.
V červenci se konalo soustředění krasojezdců ve slovenském Kollárově, kterého se
zúčastnily i naše děvčata Jana
Porupková a Adéla Přibylová. Bylo to mezinárodní soustředění
a zúčastnili se ho krasojezdci z Česka, Slovenská, Maďarska, Německa a Ukrajiny.
Miluše Mikalová

tů. Do cíle dorazilo bezmála 400 cyklistů,
nejen z obcí „Mikroregionu Němčicko,
ale také z okolních obcí a měst jako například z Měrovic, Morkovic, Ivanovic, Vyškova, Prostějova. K pohodě cyklistů při-

spělo nejen občerstvení po trati a v místě
dojezdu v podobě klobásy pro každého
účastníka, ale i pěkný doprovodný kulturní program v areálu koupaliště.
Vladimír Vojanec

Počtvrté Na bicyklech

Němčickem
V sobotu 10. září 2011 za mimořádného zájmu cyklistů se uskutečnil
4. ročník cykloturistické akce nazvané „Na bicyklech Němčickem“. Startem
výletu na kolech byly obecní úřady všech
16 obcí sdružených v „Dobrovolném
svazku Mikroregionu Němčicko“. Cílem
dojezdu byl areál koupaliště v Osíčanech
– Koválovicích.. Krásné počasí přispělo
k rekordnímu počtu zúčastněných cyklis-

Za němčická humna č. 15
Cyklisticky zajímavou lokalitou vhodnou pro rodinnou cyklistiku v regionu
střední Moravy a Slovácka je trasa podél
řeky Moravy a Baťova kanálu, vedoucí
z Kroměříže do Starého Města a zpět.
Do Kroměříže se můžeme dostat
autem s koly, zvolit vlakové spojení
s kolem nebo se vydat na kole přes
Vrchoslavice, Stříbrnice, Křenovice, Bezměrov, Postoupky. Bezpečnější variantou
přibližně stejné trasy je využití obslužné komunikace vedoucí do Kroměříže
podél dálnice D1 za dálničním mostem
u Vrchoslavic. Třetí možností, jak se
dostat na kole do Kroměříže po vlastní
ose, je trasa přes Kojetín, Chropyni, Plešovec a Dolní Zahrady do Kroměříže.
Od jara roku 2010 je cyklistické veřej-
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nosti k dispozici nová asfaltová cyklistická stezka vedoucí z Kroměříže do Kvasic
podél řeky Moravy. Stezka začíná u říčního přístaviště na pravém břehu řeky
Moravy v blízkosti vlakového nádraží
v Kroměříži a je součástí cyklotrasy č. 47
Moravská stezka. Značená stezka pokračuje okolo letiště přes Trávnické zahrady
směrem na Kvasice. Cyklostezka do Kvasic má asfaltový povrch a využívá protipovodňového valu. V letních měsících je
úsek mezi Kroměříží a Kvasicemi vytížen
cyklisty a kolečkovými bruslaři.
U soutoku Moravy a říčky Rusavy je
umístěna informační tabule s lavičkami
k odpočinku. Cyklostezka končí v Kvasicích u fotbalového hřiště. Cyklotrasa
č. 47 v Kvasicích opouští cyklostezku
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a vede po místní komunikaci v Kvasicích
a okresní silnici směrem na Bělov, kde
odbočuje vlevo přes jez do Otrokovic
a je řádně značena. Z Otrokovic pokračuje asfaltová cyklostezka okolo Moravy
do Napajedel až ke kempu Pahrbek. Půlka trasy z Pahrbku k jezu ve Spytihněvi
vede po nezpevněném úseku polní cesty,
druhá část vede po asfaltované cyklostezce k jezu ve Spytihněvi. Zde se u jezu od
hlavního koryta řeky Moravy odděluje
uměle vybudovaný Baťův kanál s první
plavební komorou.
Kanál byl vybudován ve třicátých
letech 20. století pro účely nákladní plavby. Spytihněv je nejsevernější obcí Slovácka nacházející se Dolnomoravském
úvalu s nadmořskou výškou 186 m. n. m.
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U obce Babice v těsné blízkosti kanálu
se nachází pěkná letní hospůdka U rybičky, nabízející hladovým cyklistům široký výběr pokrmů. Trasa pokračuje dál,
míjí Huštěnovice a míří do Starého Města
u Uherského Hradiště, kde se Baťův kanál
vrací zpět do Moravy. Naměřená vzdálenost z Kroměříže do Uherského Hradiště,
které leží na pravém břehu Moravy, je 35
km. Jedná se o pohodovou nenáročnou
trasu vhodnou i pro rodiny s dětmi. Cyklotrasa č. 47 pokračuje ze Starého města
po méně frekventovaných komunikacích
v blízkosti Moravy a teprve ve Veselí nad
Moravou se napojuje na druhý úsek Baťova kanálu, který vede z Veselí přes Strážnici
do Rohatce, kde se opět spojuje s Moravou.
Délka celého úseku cyklotrasy z Kroměříže
do Hodonína je 80 km. Návrat je možný po
stejné trase nebo nasednout na vlak směrem Břeclav - Přerov a cestu domů si zkrátit. Délka trasy mezi Kroměříží a Starým
Městem se dá zkrátit změnou startovního
místa(Otrokovice nebo Spytihněv).
Vladimír Vojanec

Cyklostezka
Nezamyslice - Morkovice
Na opuštěném drážním tělese Morkovice - Nezamyslice
v délce 11,6 km, na katastrech obcí Nezamyslice, Dřevnovice,
Tištín, Koválovice–Osíčany, Prasklice, Uhřice, Morkovice–
Slížany vzniká atraktivní obousměrná cyklostezka o šířce dvou
metrů určená cyklistům a in-line bruslařům.
Se stavbou cyklotrasy se po letitých průtazích začalo 15. srpna a s dokončením se počítá do konce listopadu.
V současné době je stezka ve stádiu dokončení kladení
makadamu a začíná se s pokládáním asfaltového svršku. Současně se provádí rekonstrukce ocelových mostních konstrukcí
přes vodní toky. Stavební práce postupují od Morkovic směrem
na Nezamyslice. Vše nasvědčuje tomu, že termín ukončení stavby bude dodržen. Výstavba cyklostezky bude stát 25 miliónů, 20
milionů obce získaly od Státního fondu dopravní infrastruktury, dotace ve výši 2 miliónů od Olomouckého kraje a zbývající
3 mil. pokryjí obce, jimiž stezka povede.
Stezka má sloužit hlavně cyklistům a kolečkovým bruslařům, ale v zimě za příznivých sněhových podmínek jí budou
moci využívat i běžkaři.
Vladimír Vojanec

Zájezd MAS Na cestě k prosperitě z cyklu Poznáváme region
Dne 14.9.2011 uspořádala MAS Na
cestě k prosperitě v cyklu „Poznáváme
region“ zájezd pro občany
regionu. Jeho cílem byla dvě
místa v severní části prostějovského okresu.
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Sraz byl na náměstí v Němčicích
nad Hanou ve 13,00 hodin. Ke společné cestě přišlo 32 přihlášených zájemců. Odtud jsme vyjeli do Muzea kočárů v Čechách pod Kosířem. Odborný
výklad majitele a restaurátora Josefa
Obra o expozici byl velmi poutavý, zajímavý, informativní
a svědčil o jeho lásce k tradici
a řemeslu.
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Druhým místem našeho zájezdu
byl Brodek u Konice, firma „Naděje“.
Jedná se o výrobce začleněného do
regionálního značení „Haná regionální
produkt“. Nejprve si vyslechli účastníci
zájezdu velmi fundovanou hodinovou
přednášku majitelky firmy Mgr. Jarmily Podhorné o historii firmy, způsobu
výroby bylinných preparátů, účincích
a významu jednotlivých bylin.
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Po přednášce jsme navštívili bylinnou zahrádku firmy, kde si podle
odborné porady Mgr.Podhorné mohli zájemci nakoupit hotové výrobky
z bylin i sazeničky bylin ze zahrádky.
Na sluníčku v zahrádce firmy dostali všichni účastníci malé občerstvení
a vydali jsme se na zpáteční cestu. Návrat
v místě srazu byl po devatenácté hodině.
Vedle příjemného poznávání tradic
a významných míst regionu měl zájezd
význam při poznání možností a výhod
bylinné terapie zvané gemmoterapie
jako podpůrného léčebného a preventivního působení bez jakýchkoli vedlejších účinků. I přes deštivý začátek
našeho zájezdu jsme strávili zajímavé
a poučné odpoledne v příjemné atmosféře uprostřed slunečné přírody.
Ivana Korvasová
ředitelka MAS Na cestě k prosperitě, o.s.

SDH Němčice nad Hanou pořádá
15.10.2011 sběr vysloužilých elektrospotřebičů
22.10.2011 sběr železného šrotu
26.11. 2011 Výroční valná hromada SDH Němčice nad Hanou v přísálí sokolovny
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Seznam jubilantů červen 2011 – začátek září 2011
07.06.2011

Milan Látal, č. 393

75 r.

07.08.2011

Ludmila Fabišíková, č. 440

70 r.

08.07.2011

Rudolf Parobek, č. 490

85 r.

12.08.2011

František Hrabal, č. 462

85 r.

13.07.2011

Jaroslav Kyselák, č. 85

75 r.

15.08.2011

Antonína Pavelková, č. 89

85 r.

17.07.2011

František Štěpánek, č. 518

80 r.

19.08.2011

Věroslava Dosoudilová, č. 370

85 r.

20.07.2011

Josef Matoušek, č. 483

80 r.

04.09.2011

Vlasta Kňourková, č. 38

80 r.

07.08.2011

Zdeňka Oplocká, č. 496

80 r.

05.09.2011

Anežka Hrubá, č. 422

95 r.

Zlatá svatba
01.07.2011

Diamantová svatba

Antonín a Ludmila Ošťádalovi, č. 190

25.08.2011

Miroslav a Eva Mückovi, č. 341

Vítání dětí dne 25.06.2011 se zúčastnili tito rodiče:

Jitka Štětinová s dcerou Barborou

Ladislav a Marcela Gáborovi se synem Romanem

Pavel Nešpůrek a Michaela Ciglécká s dcerou Vanesou

Lenka Páleníková se synem Janem

V Němčicích nad Hanou 07.09.2011
Věra Matoušková
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