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Tak nám začal advent…
V pátek 25. listopadu jsme rozsvítili vánoční strom u Jednoty. Společně s ním se rozsvítili i vánoční hvězdy na Masarykově ulici, náměstí nám rozzářili komety, habry a nově
v letošním roce je nasvícena kostelní věž. Páteční podvečer nám svým vystoupením zpříjemnili žáci základní umělecké školy a základní školy. O bezpečnost na silnici se perfektně
postaral sbor dobrovolných hasičů. Všem těmto děkuji za příjemný páteční podvečer.
Jana Oulehlová
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Vánoční zvony
Bim bam.
Vánoční den. Už od rána
všechno nohama vzhůru.
Nebeskou báň mráz přebarvil
z blankytu do purpuru,
v zahradách bílá nádhera
jak v pohádkové síni,
každá jabloň tam nevěstou
v šatkách utkaných z jíní.
Stříbrná vlákna ve slunci
třpytí se perličkami
a láska kvete jehličím,
dárky a jesličkami.
Sváteční den. V něm purpura
namísto smogu voní,
koledník zpívá gloria
a zvony radost zvoní.
Bim bam.
Bim.

Krákoravá píseň
Seděla sama opodál,
když její družky
na hromadě smetí
o kousek žvance začaly se rvát.
Za sebou táhla poraněné křídlo.
Možná špatný střelec,
jestřábí pařát,
elektrický drát.
Za kůrky chleba,
které jsem jí házel,
děkovala mi krákoravou písní.
Abych se přiznal,
nemám ty skřeky rád.
Chtěj po někom však
bezstarostnou notu,
když mlčí svět
a on je zrovna v tístni a nikdo najednou
se k němu nechce znát.
Zvedlo se s křikem
hejno vran.
Ta moje ne.
Dál sousto hledá
v hromadě zplesnivělé hmoty.
Nenašla nic.
Kdosi ji předběh´.
Na čerstvém sněhu
zůstal otisk boty...
Paedr. Antonín Ošťádal
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Vážení spoluobčané,
S blížícím se koncem kalendářního
roku, kdy společně prožíváme období adventu a připravujeme se na Vánoce i na přivítání Nového roku 2012, se
také ohlížíme zpět a hodnotíme, co
jsme prožili a čeho všeho jsme dosáhli
v roce uplynulém.
Ani naše město se nezastavilo ve
svém rozvoji, ale pokračovalo v něm
řadou investičních akcí a oprav, které
buď zhodnotily náš majetek, nebo jsme
vybudovali hodnoty zcela nové.
V jarních měsících byla dokončena
rekonstrukce ulice Chvátalova, celkové
náklady činily 1,26 mil. Kč a byly hrazeny z vlastních prostředků města.
Stejně tak byla financována výměna oken na budově hasičské zbrojnice
/400 tis. Kč/, rekonstrukce vodovodu
na hřbitově /113 tis. Kč/, rekonstrukce
ulice Chmelín /650 tis. Kč/.
Mezi další větší opravy majetku
města, hrazené z vlastních prostředků,
patří oprava chodníků, výměna vstupních dveří do budovy městského úřadu
na Žudru, výměna dveří na Komenského nám. budova čp. 27, oprava střechy
nad služebním bytem v budově tribuny
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na stadionu. Na posledně jmenované
opravy byly vynaloženy finanční prostředky v celkové výši 230 tis. Kč.
Také v oblasti péče o historické
a kulturní památky se nám v letošním
roce podařilo zrealizovat restaurování kulturní památky místního významu, a to kříže u cesty na Vrchoslavice,
o jehož existenci řada občanů doposud
ani nevěděla.
Největší investiční akcí v letošním
roce je výstavba nové čistírny odpadních vod a dobudování kanalizační sítě
v části ulice Masarykova. Nová ČOV je
již v provozu a v současné době probíhá demolice areálu bývalé ČOV. Tato
investiční akce si vyžádá 56 mil. Kč
a je financována z dotace Ministerstva zemědělství, Olomouckého kraje
a vlastních prostředků města.
Pro příští rok připravuje město
stěžejní investiční akci, výstavbu nové
sportovní haly, financované jednak z
Regionálního operačního programu
a také z vlastních prostředků města.
Věřím, že naše žádost úspěšně projde
i třetím kolem hodnocení Regionální
rady Olomouckého kraje a budeme
moci na jaře příštího roku zahájit stav-
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bu a naplnit tak úkol, který máme vůči
základní škole, a splnit přání našim
žákům, učitelům i veřejnosti v oblasti
sportovního vyžití.
Jsem ráda, že naše město žije čilým
kulturním a společenským životem.
Velmi mne potěšila věta jednoho novináře: „U vás v Němčicích se pořád něco
děje, člověk ani nestíhá navštívit všechny akce“. Právě setkávání nás všech při
kulturních a společenských událostech
vytváří atmosféru, ve které všichni
žijeme. Příkladem příjemného setkání jsou například hody, svátek hudby,
dny padajícího listí nebo třeba předání
zrekonstruované ulice Chmelín. Máme
zde čas se pobavit, zastavit se a popovídat s přítelem či sousedem.
Přejme si, aby takových setkání bylo
v příštím roce dost a my se dokázali
přátelsky usmát a užívat příjemných
chvil, na jejichž přípravě se můžeme
i my sami podílet.
Vážení občané, přeji Vám všem klidný průběh příprav na Vánoce, pohodu a spokojenost ve Vašich rodinách
a v novém roce 2012 především zdraví
a štěstí.
Ivana Dvořáková, starostka
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Ztr ati l s e And ěl!!!!!!
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Tak zněla první slova, která slyšela paní Hana Sopuchová na sekretariátu našeho města v telefonu. A když mi pak sdělovala tuto inforamci, zahřálo
mne u srdce. Jsem velice vděčná tomu, že lidé nejsou lhostejní ke svému okolí.
Paní popisovala: „Celý život se na sochu Anděla dívám z okna a ona tam
najednou není“.
Jedná se o sochu Anděla v parčíku na Hliníku, kterou demontoval restaurátor Mgr. Martin Parobek. Sochu odvezl do své dílny a na jaře, až vybuduje
nový podstavec a socha bude zrestaurována, ji vrátí v plné kráse na své místo.
Na restaurování této sochy požádalo město o poskytnutí dotace Olomoucký kraj, který přispívá na restaurování drobných památek místního významu
50 %. Zbylou část uhradí město.
V sobotu 15. října požehnal pan farář Tomáš Strogan další restaurované
památce, a to kříži stojícímu při cestě do Vrchoslavic. Kříž byl silně nakloněn
a hrozilo jeho zřícení. I tuto památku restauroval Mgr. Martin Parobek. Těší
mne, že při těchto požehnáních se nás schází stále více a že spolu prožíváme
chvíle souznění. Cením si nejen samotného projevu zájmu občanů našeho
města k historickým památkám, ale zejména faktu, že do povědomí našich
občanů vstupuje úcta a vědomí potřebnosti k uchování kulturního dědictví
našich předků.
Ivana Dvořáková
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„ Ro d i n n á“ o s l av a
na C hmelíně
V pátek 4. listopadu se sešli občané
ulice Chmelín, ale i všech ostatních ulic
našeho města, přišli zastupitelé, zástupci dodavatelské firmy VHP Ivanovice, „technický dozor uličního výboru“
Chmelín i technický dozor města.
K poslechu i pochodu Chmelínkem
nám hrál náš oblíbený Dechový orchestr
mladých při ZUŠ.
Nezazněly žádné velkolepé projevy.
Starostka Ivana Dvořáková s místostarostou Ing. Janem Vránou krátce pohovořili
o průběhu rekonstrukce ulice Chmelín
i o ostatních investičních akcích, které
v letošním roce byly realizovány. K hodnocení průběhu stavby se hrdě přihlásili i obyvatelé této ulice a poděkovali
za dobře odvedenou práci firmy VHP
i za vstřícné jednání jejich pracovníků.
Po té byla slavnostně přestřižena
páska a asi 6 desítek lidí se vydalo nově
opravenou ulicí Chmelín.
Všichni jsme s úsměvem na rtech
a potěšením u srdce přivítali vzácného
hosta v krásném šatu a zajímavě dekorovaným bicyklem, předsedu Klubu cyklistů dvacátých let minulého století pana
Dc. Bc. Nc. Hc. Jiřího Vrbu, Rc. Pc.
Nálada byla výborná, atmosféra
komorní a veskrze rodinná. Hudba hrála
k poslechu, rozdávaly se vdolečky, nalévala se dobrá domácí slivovička z Chmelína,
také byly připraveny obložené chlebíčky
a všichni dohromady si měli o čem povídat. A protože i počasí přálo, tak se nelze
divit, že se mnohým přítomných v tento
příjemný podvečer ani nechtělo domů.
Celé setkání pak zakončila dechovka,
která na závěr zahrála všem Karlíkům
k jejich svátku.
Kéž by takových „rodinných“ sešlostí
bylo v našem malém městě co nejvíce.
Ivana Dvořáková
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D o s t av b a k an a l i z a c e a Č OV
Stavba byla zahájena v prosinci roku 2010. Dnes již je čistírna odpadních vod ve zkušebním provozu, to znamená, že je dokončena i dostavba kanalizace v ulici Masarykova
a provoz je přepojen ze staré ČOV na novou. Zkušební provoz je spuštěn v časovém
předstihu. Teď již hlavního dodavatele stavby, což je „Sdružení INSTA CZ – STRABAGSTAVING Engineering – Kanalizace a ČOV Němčice nad Hanou““, čeká jen demolice
areálu staré ČOV. Tato investiční akce si vyžádá více jak 56 mil. Kč. Je podpořena dotací
Ministerstva zemědělství ČR a Olomouckého kraje.
Ivana Dvořáková

Ví c e ú č el ov á h a l a
– centr um sp or tov ně ku lturní ho v yžití
Projekt sportovní haly prošel II. etapou hodnocení Regionální rady a postupuje
do fáze III. etapy. Věřme, že obstojí i v této závěrečné etapě hodnocení a že za dva
roky budeme ku prospěchu zdraví svého a svých dětí užívat aktivně tyto prostory pro
sport.
Ivana Dvořáková

Pr v ní etap a rekonstr u kce
hřbitova d okončena
V polovině srpna bylo započato s pracemi na první etapě rekonstrukce hřbitova. Jako nejpalčivější problém se jevil vodovod a chybějící veřejné osvětlení. Firma
VHP Ivanovice s.r.o. provedla pokládku vodovodního řadu a vybudování vodovodních fontánek. Při této příležitosti firma Velinvestik položila kabel pro veřejné osvětlení a osadila čtyři světla, která již v den památky zesnulých svítila. Po skončení prací
byl hlavní chodník urovnán drobnou drtí, jelikož úpravy chodníků je třeba provést
v celém areálu hřbitova.
Ing. Jan Vrána

Sítě pro ro din n é
d om ky v prostor u
po bývalé ukládce
ře py s e již bu dují
V polovině měsíce října započaly
práce na vybudování infrastruktury pro
rodinné domy v lokalitě Nad cukrovarem. K dnešnímu dni je položeno 85%
kanalizačního řadu a 95% vodovodního
řadu. Práce byly v současnosti přerušeny
a budou pokračovat v jarních měsících.
V současné době probíhá dokončování
geometrického plánu na rozparcelování této lokality a doprojektování vzorových projektů rodinných domků. V lednu příštího roku bychom chtěli započít
s prodejem těchto pozemku za cenu již
schválenou v zastupitelstvu města. Cena
byla stanovena na 400 Kč/m2 s tím, že
pokud bude stavba zkolaudována do
4 let od vydání stavebního povolení,
bude vlastníku vrácena polovina z kupní
ceny.
Ing. Jan Vrána

Infor m a c e o n o v in k á c h v n a k l á d á n í s o dp a d y
Ve spolupráci se společnostmi Asekol,
Ekolamp a Elektrowin připravuje město
možnost ekologické likvidace použitého
elektroodpadu, např. vysloužilého elektrozařízení, spotřebičů, elektroniky a dalších
materiálů.
Pro ukládání tohoto druhu odpadu město zapůjčilo od společnosti Asekol speciální
E-domek, který je již umístěn ve dvoře MěÚ.
Zahájení sběru je plánováno počátkem prosince. O zahájení provozu a jeho podmínkách a provozní době budou občané včas
informováni na webových stránkách města
a prostřednictvím místního rozhlasu.
Co všechno bude možno odevzdat?
Úsporné zářivky a žárovky
Kromě odevzdání do E-domku lze
žárovky a zářivky menších rozměrů
odkládat do speciálního boxu umístěného v přízemí chodby městského úřadu.
Zařízení informačních technologií
a telekomunikačních zařízení (skupina
3 dle zákona o odpadech), a to např.:
Všechny druhy počítačových monitorů, ostatní zařízení výpočetní techniky
(např. počítače, notebooky, karty, optické
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mechaniky, myši, klávesnice), telefonní
přístroje (klasické, bezdrátové i mobilní),
faxy a záznamníky, tiskárny, malé stolní
kopírky, kalkulačky.
Spotřebitelská zařízení (skupina 4
dle zákona o odpadech), např.:
Všechny druhy televizních přijímačů,
veškerou ostatní spotřební elektroniku
včetně příslušenství (např. videopřehrávače, DVD přehrávače, radiopřijímače, věže,
kazetové magnetofony, gramofony, domácí kina, reproduktory, dálkové ovladače,
sluchátka apod.), videokamery, digitální a
analogové fotoaparáty včetně příslušenství
(např. teleobjektivy, blesky apod.)
Hračky, vybavení pro volný čas
a sporty (skupina 7 dle zákona o odpadech), např.:
Kalkulačky, herní konzoly, videohry
včetně ovladačů (joysticky, gamepady
apod.), elektrické hračky (např. autodráhy, vláčky, RC modely apod.), použitá
elektrická zařízení:
Velké spotřebiče např.
Ledničky, mrazáky, sporáky, myčky,
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pračky, sušičky, mikrovlnné trouby, trouby
na pečení, odsavače par, čističky vzduchu,
el. topidla, el. plotny, el. sekačky apod.,
Malé spotřebiče (bag)
Vysavače - podlahové vysavače včetně akumulátorových, ruční akumulátorové vysavače, čistící stroje na koberce
- mokré vysávání, tepovače apod., parní
čističe, zařízení pro vysokotlaké čištění
apod., žehličky a jiné spotřebiče používané k žehlení, mandlování a další péči
o oděvy, šicí stroje, pletací stroje, vyšívací
stroje, tkací stroje apod., fritovací hrnce,
el. pečící pánve, barbecue gril, raclette
gril, toastovače, sendvičovače, opékače
topinek apod., elektrické nože, svářečky
folií, mlýnky na maso, mlýnky na kávu,
espressa, varné konvice, el. otvírače konzerv, kávomlýnky apod., hodiny, budíky
a zařízení pro účely měření, indikace
nebo registrace času, fény, vysoušeče vlasů, kulmy, zubní kartáčky, holicí strojky,
masážní strojky, epilátory, vysoušecí helmy, zastřihávače vlasů a vousů, žehličky
na vlasy apod., váhy - osobní, kuchyňské apod., elektrické ventilátory malé,
el. kráječe, ohřívače nápojů a pokrmů,
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kuchyňské roboty, mixéry, ruční mixéry, multikráječe, šlehače, citrusovače,
odšťavňovače, parní hrnce, malé domácí pekárny, popkornovače, rychlovarné
konvice, svářečky fólií apod., osvěžovače
vzduchu, odpuzovače hmyzu apod.,
Elektrické nářadí a nástroje
Vrtačky - ruční, příklepové, aku
vrtačky apod., pily - řetězové, okružní, pokosové, kotoučové apod., řezačky,

obrážečky, obráběcí stroje, frézky, brusky, stroje na hoblování, hlazení, leštění,
ohýbání, spojování drcení, vrtací, sekací,
bourací kladivo apod., nástroje pro nýtování, přibíjení nebo šroubování nebo pro
odstraňování nýtů, hřebíků, šroubů nebo
pro podobné účely - aku a el. šroubováky,
el. sponkovačky, nýtovací kleště apod.,
nástroje pro pájení, svařování nebo
podobné použití - pájky, svářečky apod.,
drobné nástroje a zařízení apod.

Věříme, že spolupráce s těmito společnostmi bude pro občany a zejména
pro naše životní prostředí přínosem. Za
odevzdaný elektroodpad město obdrží
také malou finanční odměnu. Takto
získané finanční prostředky pak město
vloží zpět do zlepšení životního prostředí v našem městě.
Bc. Martina Lakomá, pracovnice
životního prostředí

Němči ce bu d ou p o d k amerov ý m d oh l e d em
I přes opatření, které město stanovilo v Obecně závazné vyhlášce č. 2/2011
o zákazu požívání alkoholu a jiných omamných
a psychotropních látek na veřejném prostranství, se stále v dostatečné míře nedaří zamezovat
porušování veřejného pořádku a soužití, a tak se bohužel i nadále setkáváme s projevy vandalismu, ničením veřejného i soukromého majetku, krádežemi
apod. Proto dalším opatřením, které město připravuje, tentokrát ve spolupráci s Policií ČR, je nasazení kamerového dohlížecího
a monitorovacího systému napojeného přímo na státní policii. Tento systém je v těchto dnech uváděn do provozu a doufáme, že
napomůže ke zlepšení stavu v nejvíce ohrožených lokalitách města .
Ing. Jan Vrána

Úře dní ci města ve školní ch lav i cí ch
Přesněji řečeno v lavicích za počítači odborné učebny informatiky Základní školy v Němčicích nad Hanou, a to
v rámci školení z oblasti informatiky a
výpočetní techniky. Město využilo výukových prostor a technického vybavení
základní školy pro uspořádání školení
svých zaměstnanců. Díky těmto vyhovujícím podmínkám a zejména odborným

schopnostem lektora, studenta Fakulty informačních technologií Vysokého
učení technického v Brně, Karla Beneše,
se mohli zaměstnanci úřadu zdokonalit
v používání nových programů z balíku
MS Office.
Odborné školení bylo rozvrženo do
čtyř dvouhodinových bloků v měsících
září a říjen a vzhledem k omezeným

časovým možnostem úředníků probíhalo
ve dvou pracovních skupinách vždy tak,
aby nemusel být omezen provoz úřadu.
Toto školení bylo bezesporu přínosem pro zlepšení a prohloubení znalostí
úředníků města při práci s výpočetní
technikou.
Takže, školo a Karle – děkujeme !!
Ing. Marie Plchotová, tajemnice MěÚ

V neděli, dne 20. listopadu 2011, náhle zemřel pan Jiří Tichák, občan Němčic nad
Hanou, který od října 2010 působil ve funkci zastupitele města za stranu SNK ED
a dále také vykonával funkci předsedy Kontrolního výboru a člena Investiční komise města Němčice nad Hanou. S panem Jiřím Tichákem jsme se naposled rozloučili
dne 26. listopadu 2011 ve smuteční obřadní síni města Bystřice pod Hostýnem.
Čest jeho památce !
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Ze života MŠ
Co nového v mateřské škole
Částí školního vzdělávacího programu
naší mateřské školy jsou prvky z programu Zdravá mateřská škola. Snažíme se
tedy do naší výchovně vzdělávací práce s
dětmi zařadit prvky z tohoto programu,
ke kterým máme podmínky. V praxi to
znamená, že se snažíme připravit pro děti
takové podmínky, jejichž pomocí upevňujeme jejich zdraví, a to nejen fyzické,
ale i duševní a zvyšujeme jejich obranyschopnost a odolnost organismu.
Děti získávají nejen nové poznatky,
ale osvojují si i nové praktické dovednosti.
Tyto činnosti se liší u jednotlivých
věkových skupin dětí, a to vzhledem
k jejich fyzickým možnostem a také individuálním schopnostem.
Nejdůležitějším prvkem je tělesná
aktivita dětí - děti mají denně ve svém
programu ranní cvičení /rušná část
- zahřátí organismu, zdravotní cviky - procvičení všech svalových partií
včetně plosky nohy a uklidňující část pohybová hra/. Jednou týdně je cvičení
rozšířeno o cvičení s náčiním nebo na
nářadí, o nácvik akrobatických prvků a
je tedy tělesnou výchovou. Každý den
děti absolvují pobyt venku, a to v délce
nejméně 90 minut v dopoledních hodinách; výjimkou, kdy děti nesmí nechodit ven je mráz vyšší -10 stupňů Celsia,
smog, silný vítr a déšť. Záleží ale na individuálním posouzení konkrétních povětrnostních podmínek. Pokud to klimatické podmínky umožňují, zařazujeme
pobyt na čerstvém vzduchu i do odpoledních činností. Od odpolední svačiny
do rozchodu dětí domů hrami na školní
zahradě.
Velká pozornost je věnována sezónním sportům.
Celý podzim jsme využívali k pohybové aktivitě areál školní zahrady. Zahrada
je uzpůsobena nejen ke hrám na pískovištích a zdolávání různých druhů průlezek,
ale má i dostatečně velké pískové hřiště,
které je ideální pro míčové hry, jako je
fotbal, florbal, házená apod., Vydlážděné
plochy teras a plochu u pískového hřiště
využíváme pro ranní cvičení a také pro
hry spíše děvčat - hry s obručemi, přeskakování švihadel, házení míče na cíl,
prolézání strachového pytle, skákání v
pytlích apod. Protože máme rozsáhlou
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síť vydlážděných chodníků, učí se naše
děti i dovednostem, jak správně používat
i jednoduché dopravní prostředky - tříkolky, koloběžky, trénují jízdu na kole, jezdí
s dětskými traktory ...
I v tomto školním roce se od 16.
září do 18. listopadu uskutečnil plavecký výcvik v Plavecké škole ve Vyškově.
Zapojilo se do něj 30 dětí ve věku od 4 do
6 let, což je téměř jedna třetina zapsaných
dětí. Pod odborným dohledem instruktorů plavecké školy se děti seznamovaly
s předplaveckými a prvními plaveckými
dovednostmi. Přestaly se bát vody, získaly radost z pohybu ve vodě a naučily se základům plaveckých dovedností.
Odměnou dětem je pocit, že voda je jejich
kamarád. Jak velký je kamarád ukazuje
jim i jejich rodičům mokré vysvědčení.
Zájem o plavecký výcvik je velký
a proto předpokládáme, že jej zopakujeme v jarních měsících.
Pomalu se připravujeme na zimní
období. Už se těšíme na hry se sněhem i
na sněhu a ledu. Ale o tom si něco napíšeme příště.
V rámci programu Zdravá mateřská
škola jsme připravili pro děti ale i pro
jejich rodiče několik zajímavých přednášek vztahujících se k tomuto tématu.
V září jsme se v rámci spolupráce
se zdravotní pojišťovnou Metal-Aliance zapojili do preventivní akce „Nechci
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kazy“. Pod vedením studentů z fakulty
stomatologie se děti učily správnou techniku čistění zubů a pak si mohly prohlédnout mobilní zubní ordinaci a ti odvážní i absolvovat prohlídku svého chrupu.
Každé dítě dostalo kvalitní dětský zubní
kartáček.
V říjnu jsme pro rodiče našich dětí
připravili, ve spolupráci s paní Martinou
Wolfovou, přednášku spojenou s ochutnávkou na téma „ Zelené potraviny a
jejich přínos pro zdravý životní styl. Tato
akce rodiče dětí příliš neoslovila, i když
byla velmi zajímavá, a zúčastnili se jí převážně zaměstnanci mateřské školy.
V listopadu jsme se zaměřili spíše na
psychickou stránku. Protože se blíží zápis
dětí do 1.tříd, pozvali jsme na besedu
pracovnici Pedagogicko-psychologické
poradny v Prostějově paní PhDr. Moniku Krejčovou, aby rodiče seznámila
s tím, jak dítě připravit na vstup do ZŠ,
aby nedocházelo ke zbytečným stresům
jak na straně dítěte, tak rodičů. Vysvětlila jim pojem „školní zralost dítěte“
a také ochotně zodpověděla všechny
jejich otázky.
Na měsíc leden plánujeme opět ve
spolupráci se zdravotní pojišťovnou
Metal Aliance projekt pro rodiny s dětmi
s názvem „Dětská obezita - civilizační
choroba“.
Miluška Grulichová, ředitelka MŠ
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Spolupráce
mateřské školy
s rodinou
Již třetím rokem se zaměřujeme na
rozšiřování vzájemné spolupráce formou tzv.“Sluníčkových dnů - dílniček“.
V letošním školním roce proběhly již
dvě.
První, která má již svoji tradici,
byl třetí ročník Drakiády. Drakiády se
zúčastnili rodiče se svými dětmi ze všech
čtyř tříd v hojném počtu. Bylo jich plné
tréninkové fotbalové hřiště. Škoda, že
nám také nepřálo více počasí a nefoukal
silnější vítr. Děti byly odměněny drobnými sladkostmi a diplomem. Rodiče si
mohli mezi sebou přátelsky popovídat
a navázat i nové kontakty. Potěšilo nás,
že se této akce zúčastnilo zase o něco
více tatínků než v loňském roce.
Druhá podzimní dílnička se uskutečnila v úterý 25. října 2011 a měla
název „Dýňová strašidýlka“. I když tato
akce byla v mateřské škole poprvé, našlo
se několik maminek, babiček a sourozenců našich dětí, kteří si udělali čas
a přišli za námi do mateřské školy strávit
příjemné odpoledne. Vzorně připraveni, vybaveni všemi potřebami a hlavně
velkou fantazií, spolu se svými dětmi,
malými pomocníky, vytvořili krásná
dílka, strašidláky a ozdoby k radosti nás
všech. Částí jejich dílek jsme si vyzdobili
i prostory mateřské školy.
Vážíme si zájmu o dění v naší mateřské škole, a proto se těšíme na další společnou akci, která se uskuteční v dubnu
příštího roku.
Jitka Oulehlová,
učitelka MŠ němčice nad Hanou

Zápis dětí do mateřské školy
pro školní rok 2012/2013
Zápis dětí do Mateřské školy v Němčicích nad Hanou pro školní rok 2012/2013 se uskuteční v pátek
10.února 2012 od 8.00 hodin do 15.00 hodin v kanceláři mateřské školy.
Rodný list dítěte vezměte s sebou.
Rodiče, nezapomeňte zapsat i ty děti, u kterých předpokládáte zahájení docházky do mateřské školy
po 1.lednu 2013.
Miluška Grulichová, ředitelka MŠ
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Ze života ZŠ
Stonožka - Hnutí
„Na vlastních
nohou“.
Děkujeme všem, kteří naši sběrovou
akci podpořili. Žákům od prvních po
devátou třídu, všem rodičům a prarodičům, kteří nám pomohli sběr donést do
školy, a též i dobrovolným dárcům, kteří
naši školu podporují již mnoho let. Celkem se vydělalo 21.840,-Kč.
Mgr. Alena Řezáčová

PROJEKT ŠANCE
2011
Dne 10. listopadu 2011 proběhla
v Němčicích nad Hanou humanitární sbírková akce, která se dlouhodobě
zaměřuje na pomoc dětem bez domova
- „dětem ulice.“
Ty se často stávají obětí násilí a sexuálního zneužívání.
Dvaceti žákům 8. třídy naší školy ve
složení :
Pavlína Vránová, Pavel Ohlídal,
Vojtěch Navrátil, Petr Štěpánek, Michal
Vlach, Barbora Jurtíková, Jakub Klvač, Jaromír Bilík, Dominik Majzlík,
Dominik Zapletal, Monika Zedníčková, Adam Hrdý, Barbora Novotná, Klára Knechtová, Eliška Bulková, Monika Leciánová, Luděk Minařík, Radim
Janečka, Martin Bambušek a Antonín
Bartošek se podařilo prodat všech 200
kusů benefičních předmětů – propisovacích tužek a zároveň rozdat stejný počet pohlednic s údaji o cílech
a smyslu celé akce.
Výtěžek ve výši 4.533,- Kč byl odeslán na sbírkové konto pražské organizace, která celou akci pořádá. Chtěl
bych vyjádřit upřímné poděkování
všem jmenovaným žákům, kteří aktivně pomáhali se zajištěním projektu
a zejména se samotným prodejem.
Zvláštní poděkování patří všem lidem
dobré vůle, kteří projevili svou lidskost
a solidaritu s osudy druhých, když
zakoupením benefičních předmětů přispěli na konto sbírky.
Mgr. Pavel JANURA,
koordinátor projektu
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Šachy ve škole

Exkurze do Prahy

Jednou z pravidelných akcí, které se
konají na naší škole, je šachový turnaj.
Letos již podruhé se uskutečnil pod vedením pana Vladimíra Opluštila. Školního
kola se zúčastnilo celkem 25 dětí, které
byly rozděleny do dvou věkových kategorií.
Nejúspěšnější z obou kategorií nás reprezentovali v okresním přeboru v šachu, jenž
se uskutečnil 13. října 2011 v Prostějově.
Obě družstva bojovala statečně, ale jen
mladším se podařilo zvítězit a postoupit
tak do krajského kola. V Olomouci bude
naši školu reprezentovat osvědčená čtveřice ve složení David Opluštil, Eliška Klevetová (5.r.), Pavel Opluštil (2.A) a Martin
Kyselák (3.A). Přejeme jim hodně štěstí.

Ve čtvrtek 3. listopadu 2011 byli žáci 8.
a 9. ročníku na celodenní exkurzi v našem
hlavním městě. Pod vedením zkušené průvodkyně absolvovali prohlídku Pražského
hradu včetně katedrály Svatého Víta, Vladislavského sálu, chrámu Svatého Jiří a Zlaté uličky. Z Pražského hradu pokračovali
dále přes Malou Stranu na Karlův most a
Staroměstské náměstí. Během výkladu se
dověděli mnoho zajímavých informací z
historie města. Exkurze začínala i končila
u sochy Svatého Václava na Václavském
náměstí. Přestože byla náročná, věřím, že
v žácích zanechala více než jen vzpomínku na občerstvení u Mc Donald´s.
Mgr.Libor Mitana

Rok 2011 a STONOŽKA v Němčicích nad Hanou?
STONOŽKA v němčické škole pracuje dál! Již 22 let děti pomáhají dětem.

V rámci stonožkového týdne od 10.10. - 18. 10. 2011
jsme se zaměřili při třídění druhotných surovin především na sběr starého papíru.
Dohled nad kvalitou třídění zajistil školní ekotým. Sbírali jsme i další drobné elektrospotřebiče, baterie, televizory i ledničky.
A jaký je výsledek? Částka 7.280 Kč pro humanitární mírové hnutí.
Naše aktivita se také při práci pro Stonožku v němčické škole zaměřila na kreslení
vánočních přání. Věříme, že se přáníčka budou líbit a pomohou dobré věci.

Projektový týden ZŠ Němčice nad Hanou
17. – 21. 10. 2011
V posledních letech se stalo tradicí, že naše základní škola pořádá vždy na podzim
PROJEKTOVÝ TÝDEN, který se zaměřuje na propagaci pozitivních aktivit a zároveň minimalizaci některého z nežádoucích projevů chování. Ten letošní byl tematický
rozdělen do 2 částí:
I. stupeň (1. – 5. ročník) – Zdravý životní styl a zdravá výživa
II. stupeň (6. – 9. ročník) – Vztahy mezi námi
Na pondělí 17. října bylo připraveno setkání se starostkou našeho města paní
Ivanou Dvořákovou. V přátelské atmosféře si žáci vyslechli aktuální informace o dění
v našem městě, ale besedovalo se i o plánech do budoucna. Stranou nezůstaly dotazy směřující k nežádoucím projevům chování dětí, mládeže i dospělých, ze kterých
vyplynulo, že dobré vztahy mezi lidmi nejsou žádnou samozřejmostí. A je na nás
všech, zda dojde alespoň k jejich částečnému zlepšení.
V úterý 18. října se děti z 1. – 5. ročníku zúčastnily přednášky pořádané Červeným křížem, na které si mohly nejen teoreticky, ale i prakticky vyzkoušet své znalosti
a dovednosti z poskytování první
pomoci při ošetřování nejrůznějších
druhů poranění. Děti 5. třídy ještě stihly
besedu s paní kuchařkou o zdravé výživě. Žáci 6. – 9. ročníku měli připraven
den s třídním učitelem. Tento den měl
prostřednictvím besed, anket, soutěží
a her sblížit kolektivy tříd a poskytnout
více prostoru na vzájemné vztahy, ale
i mezi dětmi a jejich třídním.
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Na středu 19. října si společnost SEIFEROS připravila ukázku téměř 30-ti
dravých ptáků a jejich výcviku. Velmi
přínosné bylo poznání, že důležité jsou
nejen vztahy mezi lidmi, ale i to, jak se
lidé chovají k volně žijícím zvířatům.
Děti 2. – 3. třídy se ten den ještě zúčastnily besedy o zdravé výživě.
Ve čtvrtek 20. října proběhla pro
II. stupeň série besed se dvěma příslušníky Policie ČR na téma Šikana.
Kromě zhlédnutí instruktážního filmu

a vyslechnutí několika konkrétních
příběhů s touto tématikou mohli žáci
vznášet dotazy k probírané problematice. Děti z I. stupně se zapojily do přednášky nazvané Zdravé zuby. V podání
zubní lékařky Barbory Pavelkové se
seznámily s hlavními zásadami zubní
hygieny. Poté si prakticky vyzkoušely
správné čištění zubů.
Pátek 21. října byl vyhrazen vyhodnocení všech uskutečněných aktivit a sestavení projektových výstupů, které pak byly

PĚVECKÁ SOUTĚŽ
„O hanáckyho kohóta“
11. listopadu 2011 proběhlo na naší ZŠ školní kolo pěvecké soutěže „O hanáckyho
kohóta“. Zúčastnilo se ho 46 dětí, které byly rozděleny do tří věkových kategorií. Všichni
zpěváčci dostali pamětní listy a sladkou odměnu. Ti nejlepší stanuli na stupních vítězů.
I. kategorie ( 1. – 3. třída )
1. místo
- Tomáš Litera (2. A)
2. místo
- Kristýna Ševčíková (3. A)
- Lenka Heráková (2. A)
3. místo
- Veronika Luběnková (2. B)
- Lucie Kuchaříková (1. A)
- Žaneta Luběnková (1. B)
II. kategorie (4. - 6. třída)
1. místo
- Tereza Kvapilová (4. třída)
2. místo
- Barbora Oulehlová (6. třída)
- Zuzana Kvíčalová (6. třída)
3. místo
- Kristýna Burdová (5. třída)
III. kategorie ( 7. - 9. třída )
1. místo
- Anna Buriánková (9. třída)
2. místo
- Michal Lenert (8. třída)
- Klára Knechtová (8. třída)
3. místo
- Jakub Flora (9. třída)
Vítězové z prvních míst - Tomáš Litera, Tereza Kvapilová a Anna Buriánková budou naši školu reprezentovat v prosinci v okresním kole. Nyní je čeká velká příprava dvou nově vybraných hanáckých písní. Přejeme jim proto hodně úspěchů a hlavně
zdravý hlásek!
Ostatním dětem chci moc poděkovat za účast a snahu. Poděkování patří také
porotě a Kulturnímu středisku v Němčicích n. H., které zajistilo krásné pamětní listy
a diplomy.
Mgr. Lenka Literová, pěvecký sbor Skřivánek

umístěny na prezentační nástěnky před
jednotlivými třídami.
Akce se setkala s převážně s kladným
ohlasem u dětí i pedagogických pracovníků. Doufejme, že se pozitivní vliv celého
projektu projeví i při běžné výuce během
celého školního roku.
Mgr. Pavel JANURA,
koordinátor a garant projektu
pro II. stupeň.
Mgr. Anna VLČOVÁ,
garant projektu pro I. stupeň.

Zdravé zuby
zdravé dítě
aneb Proč mít zdravé zuby?
1. Pro zdraví, aby nás zuby nebolely!
2. Pro krásu, abychom měli pěkný
úsměv.
3. Pro dobrou pohodu, aby nám chutnalo a dobře se zuby kousalo.
Získat znalosti o zubním zdraví - o to
jsme se snažili v projektovém týdnu dne
20. října.
Vše zorganizovala paní učitelka Alena Řezáčová a přizvala další hosty. Paní
ředitelku naší školy Hanu Matuškovou a
MDDr. Barboru Pavelkovou, která odborně vedla všechny žáky k základům ústní
hygieny a k péči o chrup. Byla připravena
i projektová prezentace na počítači „Jak
se správně starat o své zuby“.
Dalším bodem Projektu „Žijeme
zdravě“ bylo praktické procvičování se
zubní pastou a kartáčky na zuby a jazyk.
Zdali se nám vše dobře dařilo? Na to
se zaměřte při setkání s žáky naší školy.
Uvidíte to na jejich úsměvu.
Dalším bodem byla práce s pracovními listy, kde žáci řešili problémy týkající
se zubního zdraví.
Myslím, že každý z žáků si odnesl
z projektového týdne poučení, jak pečovat o své zuby, ale i povědomí, že každý
žák má 2x ročně navštívit svého zubního
lékaře spolu s rodiči.
Toto vše nám prozradila paní učitelka
Alena Řezáčová.

V rámci školy proběhla také Rómská pěvecká soutěž, s těmito výsledky:
I.kategorie (1. stupeň ZŠ)
1. místo Eva Husárová
2. místo Adam Polhoš
3. místo Lukáš Porčogoš
II. kategorie (2. stupeň ZŠ)
1. místo Sabina Miková
2. místo Nikola Porčogošová
3. místo Nikola Husárová
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Zápis žáků do 1. ročníku
Ředitelství Základní školy v Němčicích nad Hanou oznamuje, že zápis do 1. ročníku pro školní rok 2012/2013 se bude konat
v pátek 20. 1. 2012 v době od 14,00 hodin do 17,00 hodin.
Rodiče přinesou k zápisu:
rodný list
vyplněnou žádost o přijetí k povinné školní docházce (dostanete v ZŠ nebo se stáhněte na webových stránkách školy)
kartičku zdravotní pojišťovny dítěte
vyplněný dotazník pro rodiče žáka 1. ročníku (dostanete v ZŠ)
Děti narozené od 1. 9. 2006 do 31. 12. 2006 mohou být přijati k povinné školní docházce na základě písemné žádosti rodičů
a vyjádření PPP. Děti narozené od 1. 1. 2007 do 30. 6. 2007 přiloží navíc vyjádření odborného lékaře.
Pokud chcete žádat pro své dítě odklad, musí zákonný zástupce písemně požádat o odklad povinné docházky o jeden školní
rok, není-li dítě po dovršení šestého roku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé.
Žádost musí být doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení nebo odborného lékaře a musí být podána nejpozději do 31. 5. příslušného roku. Žádost si můžete stáhnout na našich webových stránkách.
Zveme všechny budoucí prvňáčky spolu s rodiči.
Mgr. Hana Matušková, ředitelka ZŠ

Ze života ZUŠ
Dechový orchestr mladých Němčice nad Hanou v Ostravě
Ve dnech 21. a 22. října tohoto roku
se konala již XV. Mezinárodní soutěž velkých dechových orchestrů Ostrava 2011,
jejímž vyhlašovatelem je Ministerstvo
kultury ČR. Dechový orchestr mladých
Němčice nad Hanou se soutěže zúčastnil
poprvé před dvěma lety, kdy si „sáhnul“

Číslo 4/2011

hned na metu nejvyšší – umístění ve zlatém pásmu. Kdo z našich hudebníků by
si nepřál tento úspěch zopakovat? Těšili
jsme se ovšem také na setkání a zdravou konfrontaci s jinými orchestry, kterých přijelo letos do Ostravy jedenáct.
Výsledkem našeho soutěžního klání byl
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tentokrát titul Vítěz stříbrného pásma.
A že snad by někdo mohl být zklamán?
To jistě ne! Vždyť už samotná účast
v soutěži je velkou motivací pro další činnost a umělecký růst orchestru.
J.Novák, dirigent orchestru
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Ze života DDM
Poslední měsíce roku 2011 na DDM ORION
Poslední měsíce roku 2011 přivedly na DDM ORION indiány, zvířátka,
miminka, tanečníky, kovboje, čerty
s Mikulášem a v neposlední řadě adventní čas.
V říjnu se 15 dětí ocitlo na divokém
západě, když strávily podzimní prázdniny na táborové základně v Kladkách.
Indianská sauna, nocování v tee-pee
a putování po kovbojských stezkách přírodního parku Kladecko jim dovolilo
prožít hezký víkend s příběhem indiánů.
V listopadu se konal 11.ročník Slavností padajícího listí. Letošní rok se nesl
v duchu pohádky Zvířátka a petrovští.
Ples zvířátek byl v ohrožení, neboť se
na Sluneční pasece usadili loupežníci.
Naštěstí se všem šikovným dětem podařilo je vyhnat, a tak se mohl uskutečnit
ples i s bohatou hostinou.
Listopad je tradiční měsíc pro pořádání společenské události, kterou XVIII.
Country bál bezesporu je. Ten letošní
se konal 19. 11. a němčickou sokolovnu
rozezněly kapely PRŮVAN a NÁHODA.
V programu diváky pobavili taneční
skupina Sillmarion a retrowesternshow
Kántrošbáloš v podání dobrých přátel
a příznivců této zábavy.
Do nového roku bych chtěla popřát
všem našim dětem a jejich rodičům
mnoho zdraví, pohody, lásky a porozumění, úspěchů v osobním i pracovním
životě a spokojenost.
Mgr. Eva Bašková
Ředitelka DDM ORION

Z kulturního života
Taneční kurz
Podzimní měsíce letošního roku, opět
po dvou letech, patřily tanečnímu kurzu
pro žáky 8. a 9. tříd základní školy. Na
první lekci se sešlo celkem 44 zájemců o
tento kurz. Taneční kurz byl koncipován
do 6 lekcí pod odborným vedením tanečního mistra Pavla Nečesaného. Náplní
kurzu nebyly jen základní kroky společenského tance (Foxtrot, Jive, Čača), ale
i společenská výchova.
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Závěrečný večer, na kterém všichni
absolventi obdrželi od pana místostarosty Ing. Jana Vrány absolventské listy, byl
zahájen slavnostním nástupem. V průběhu večera předvedli absolventi svým
rodičům všechno to, co se během kurzu
naučili.
Rodiče nezůstaly jen pasivními diváky, ale byli také pozváni svými dětmi na
taneční parket. Věřím, že se všichni dob-

Němčice
pod lupou

ře bavili a odnesli si příjemné vzpomínky
na jeden listopadový večer.
Chtěla bych touto cestou poděkovat
rodičům, že svým dětem umožnili návštěvu tohoto kurzu a Vám letošní absolventi díky za váš přístup a slušné chování
během celého kurzu.
Děkuji všem, kteří nám během kurzu
pomohli s jeho přípravou a organizací.
Jana Oulehlová

Číslo 4/2011

P.S.Tímto bychom chtěli poděkovat za celou 9. a 8. třídu všem, kteří se
zasloužili o průběh našich tanečních.
V prvé řadě panu Pavlu Nečesanému
za to, jak nás naučil tancovat a slušně
vystupovat. Kulturnímu středisku a Ing.
Janě Oulehlové za uspořádání a organizaci. Paní Aleně Antelové za přípravu
sálu. Nakonec panu Ladislavu Foltýnovi
a Mgr. Janě Hošákové. Díky patří i učitelům, kteří nás podporovali. Na tyhle
necelé dva měsíce určitě jen tak nezapomeneme.
Za všechny absolventy Karolína Štěpánková

Divadelní pátky
Do dobře rozběhnuté V. sezóny Divadelních pátků nám z technických důvodů ze strany účinkujících souborů dochází k některým programovým změnám. První z nich je přesunutí divadelního
představení z listopadového pátku až na pátek 9. prosince, kdy se na divadelních prknech odehraje
již třetí představení, a to v podání DS Hanácká scéna Kojetín. Soubor k nám přijede s inscenací
hry „Zahraj to znovu, Same“. Druhá programová změna nastává u únorového představení, kdy se
DS Kroměříž představí s inscenací hry Mikve.
Doufám, že Vás drobné programové změny neodradí od návštěvy divadelních představení a přijdete podpořit hostující divadelní soubory.
Jana Oulehlová

Číslo 4/2011
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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:
9. 12. 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
Mikve (H. Galron)

23. 3. 2012
19,00 h

DS Amadis Brno
ÚŽASNÁ SVATBA (R. Hawdon)

Vstupné na jednotlivá pĜedstavení je 70,-Kþ.

- 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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Módní přehlídka
V neděli 13. listopadu 2011 se v Němčicích nad Hanou konala v místní sokolovně
velkolepá módní přehlídka. Jednalo se o odpoledne věnované především ženám k načerpání inspirace na nadcházející plesovou a společenskou sezónu. Na parketu se předváděly především dlouhé večerní šaty, koktejlky a na své si přišli i muži při předvádění sexy
modýlků.
Závěr patřil kolekci svatebních šatů. Všechny modely pocházely z půjčovny Plesových
a svatebních šatů a karnevalových masek paní Zuzany Jaškové z Osíčan. Třešničkou na
dortu bylo vystoupení Veroniky Jaškové s jejím tanečním partnerem v latinskoamerickém
rytmu v podobě rumby a čači.
Jana Hošáková

Vánoční výstavy
v Němčicích nad Hanou
Od 7. do 19. prosince 2011 se ve foyer Kina OKO v Němčicích nad Hanou uskuteční vánoční
Výstava betlémů. Betlémy budou zapůjčeny od pana Pištělky ze Švábenic. Ve dnech 12. a 14. prosince 2011 (dopoledne 9,00 – 12,00 a odpoledne 13,00 – 16,00) proběhne ve stejných prostorách také
prodejní výstava vánočních dekorací pro radost z dílny paní Jany Holubové z Němčic nad Hanou.
(Výstava betlémů bude k dispozici ke zhlédnutí tyto dny – tedy 12. a 14. prosince 2011; kdo bude mít
zájem výstavu navštívit v jiný den, bude možné si vyzvednout klíče na Kulturním středisku či v Městské knihovně Němčice nad Hanou.) Všichni jste srdečně zváni.

Podzim v knihovně

Dlouhé podzimní a nadcházející zimní večery přímo lákají ke čtení
knih. Ty si samozřejmě můžete půjčit i
v knihovně. V knihovně je však podzim
zároveň časem, kdy se konají zajímavé
akce. Ráda Vám, milí čtenáři, přiblížím
něco málo z pestré nabídky akcí Městské knihovny Němčice nad Hanou.
První říjnový týden patřil jako vždy
celorepublikové akci s názvem Týden
knihoven. Jistě jste zaregistrovali, že se
od 3. října v knihovně konaly tzv. Vietnamské dny, a to v podobě přednášky
o této krásné zemi. Nechyběla ani ochutnávka zeleninových závitků – tradičního
vietnamského jídla – a pravého zeleného
čaje. Účast na přednášce byla velmi hojná. Všem děkuji za účast a za rok se těším
na ,,2. němčický ročník“ této akce.:-)
Dne 7. října se konal velký Knižní
bazar. Návštěvníků přišlo také mnoho.

Číslo 4/2011

Knih se prodalo ještě více. Bazar byl
pro velký zájem prodloužen a prakticky
stále trvá. Pokud máte zájem o nějakou
vyřazenou knihu, přijďte do knihovny
a vyberte si. Věřím, že i vyřazené tituly
ještě mnohé z Vás potěší.
Říjnové Pondělní předčítání proběhlo 17. října – tentokrát se přítomní
seznámili s dílem světoznámého autora
Paola Coelha.
Dne 7. listopadu se pak v knihovně konala beseda s paní senátorkou
Boženou Sekaninovou a panem senátorem, profesorem a doktorem Janem
Žaloudíkem o zdravotnické a sociální
reformě.
Dne 13. listopadu se v sokolovně
konala neobvyklá módní přehlídka
společenských šatů a svatebních šatů
okořeněná tanečním vystoupením.
Modelky předvedly 90 (!) modelů. Přehlídku navštívilo kolem 70 návštěvníků. Myslím, že to bylo velmi příjemně
strávené odpoledne.
Beseda se žáky 4. třídy ZŠ o ilustrátorce Heleně Zmatlíkové se konala
16. listopadu 2011. Týž den večer se
uskutečnila - již tradiční - závěrečná
v tanečních.
A další akce jsou plánovány. Dovol-
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te mi tedy pozvat Vás na akce, které se
uskutečnív Městské knihovně Němčice nad Hanou během posledních dnů
měsíce listopadu a v prosinci.
V sobotu 26. listopadu se konala
Den pro dětskou knihu. Jedná se opět o
celorepublikovou akci s velmi bohatým
programem pro děti – zahrnuje prodej nových knih za velmi nízké ceny,
prodej vyřazených knih v rámci Knižního bazárku, soutěže, hádanky, kvízy,
křížovku, vyrábění adventních dekorací, korálkování. Těším se (nejen) na
všechny děti.
Dne 5. prosince se konala již tradiční akce Vánoce v knihovně.
Zároveň se během prosince v knihovně uskuteční výstava s názvem O Vánocích..., kde budou vystavovány knihy
o Vánocích, knižní ilustrace s vánoční
tematikou... atd. Přijďte načerpat vánoční atmosféru.
Dovolte mi popřát Vám krásné
Vánoce a hodně dárků pod stromečkem, samozřejmě i v podobě knih.
A také vám přeji pevné zdraví a mnoho
štěstí v roce 2012.
Jana Hošáková,
knihovnice
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Soutěž
V minulém čísle Němčice pod lupou jsme se vás ptali, kde se v Němčicích nad Hanou konala v roce 1928 folklorní slavnost. Do
redakce přišly celkem čtyři odpovědi. Všichni odpověděli správně, že se slavnost konala v Orelské zahradě, kde dnes stojí nákupní
středisko (Jednota). Ze všech odpovědí jsme vylosovali pana Vojtěcha Kyseláka
Nová soutěžní otázka: Poznáte, kde se v Němčicích nad Hanou nacházel tento Hostinec a řeznictví?

Ze života
Milí čtenáři
Jsem moc rád, že se s vámi mohu
podělit o radost z adventní doby, kterou právě prožíváme a o radost z nastávající doby vánoční, kterou s nadšením očekáváme. Možná si říkáte: „jo s
nadšením“vždyť přece právě teď je čas
plný spěchu, příprav a člověk nemá ani
chvilku, aby se zastavil a uvědomil si
duchovní krásu a potenciál této doby;
je toho třeba tolik udělat a tolik ještě stihnout. Zkuste využít tuto chvíli,
zastavit se a uvědomit si, snad i trochu
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poodkrýt znamení a smysl doby, kterou
právě prožíváme. Ve Starém zákoně se
píše: „Pane, nauč nás odpočítávat naše
dny, abychom došli k moudrosti srdce.“
V téhle větě je ukryta velká moudrost.
My si máme uvědomit, že není žádný
den, který bychom nedostali od Boha,
a Bůh od nás každý den něco očekává,
proto ho nesmíme jen tak přečkat nebo
přežít či mít ho za sebou, ale jde o to,
abychom dokázali vnímat důležitost
každého okamžiku. Každý den má pro
nás velkou hodnotu nejen proto, že
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nám ho daroval Bůh, ale také, že může
být pro nás dnem posledním, protože,
jak říká Ježíš, nevíme dne a ani hodiny,
kdy budeme Bohem povoláni z tohoto
světa. Ať se tedy snažíme žít své dny
tak, abychom nesetrvávali ve zlobě,
hněvu, v závisti či v jakékoliv jiné špatnosti, ale naopak, abychom se snažili
vědomě naplnit svůj den dobrem ve
vztahu k sobě i druhým, abychom si
plnili své životní poslání, protože jednou z něho budeme skládat účty před
Bohem. Zamysleme se tedy krátce nad
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adventem. Slovo advent je z latinského
slova adventus „příchod“, tedy očekávání příchodu Ježíše Krista.
Když se podíváme na slovo očekávání obecně, musíme si uvědomit, že
stále na něco čekáme - na autobus, ve
frontě, až na nás přijde řada, na úřadě či
u lékaře, na výplatu, ale rovněž čekáme,
jak se vyvinou určité věci a situace, které právě prožíváme, jak se zachovají lidé
v našem okolí, jestli pro nás pozitivně
nebo negativně. Čekání patří do života, protože člověk nemá v moci uspíšit
mnoho událostí, nemůže si vše zařídit,
aby to bylo hned. Na druhé straně ale
člověk má povinnost přičinit se o věci,
které lze učinit hned nebo v co nejbližší době. Tedy nečekat, až to „nějak“
dopadne. V každém případě ono čekání, stejně jako sám život, má být stráveno smysluplně. Tak je to i s duchovním životem člověka, s jeho vztahem
k Bohu a se zaměřením všech skutečností života k němu. Každý člověk má
daný určitý čas – dobu svého pozemského života. Ten má naplnit co nejplodněji. Bůh nám dává svůj čas, řecky kairos,
který je časem příhodným, časem Boží
přízně. Nabízí nám ho vždycky a někdy

opravdu výrazným způsobem. Je na
nás, abychom ho dokázali přijmout
a využít, protože v tomto čase s Bohem
a s pomocí jeho darů dokážeme spoustu
věcí vyřešit, dát do pořádku, načerpat
vnitřní pokoj, vyrovnanost. Zároveň je
ale tento čas časem zkoušky, časem, kdy
nás Bůh očišťuje a připravuje nás na
další úkoly. Připravuje nás především
na příchod Ježíše Krista, na setkání
s ním tváří v tvář na věčnosti. Ano, tady
na zemi máme vždy čas se změnit, zanechat toho, co děláme špatně, obrátit se
k Bohu, ke kterému směřujeme a zároveň vykonat spoustu dobra, abychom
před Boha nešli s prázdnýma rukama.
Vždyť On sám říká: Cokoliv jste udělali pro jednoho z těch nejposlednějších,
pro mě jste udělali.
Milí čtenáři, za několik málo dnů
budeme slavit Vánoce, svátky Narození Krista. Uvědomme si tedy pravou
hloubku těchto dnů. Nevnímejme je
pouze jako svátky pečení, smažení, dárků a návštěv – ano, i to je důležité, ale
bylo by to málo, zůstali bychom pouze na povrchu. To, co je nejdůležitější,
je očím neviditelné, jak se píše v knize
„Malý princ“. Podstata Vánoc spočívá

v tom, že se nám narodil Spasitel Kristus
Pán, který přišel proto, aby nám otevřel
bránu do nebe, aby se stal naším průvodcem tady na zemi. On říká: Já jsem
cesta, pravda a život. Kdybychom měli
možnost nahlédnout do budoucnosti
a věděli, že bychom jednou měli zastávat nějaký důležitý úřad, žili bychom už
teď tak, abychom se na tuto funkci připravovali. Probuďme tedy v sobě v těchto dnech víru v Boha a žijme jako lidé,
kteří vědí, že jednou mají být v nebi –
v tom je naše křesťanská naděje. Proto
nezapomeňte přijít do kostela, tam se
slaví pravý smysl Vánoc.
P. Tomáš Strogan – farář
Na Štědrý den 24. 12 .2011 jste
všichni zváni na „Půlnoční mši sv.“,
která začne ve 22,00 hod v kostele
sv. Máří Magdalény.

ZE ŽIVOTA SPOLKŮ
Recyklujte s hasiči
O projektu ,,Recyklujte s hasiči“ jsme
se dozvěděli na jaře před sběrem železného šrotu z Hasičských novin. Navrhl jsem
hasičům, že bychom mohli se sběru vybrat
elektrospotřebiče a zapojit se do tohoto
projektu. V našem městě není sběrný dvůr,
a tak jsme se do toho dali a přihlásili se.
Moc spotřebičů jsme nevybrali, ale
byli jsme spokojeni.
V květnu jsem navrhl výboru, že bychom mohli uskutečnit sběr vysloužilých
elektrospotřebičů. Nechali jsme to vyhlásit rozhlasem, vyvěsili plakáty a 16.6. v 9
hodin jsme vyjeli. Co nás překvapilo, byl
seznam lidí, u kterých jsme se měli stavit
pro spotřebiče. Chtěl bych poděkovat paní
Anně Dvořákové z místního novinového
stánku, u které se občané mohli nahlásit
a která nám zpracovala plán jízdy.
Překvapil nás zájem občanů o odvoz
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spotřebičů a bylo toho opravdu dost.
Celkem 31 velkých spotřebičů, 6 vaků na
malé spotřebiče, 56 TV a monitorů a 11
chlazení.
Na podzim 15.9.2011 jsme provedli
další sběr vysloužilých elektrospotřebičů
a nasbírali jsme 13 velkých spotřebičů,
11 chlazení, 33 TV a monitorů a 8 vaků
na malé spotřebiče,
Chtěl bych poděkovat Honzovi Kyselákovi, Zbyňku Kratochvílovi, Radimu
Dobovi a Marku Hruškovi, kteří mě se
sběrem elektro pomohli. Dělají to ve svém
volném čase a jsem rád, že se zapojili.
Zjistili jsme, že je lepší vzít hasičské auto
s vlečkou obec si objet a elektrospotřebiče si posbírat, a ne vyhlásit sběr a čekat
na hasičce, kdo nám co doveze. Lidé jsou
rádi, když jim hasiči pomohou zbavit se
nepotřebných věcí.

Němčice
pod lupou

Dále jsme provedli 22.9.2011. sběr
železného šrotu s brigádou na úklid
hasičské zbrojnice.
Chtěl bych poděkovat všem členům
SDH, kteří se této akce zúčastnili. Někteří
sbírali šrot a ostatní včetně dětí umývali
nová okna a prováděli úklid na hasičárně
i v jejím okolí.
Závěrem bych chtěl poděkovat občanům Němčic nad Hanou za podporu
při sběru vysloužilých elektrospotřebičů
a železného šrotu. Z těchto akcí využíváme peníze na činnost sboru a podporu
soutěžních družstev dětí, žen a mužů.
Poděkování patří i zastupitelstvu města
Němčice nad Hanou za financování a realizaci výměny oken na naší hasičské zbrojnici. Už byla v dezolátním stavu a myslím
si, že se to projeví i na úspoře plynu.
Pavel Kvíčala , starosta SDH
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80 let organizovaného fotbalu v Němčicích nad Hanou
Historie fotbalu v Českých zemích
sice sahá až do konce 19. století, masivního rozšíření se však dočkal až v následujících desetiletích. Na střední Moravě
dochází k většímu rozvoji fotbalu zejména ve 20. letech 20. století, což je také
doba, kdy dochází k prvnímu pokusu o
založení fotbalového oddílu i v Němčicích nad Hanou. V roce 1921 se skupina
studentů a dělníků, kteří propadli kouzlu
kopané ve větších městech, kde studovali
a pracovali, pokusila o založení fotbalového oddílu. Po několika přátelských
zápasech však veškerá fotbalové aktivity
ustaly.
Úspěšný byl až druhý pokus o vytvoření organizované kopané v Němčicích.
V roce 1930 se dala dohromady skupina nadšenců, kteří v čele s bratry Janem
a Bohumilem Čechovými, a za pomoci
Karla Jílka (hráče SK Kojetín a vůdčí
postavy prvního pokusu o založení fotbalového oddílu v Němčicích), vybudovali na Hliníku menší hřiště, kde
o nedělích hráli přátelské zápasy. Zájem
obyvatel Němčic o fotbalová utkání byl
značný a často byli svědky strhujících
utkání. Příkladem budiž utkání s týmem
SK Pravčice Ia, kde po prohraném prvním poločase (0:1) následoval neuvěřitelný nápor domácích hráčů, kteří
nakonec soupeře smetli v poměru 8:1.
Pro velký zájem o fotbal bylo tudíž přikročeno k vytvoření fotbalového klubu.
Na přípravné valné hromadě 9. dubna
1931 byl ustanoven přípravný výbor ve
složení Zdeněk Jindra, Bohumil Synek,
Václav Náhlovský a Jan Čech. Do klubu
se přihlásilo 67 členů. Ustavující valná
hromada Sportovního klubu se konala
dne 2. srpna 1931. Prvním předsedou
klubu se stal místní lékárník Zdeněk
Jindra, místopředsedou Josef Zerzáň
a jednatelem Karel Jílek. Obecní zastupitelstvo vyšlo klubu vstříc a pronajalo mu
hřiště na Hliníku na 10 let za poplatek
10 Kč ročně.
V počátcích své činnosti musel klub
překonávat mnohé obtíže s fotbalem spojené. Aktivních fotbalistů nebylo mnoho, takže při zranění některého z nich
v průběhu zápasu klub nejednou dohrával
utkání o deseti mužích, protože na lavičce nebyl jediný náhradník. Další problémy se vynořily s prvními úspěchy. V roce
1934 postoupil klub do I. B třídy Hanácké
župy fotbalové, a jelikož hřiště na Hliníku
o rozměrech 50x70 metrů nesplňovalo
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Fotbalisté a funkcionáři SK Němčice nad Hanou na hřišti na Hliníku (pravděpodobně
v letech 1933-34)

Tribuna fotbalového stadionu v Němčicích nad Hanou na archivním snímku

Jedenáctka TJ Stavební stroje kolem roku 1980

Němčice
pod lupou
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podmínky pro tuto soutěž, musel se klub
porozhlédnout po jiném místě. Následující sezonu odehrál na hřišti, vybudovaném
poblíž hřbitova na pozemcích, pronajatých
od rolníka Vojtěcha Kyseláka a mlynářky
Bohumily Čápové. V roce 1935 schválilo
zastupitelstvo pronájem obecních pozemků na Dolním Trávníku Sportovnímu klubu. Ještě v tom samém roce zde fotbalisté
svépomocí vybudovali hřiště a společným
nákladem jej nechali oplotit.
Velký rozmach zaznamenal fotbal
v Němčicích v období 2. světové války.
Rozpuštěním Sokola a Orla, jakož i celkovým omezením spolkové činnosti ze
strany protektorátních úřadů, zůstal fotbalový klub jednou z mála povolených
organizací, což se projevilo nárůstem
členské základny i zvýšenými návštěvami fotbalových utkání. V roce 1942 klub
poprvé postoupil do I. A třídy.
Při reorganizaci tělovýchovy po roce
1948 byl Sportovní klub začleněn jako
odbor kopané do TJ Sokol, později přejmenované na TJ Stavební stroje. Z četných úspěchů a celkové činnosti němčického fotbalu v následujících desetiletích
lze připomenout např. vybudování současného stadionu, opakovanou účast
v 1. A třídě či výchovu vynikajících fotbalistů Radoslava Látala, Luďka Mikloška
či Petra Podaného, jakož i dalších hráčů,
z nichž mnozí hráli dlouhá léta fotbal na
vysoké úrovni ve vyšších soutěžích např.
za Prostějov apod.
Velký úspěch zaznamenali fotbalisté
TJ Stavební stroje v roce 1992, kdy se jim
po více než dvaceti letech podařilo opět
postoupit do I. A třídy. Svůj postup oslavili přátelským utkáním s internacionály
pražské Slavie, které z pozice vedoucího
mužstva vedl jeden z nejlepších fotbalistů všech dob, legendární „Pepi“ Bican.
O rok později vyhráli fotbalisté Němčic
nad Hanou okresní kolo Českého poháru, když v dramatickém finále proti SK
Lipová ještě pět minut před koncem prohrávali 0:2. V roce 1994 se klub osamostatnil jako FK Němčice nad Hanou.
V současnosti hraje FK Němčice nad
Hanou III. třídu, funguje starší i mladší
přípravka, dorost a mladší žáci, kteří hrají v okresních soutěžích. Hráči i široká
veřejnost mají za příznivého počasí po
celý den k dispozici tréninkové hřiště.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem,
kteří přispěli ke vzniku tohoto článku, ať
už informacemi či zapůjčením fotografií
z historie němčického fotbalu.
Mgr. Josef Matoušek,
kronikář
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TJ Stavební stroje na hřišti MILO Olomouc v roce 1992

TJ Stavební stroje po vítězství v okresním finále Českého poháru v roce 1993

FK Němčice nad Hanou na hřišti TJ Sokol Vrchoslavice v roce 2005

Němčice
pod lupou
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Za rybičkou do Tovačova
Pod tímto názvem se skrývala pátá
letošní vyjížďka cykloturistických nadšenců z Němčic nad Hanou, která se
uskutečnila 22. 10. 2011 v rámci slavnostního výlovu Hradeckého rybníku
v Tovačově.
Podle předpovědi počasí mělo být
v sobotu v den konání naší cykloakce
chladné, ale slunečné počasí. Sobotní
dopoledne tomu ale příliš nenasvědčovalo. Od samého rána hustá mlha
a sluníčko schované za mraky, teplota
7 stupňů Celsia neslibovala hojnou účast
cyklistů na této akci. V pravé poledne
se sluníčko prodíralo přes ustupující mlhu a ve 12:30 se sešlo u sochy sv.
Tadeáše na náměstí v Němčicích devět
skalních cyklistů odhodlaných užít si
hezkého, ale chladného počasí. Rtuť
teploměru se odpoledne vyšplhala na
devět stupňů.
Vyjeli jsme směrem na Kojetín, zde
jsme odbočili k myslivecké střelnici
a alejí zvanou Špalír směrem na Uhřiči-

ce okolo křižovatky dvou vodních toků
Valové a mlýnského náhonu zvaného
Sifon. Od Sifonu jsme zamířili polní
cestou na břehu řeky Moravy směrem
na Lobodice. Před Lobodicemi jsme
odbočili na most přes Moravu, odkud
je pěkný pohled na přírodní koryto
řeky tekoucí přírodní památkou zvanou Zástudánčí. Po krátké zastávce na
mostě jsme nabrali směr Tovačov okolo
Skaštických jezer do Anína a odtud jsme
dojeli na tovačovský zámek. Průjezdem
přes první zámecké nádvoří jsme se
dostali k rybníku Kolečko a odtud na
hráz Hradeckého rybníku.
Zde se odehrávalo tradiční představení pro diváky, slavnostní výlov ryb.
Výlovu spojeného s různými pouťovými atrakcemi se zúčastnilo odhadem
několik tisíc diváků. Vlastnímu výlovu
předchází několikadenní vypouštění
vody, zvané strojení rybníku. Snížená
hladina umožňuje rybářům lepší manipulaci se sítí plnou ryb v místě zvaném

loviště. Vytažení ryb ze sítě probíhá po
dva dny u hráze v prostoru nazývaném
kádiště. V něm se ryby třídí podle druhu a velikosti a odváží do sádek..
Tradice rybníkářství v Tovačově sahá
do 15. století a je spojena s významným
moravským šlechtickým rodem Cimburků na jejichž dílo navázali následní majitelé tovačovského panství Pernštejnové,
kteří v 16. století vybudovali soustavu
24 rybníků v okolí Tovačova. Do současné doby se zachovaly pouze čtyři a to
Hradecký (154 ha), Křenovského (16 ha),
Náklo ( 6 ha ) a nejmenší rybník Kolečka
(5,6 ha ).
Po ochutnávce nabízených rybích
specialit a objetí dolního rybníka po hrázi následoval návrat přes Ivaň, Klenovice,
Tvorovice a Hrušku domů do Němčic.
Cylistická akce „Za rybičkou do Tovačova 2011“ se vydařila díky krásnému,
i když chladnému dni, který zarámoval
celou vyjížďku.
Vladimír Vojanec

Ukončení cykloturistické sezóny
na cyklostezce z Nezamyslic do Morkovic

Dne 5. listopadu 2011 se uskutečnila
poslední vyjížďka němčických cykloturistů.v letošním roce. Sezóna, během níž
jsme uspořádali šest cyklistických akcí
do okolí našeho města, byla zakončena
stylově, a to putováním po nově vybudované cyklostezce z Nezamyslic do Morkovic. Obousměrná cyklostezka vede po
původním drážním tělese od nezamyslického nádraží k bývalému nádraží Morkovice - Slížany.
„Morkovička“, jak je familiérně nazývána bývalá železniční trať č.302, byla
zprovozněna v roce 1909 a provoz veškeré železniční dopravy na ní byl ukončen v
roce 1998. Administrativně byla trať zrušena až v roce 2005.
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Od roku 2005 se uvažovalo o jejím
možném využití, včetně rekonstrukce
pro cykloturistiku. S budováním cyklostezky na bývalé železniční trati se začalo 15. srpna 2011 a asfaltový povrch,
umožňující její sjízdnost byl položen po
celé délce poslední říjnový týden.
Právě možnost prohlédnout si dokončovanou stezku ještě v letošním roce
za příznivého počasí byla motivem závěrečného výjezdu na kolech. Prohlídky
rekonstruovaného drážního tělesa se
zúčastnilo 19 cyklistů různého věkového
složení, od školáků až po seniory.
Trasu cyklostezky jsme projeli od
Dřevnovic přes Těšice, Koválovice-Osíčany, Prasklice, Uhřice do Morkovic k bývalému železničnímu nádraží. Zde jsme
cyklostezku opustili a zamířili ke košikářskému muzeu v Morkovicích, v jehož
blízkosti stojí středověký pranýř. Po projetí náměstí v Morkovicích jsme odbočili
na zpevněnou polní cestu vedoucí ořechovou alejí na rozcestí k Prasklicím. Od
rozcestí jsme pokračovali po nově vyasfaltované polní cestě k bývalé železniční
zastávce v Uhřicích. Zde se opět napo-

Němčice
pod lupou

jili na cyklostezku a vraceli se opačným
směrem domů. Délka trasy z Němčic do
Morkovic a zpět je 30 km. a propojuje již
dříve vybudované cyklostezky Němčice
– Mořice, Mořice – Nezamyslice, Nezamyslice – Těšice a nově zbudovanou část
Těšice – Morkovice .
Můžeme konstatovat, že záměr přeměny železniční trati v kvalitní cyklostezku se povedl a poděkování patří všem
realizátorům této myšlenky v čele se starostou města Morkovic.
Vybudovaná cyklostezka o délce cca
11 km bude plně sloužit jak cyklistům,
tak on-line bruslařům a umožní bezpečné propojení „Mikroregionů Němčicko
a Morkovsko“, nabízejících různorodé
turistické zajímavosti.
V Tištíně, Koválovicích – Osíčanech,
Prasklicích nebo v samotných Morkovicích nalezneme spoustu kulturních,
historických a přírodních zajímavostí.
O některých z nich jsme přátele turistiky informovali v minulých číslech čtvrtletníku „Němčice pod lupou“ v článcích
nazvaných „Za němčická humna“.
Vladimír Vojanec
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Vzpomínka na Japonsko
Mistrovství světa v sálové cyklistice
se koná pro rok 2011 v Japonsku. Zrovna jako před 10 lety. Ale s tím rozdílem,
že před deseti lety měla němčická TJ
své zástupce na tomto mistrovství světa.
V kategorii čtveřic žen se jela soutěž
o Pohár národů a startovala v něm tato
děvčata: Kateřina Přibylová, Veronika Přibylová, Barbora Kroupová a Jana Oplocká.
Trenérkou byla Eva Přibylová. Přibylová
Kateřina spolu s Bárou Kroupovou startovala i v kategorii dvojice, místo Karly Hrabalové a Markéty Tobolíkové.
Zavzpomínejme spolu s Veronikou
Přibylovou na mistrovství světa:
O cestě do Japonska jsme se dovědě-

li na 100% asi týden před odletem. I přes
všechno napětí jsme se těšily a byly hodně
zvědavé. První let z Prahy do Frankfurtu
jsme zvládly dobře. Let poté pokračoval
s korejskou leteckou společností. Naše letadlo směřovalo přes Polsko dále na sever,
nad Moskvou, přes Ural, Sibiř, Mongolsko až do Soulu. V Soulu na nás čekala průvodkyně, aby nám ukázala město
a zavedla nás do hotelu Hilton. Při příletu
do Japonska jsme se přemístily do Kasedy,
kde jsme byly ubytovány v chatové oblasti.
Nejkrásnější bylo zahájení mistrovství
světa. Snad každý občan Kasedy se podílel
na jeho organizaci. Všichni měli na sobě
modré bundy se znakem mistrovství světa.

Po celé délce silnic v Kasedě byly vysázeny truhlíky s červenými květy. Před halou
postavili 2 sochy, které byly celé z písku.
Je to jejich specialita, protože přímo v Kasedě se konají festivaly. Na oficiální nástup
a zahájení přišla snad celá Kaseda.
Viděli jsme i tance samurajů nebo
vystoupení s velkými hromovými bubny.
Samotného mistrovství v sálové cyklistice
ze zúčastnilo celkem 18 států. Na rozloučenou s každým národem donesli školáci
každému vlastnoručně dělaný dáreček
a zpívali japonské písně. Byl to hezký zážitek a všichni máme na co vzpomínat.
Veronika Přibylová
účastnice MS v Japonsku

Krasojízda
-

-

Na předkole mistrovství ČR dospělých, které se konalo v Brně Horních Heršpicích, byla nominována němčická juniorka Jana
Porupková a umístila se na 4. místě. Tím si zajistila postup do finále.
V sobotu 1. října 2011 se tito němčičtí krasojezdci (Adéla Přibylová, Jana Porupková, Aneta Šiklingová, Jaroslav Vrána, Martin
Kouřil a Jan Buriánek) zúčastnili otevřeného mistrovství Slovenska. Ve svých kategoriích získali 5 zlatých medailí a 1 stříbrnou.
Na mistrovství ČR skup. Elité, které se konalo ve Zlíně 15.10.2011 nás reprezentovala Jana Porupková, která obsadila 4. místo.
Vzpomínalo se zde i na němčickou čtveřici, kdy se v prostorách sportovní haly promítal videozáznam z roku 2007. V rámci
mistrovství došlo také k ocenění práce naší trenérky, paní Přibylové. Velký úspěch si svým exhibičním vystoupením získal i náš
krasojezdec Martin Kouřil, jehož vystoupení si natočila i Česká televize, které asi 3x reprízovala na programu ČT4.
Velkým úspěchem ukončila letošní sezónu Adéla Přibylová na závodech ve Francii, kde se v kategorii žaček umístila na 1. místě.
S rokem 2011 se rozloučí všichni členové oddílu krasojízdy nejen výroční schůzí, ale také vystoupením v místní sokolovně.
Přejeme proto všem hezké Vánoce a hlavně hodně sportovních a osobních úspěchů.
Miluše Mikalová
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Za němčická humna č. 16
Tentokrát se při našich toulkách za
němčická humna vydáme do nedaleké
obce Tištín, kam můžeme dojet po silnici
nebo po nově vybudované cyklostezce
z Nezamyslic.
Před třemi roky vznikla v objektu
bývalého tištínského lihovaru expozice
historických zemědělských stojů a nářadí,
které sloužilo v minulosti při každodenní
práci a usnadňovalo život v zemědělství.
Zřizovatelem a provozovatelem expozice na sýpce lihovaru je Agrodružstvo
Tištín, které se snaží průběžně rozšiřovat
a obohacovat počet historických exponátů, které v minulosti byly součástí života na vesnici a s nimiž se dnes bohužel
můžeme setkat pouze v muzeích. Vystavené předměty a stroje jistě zaujmou
a překvapí malé i některé dospělé návštěvníky.
Prohlídka jedné části bývalého lihovaru v Tištíně může být příjemným zpestřením cykloturistického výletu okolím
Mikroregionu Němčicko, kam obec
Tištín spadá.

Do konce listopadu roku 2011 byla
dokončena 11,6 km dlouhá cyklostezka
budovaná na opuštěném drážním tělese
Nezamyslice – Morkovice vedoucí přes
obec Tištín, nabízející ideální spojení.
Mimo zemědělské expozice je obec
Tištín pro návštěvníky zajímavá svým
barokním kostelem s krásnou výzdobou
interiéru a barokní kaplí u kostela zvanou Obecní besídka. Kaple po odsvěcení

v 19. století byla používanou k jiným než
církevním účelům. Dnes je jako obecní
knihovna využívána k prezentaci historie
obce a kulturním účelům.
Expozice zemědělského muzea je přístupná po předchozím telefonickém kontaktu :
Agrodružstvo Tištín – telefon 582 388
154 neb 582 388 404
Vladimír Vojanec

Michal Wolf
„NďmĀické okamžiky“

Výstava fotografií ve foyer kina OKO
leden 2012
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Pozvánka na kulturní a sportovní akce
prosinec 2011
Prosinec 2011 – leden 2012

Upleťme Šikulkovi šálu
pletení šály v Městské knihovně v půjčovní dobu
Pátek 9. prosince v 19,00 h

Divadelní pátek
Zahraj to znovu, Same – Hanácká scéna MěKS Kojetín
sál kina OKO (Město Němčice nad Hanou, DS Na Štaci, MAS „Na cestě k prosperitě)
Sobotu 10. prosince - přesun termínu na sobotu 4. února 2012

Turnaj fotbalových nadějí
FK Němčice nad Hanou pořádá turnaj mladších přípravek. Turnaj bude probíhat ve zdejší sokolovně od 9.00 hodin. Účastníky
jsou Haná Prostějov, Sokol Bedihošť, Haná Nezamyslice, Sokol Čechovice a domácí FK Němčice nad Hanou.
Srdečně Vás zveme !
Trenér přípravky Ivo Kopřiva
7. prosince – 19. prosince

Výstava betlémů ve foyer kina OKO
Pondělí 12. prosince a středa 14. prosince

Prodejní výstava z dílny paní Jany Holubové
foyer kina OKO
Úterý 13. prosince a čtvrtek 15. prosince

Prodejní výstava s výrobky a šperky paní Pavlíny Pitnerové z Tištína
foyer kina OKO
Úterý 20. prosince v 18,00 h

Saxána a Lexikon kouzel (filmové představení)
sál kina OKO
Neděle 25. prosince –dopoledne

Vánoční turnaj v nohejbale
sokolovna (TJ Stavební stroje)
Pondělí 26. prosince v 17,00 h

Živý betlém
farská zahrada (NS Pantlék)

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

Plesová sezóna
Plesová sezóna 2012 v Němčicích nad Hanou
Sobota 21. ledna 2012 Hasičský bál, Sokolovna Němčice nad Hanou
Neděle 22. ledna 2012 Dětský karneval, Sokolovna Němčice nad Hanou
Sobota 28. ledna 2012 Školní ples, Restaurace Zátiší Němčice nad Hanou
Sobota 18. února 2012 Divadelní ples, Sokolovna Němčice nad Hanou

23. 12. 2011
27. 12. 2011
28. 12. 2011
29. 12. 2011
30. 12. 2011

zavřeno
7.30 – 14.30 hod
8.00 – 17.00 hod
7.30 – 14.30 hod
zavřeno

Sobota 25. února 2012 Myslivecký ples, Sokolovna Němčice nad Hanou

Číslo 4/2011
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Seznam jubilantů září 2011 – polovina listopadu 2011
08.09.2011

Rostislav Oulehla, č. 449

70 r.

13.10.2011

Milan Skácel, č. 539

85 r.

12.09.2011

Marie Loučková, č. 442

70 r.

13.10.2011

Marie Bosáková, č. 566

75 r.

16.09.2011

Dobroslava Oplocká, č. 527

70 r.

13.10.2011

František Novotný, č. 520

75 r.

23.09.2011

Karla Skopalová, č. 141

70 r.

07.11.2011

Ludmila Nádbělová, č. 620

85 r.

30.09.2011

František Procházka, č. 452

70 r.

07.11.2011

Aloisie Vykoupilová, č. 549

75 r.

08.10.2011

Jaroslav Diblík, č. 562

70 r.

10.11.2011

Evžen Filip, č. 373

70 r.

11.10.2011

Jana Hrušková, č. 211

70 r.

Zlatá svatba
16.09.2011 Josef a Ladislava Ohlídalovi, č. 53

Vítání dětí dne 08.10.2011 se zúčastnili tito rodiče:

Michal Vraga a Pavla Zelinková
s dcerou Adélou

Tomáš a Hana Oulehlovi
s dcerou Zuzanou

Radek Šnorich a Monika Juračková
se synem Maximem

Jiří Oulehla a Lucie Opravilová
se synem Jiřím

Lukáš Přibil a Pavlína
Dostálová
s dcerou Markétou

Michal a Pavla
Hajdučkovi
se synem Martinem

Hana Matoušková
se synem Jakubem

V Němčicích nad Hanou
dne 15.11.2011
Věra Matoušková

Redakční rada časopisu Němčice pod lupou
přeje všem svým čtenářům klidné a radostné Vánoce
a do nového roku hodně zdraví a rodinné pohody.
Němčice pod lupou vychází v nákladu 300 výtisků. Adresa vydavatele i redakce město Němčice nad Hanou, Palackého nám. 3,
PSČ 798 27, tel.: 582 386 529, e-mail: kultura@nemcicenh.cz. Redakční rada: Ivana Dvořáková, Mgr. Hana Matušková,
Ing. Jana Oulehlová, Mgr. Jana Hošáková. Korekce: Marie Vrbová.
Povoleno Ministerstvem kultury pod reg. č. MK ČR E 11903.
Za podepsané články i zkratkou si zodpovídají autoři sami, uvedené názory nemusí být totožné s názory redakce.
Tisk, grafická úprava a sazba: Petr Brázda - vydavatelství Břeclav. Cena 15,- Kč.
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