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Mé mamince

Tajemství
jara

Jak je to dlouho,
jak je to dávno,
maminko moje milá,
co jsi mě na klín
vždycky před spaním
na chvilku posadila.

Nevím,
jak v jarní noci voní sedmikrásy
a jestli žlutá očka zavírají
navečer, když jdou spát,
nevím,
co zpívá potok vykotlané vrbě,
když při setmění tajně převléká se
v slušivý píšťalkový šat,
nevím,
proč z hustých křovisk bezinek a šípků
s křikem se zvedl vyplašený pták,
vím však,
co beze slova šeptají si ruce
dvou stínů.
Ty její – miluji,
a jeho – mám tě rád.
Po chvíli naopak.
Je noc.
V ní mlčky usínají sedmikrásy.
O ranním slunci bude se jim zdát.
Zmoudřely tím,
co po odkrytý závoj šera
z tajemství jara naučil je znát.
Antonín Ošťádal

Kde jsou ty časy,
kdy jsi mi vlasy
splétala do copánků
a pak mě zpátky,
jak do pohádky,
na lůžko kladla k spánku.

Z činnosti města

Vím, kdyby zlato,
potlesk či slávu
slíbil svět tisíckrát,
nikdo jak máma
a její náruč
nedokáže mít rád.

Dostavba kanalizace
a ČOV
Stavba byla zahájena v prosinci roku 2010. Jak jsme uvedli
v minulém čísle LUPY, čistírna odpadních vod pracuje nyní
v režimu zkušebního provo-

Péče o kulturní
památky

V letošním roce bude restaurována
socha Anděla, která se nachází v parku
na Hliníku. Dnes zde stojí pouze podsta-

zu. Připomínám, že hlavním dodavatelem stavby je „Sdružení INSTA CZ
– STRABAG – STAVING Engineering – Kanalizace a ČOV Němčice nad
Hanou“. V současné době je ukončena
demolice budov a objektů areálu staré
ČOV. Bude následovat recyklace betonového materiálu. Tato investiční akce
si vyžádá více jak 56 mil. Kč. Je podpo-

řena dotací Ministerstva zemědělství ČR
a Olomouckého kraje.
Slavnostní předání hotového díla
ČOV a kanalizace proběhne 25. května
2012 v areálu ČOV. Od 12 do 17 hodin
bude probíhat pro všechny zájemce Den
otevřených dveří. Srdečně Vás na prohlídku nové čistírny odpadních vod zveme.
Ivana Dvořáková, starostka

vec sochy, socha samotná byla v loňském
roce demontována a odvezena do dílny
restaurátora. Na jaře se zrestaurovaný
Anděl vrátí na své původní místo. Oprava sochy je financována díky dotaci Olomouckého kraje a částečně z prostředků
města.

Dále plánuje město opravit výklenek
a restaurovat bystu Krista, která je součástí budovy ZUŠ. Především výklenek,
v němž se socha nachází, je v havarijním
stavu.
Ivana Dvořáková,
starostka

Technická infrastruktura a komunikace nad cukrovarem
Práce na této investiční akci budou
zahájeny začátkem dubna a budou provedeny přeložky sítí, propojení nového kanalizačního řadu a vodovodu, vybudován
nový plynový řad a provedeny konstrukční vrstvy pod komunikací. Zbývající práce
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pak budou pokračovat na jaře roku 2013.
Jak jsme již psali v minulém čísle
„Němčice pod lupou“ byl proveden geometrický plán na rozparcelování pozemků a na jeho základě vznikla možnost
vybudování dalších dvou domů. Proto

Němčice
pod lupou

proběhla jednání s majitelem sousedních pozemků a byla provedena směna
pozemků aby vznikla ucelená lokality pro
výstavbu rodinných domků v Němčicích
nad Hanou.
Ing. Jan Vrána, místostarosta
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Město bojuje proti kriminalitě
Vzhledem k tomu, že se v našem
městě i jeho okolí stále častěji setkáváme s pácháním kriminální a přestupkové
činnosti, projevující se zejména vandalismem, krádežemi, požíváním alkoholu
a drog, rozhodla rada města rozšířit a zintenzivnit již přijatá opatření města v boji
proti těmto negativním projevům.
Zásadním opatřením bylo již v r. 2011
vydání Obecně závazné vyhlášky č. 2/2011
o zákazu požívání alkoholu a jiných omamných a psychotropních látek na veřejném
prostranství, umožňující Policii ČR kontrolovat a postihovat osoby, které porušují
jednotlivá ustanovení této vyhlášky.

Dalším opatřením, které přijala rada
města na svém zasedání 13. 02.2012 je
Plán prevence kriminality města Němčice nad Hanou na období let 2012 –
2014. Tento plán definuje problematické
oblasti a stanoví cíle, kterých by mělo být
v oblasti prevence kriminality dosaženo.
V rámci tohoto plánu je také zřízena Komise pro prevenci kriminality
města Němčice nad Hanou, která bude
poradním orgánem rady města v otázkách kriminality a její prevence. Tuto
komisi tvoří zástupci města, Městského
úřadu, obvodního oddělení Policie ČR,
Probační a mediační služby ČR – stře-

diska Prostějov, příspěvkových organizací města Němčice nad Hanou, Komise
pro mládež sport a tělovýchovu a Komise
sociální, zdravotní a pro sociálně-právní
ochranu dětí a mládeže města Němčice
nad Hanou.
Cílem všech těchto aktivit města je
z dlouhodobého hlediska minimalizovat
projevy kriminality, snížit objem a závažnost trestné a ostatní nezákonné činnost,
a tím zajistit zvýšení pocitu bezpečí pro
občany města i ostatní subjekty v našem
městě působící.
Ing. Marie Plchotová, tajemnice MěÚ

Organizování výkonu Investiční akce dostavba kanalizace a ČOV
Realizace projektu „Němčice nad Hanou – dostavba kanalizace a ČOV„ byla finanveřejné služby
cována na základě Rozhodnutí Ministerstva zemědělství ČR o poskytnutí dotace, idenv roce 2012
tifikační číslo EDS:129D183002161, a to z prostředků státního rozpočtu v rámci PraviMěsto Němčice nad Hanou využívalo v minulosti na zajištění prací na
veřejném prostranství pracovníků,
organizovaných v rámci tzv. „veřejné
služby“. Sociální reformou, platnou
od 1. 1. 2012, byla však organizace této
veřejné služby převedena z obcí a měst
na Úřady práce České republiky, kde
je využívána jako jedna z metod práce
s klientem s cílem podpořit znovuzačlenění dlouhodobě nezaměstnaných
osob na trh práce.
Obce a města se tak stávají pouze
realizátory veřejné služby. Podmínky
pro výkon veřejné služby stanoví nově
zákon o zaměstnanosti a kritéria pro
výběr občana, kterému je veřejná služba nabídnuta, jsou rovněž stanoveny
tímto zákonem. Nově nepřináší výkon
veřejné služby občanu žádné finanční
zvýhodnění tak, jak tomu bylo v předešlém období, ale je podmínkou nutnou
pro vedení nezaměstnaného v evidenci
uchazečů o zaměstnání na úřadu práce.
Osoba, která odmítne vykonávat veřejnou službu, se vystavuje riziku vyřazení
z evidence úřadu práce, což v konečném
důsledku znamená, že nebude posuzována jako osoba v hmotné nouzi dle novely Zákona o pomoci v hmotné nouzi
č. 111/2006 Sb., a tedy pozbude nároku
na dávky pomoci v hmotné nouzi.
Město Němčice nad Hanou uzavřelo smlouvu s Úřadem práce v Prostějově
a i nadále tak umožní nezaměstnaným
občanům veřejnou službu vykonávat.
Ing. Marie Plchotová,
tajemnice MěÚ
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del MZe ČR na výstavbu a obnovu infrastruktury vodovodů a kanalizací II.
Celková dotace činila 25,9 mil Kč, z toho 21,2 mil. Kč bylo poskytnuto z prostředků
MZe ČR a 4,7 mil. Kč z Olomouckého kraje. Město Němčice nad Hanou se podílelo
na investici částkou 30,5 mil. Kč z vlastních zdrojů. Dodavatelem stavby bylo Sdružení
INSTA CZ - STRABAG – STAVING engineering – kanalizace a ČOV Němčice nad
Hanou, které zvítězilo ve výběrovém řízení za cenu 56,4 mil. Kč vč. DPH.
Ing. Marie Plchotová, tajemnice MěÚ

Město opět poskytne občanům
kompostér y na bioodpad
V minulém roce město Němčice nad Hanou, v rámci projektu třídění odpadů,
podpořilo ukládání přírodního odpadu formou kompostování. Občané tak měli
možnost pronajmout si za výhodných podmínek od města kompostér s tím, že po
uplynutí tří let a splnění podmínek dohodnutých v nájemní smlouvě, přechází kompostér do jejich vlastnictví.
S touto aktivitou chce město pokračovat i v tomto roce a občané tak budou mít
opět možnost získat na své zahrádky kompostéry. O konkrétních podmínkách bude
město včas informovat občany prostřednictvím místního rozhlasu i na webových
stránkách města.
Ing. Marie Plchotová, tajemnice MěÚ

Město Němčice nad Hanou
vyhlásí granty na rok 2012
Rada města Němčice nad Hanou na svém zasedání dne 29. 2. 2012 schválila vypsání grantového výběrového řízení pro rok 2012.
Grantový program bude, tak jako v minulém roce, zaměřen na podporu činností
organizací neziskového sektoru. Žadateli tedy mohou být občanská sdružení, obecně
prospěšné společnosti, církevní právnické osoby, příspěvkové a neziskové organizace
města. Všichni žadatelé musí mít sídlo na území města Němčice nad Hanou. Finanční příspěvek města bude poskytnut nejvýše do 80 % výdajů žadatele na daný projekt,
maximální výše grantu bude činit 20 tis. Kč. Podrobné podmínky pro účast v grantovém výběrovém řízení budou zveřejněny do 31. 3. 2012 na webových stránkách
města Němčice nad Hanou.
Ing. Marie Plchotová, tajemnice MěÚ
Město Němčice nad Hanou zveřejňuje výzvu k předkládání návrhů na ocenění občanů, osobností a organizací města Němčice nad Hanou. Své návrhy můžete
letos odevzdávat do konce 15. května 2012. Více informací na webových stránkách
města www.nemcicenh.cz.

Němčice
pod lupou
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T ř í k r á l ová
Město Němčice nad Hanou
srdečně zve občany seniorského věku na

Setkání s důchodci
Pátek 13. dubna 2012 ve 14,00 hodin v sokolovně Němčice nad Hanou

V programu se mimo jiné představí děti z mateřské školy, základní školy,
základní umělecké školy, TJ SS oddíl krasojízdy a taneční skupina
„Druhý dech„ z Kralic na Hané.

sbírka
V neděli 8. ledna 2012 proběhla
v Němčicích nad Hanou Tříkrálová sbírka, jejíž výtěžek je určen především na
pomoc nemocným, handicapovaným,
seniorům, matkám s dětmi v tísni
a dalším jinak sociálně potřebným
skupinám lidí a to zejména v regionech, kde se sbírka uskutečnila. Výtěžek
této sbírky v našem městě činil částku
27. 071,- Kč.
Děkujeme všem dárcům a koledníčkům za pomoc, ať po stránce finanční
nebo organizační.

Pro každého je připraveno občerstvení a drobný dárek.

Ze života MŠ
Karneval v mateřské škole
Nejen děti, ale i zaměstnanci mateřské školy se těší na den, kdy ve všech
prostorách školy propukne karnevalové veselí. Tentokrát to již vypadalo,
že nenajdeme vhodný termín pro tuto
akci, ale podařilo se. Maminky měly sice
jen deset dní čas na to, aby svým dětem
připravily vhodné kostýmy; a musím
je pochválit, zvládly to úplně všechny.
Kostýmy dětí byly nápadité, maminky
si vyhrály i s karnevalovými malovátky
a děti patřičně nalíčily. Již od časných
ranních hodin se v pátek 24. února proměnila mateřská škola v kouzelné karnevalové prostředí.
Dospělí zaměstnanci úzkostlivě tajili,
jaký kostým mají na tento den připravený, a tak jste mohly vidět ve třídě Bělásků
Šmoulinku a Šmoulu, ve třídě Žluťásků
tři klauny, ve třídě Modrásků Růžového
králíka z Playboye, Včelku Máju a náčelnici indiánského kmene a u Broučků
důstojného Emíra spolu s Beruškou
a Vílou Amálkou.
Každá třída si připravila svůj pro-
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gram, ve kterém nechyběla diskotéka,
taneční a pěvecká vystoupení, soutěže
o drobné ceny, promenáda v kostýmech
po škole. Celou akci nám zdokumentovala na fotografiích indiánská náčelnice.
Když se přiblížila doba oběda a děti

Němčice
pod lupou

měly své kostýmy svléknout, vůbec se jim
nechtělo. Zdálo se jim, že karneval trval
jen malou chvíli a smlouvaly, ať si nejdeme ani po obědě odpočinout. Jsme rády,
že se dětem karneval líbil a už začínáme
plánovat ten příští.
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Z á p i s

d ě t í

d o

m a t e ř s k é

š k o l y

V pátek 10. února 2012 se uskutečnil zápis dětí do mateřské školy. Poprvé v historii se k zápisu dostavilo více rodičů ze svými
dětmi z okolních obcí než z Němčic nad Hanou. Němčických dětí přišlo 12, z toho 2 děti rok narození 2007, 7 dětí rok narození
2009 a 3 děti rok narození 2010. Z okolních obcí se přišlo přihlásit 16 dětí, a to konkrétně z Hrušky, Mořic, Víceměřic, Pavlovic
u Kojetína, Pivína, Nezamyslic, Tvorovic a Prostějova. Vzhledem k tomu, že do 1. třídy ZŠ by mělo nastoupit 28 dětí, předpokládáme, že kapacita mateřské školy bude opět naplněna na 100 %. Ve čtyřech třídách bude umístěno 100 dětí. Přála bych si do
budoucna, aby opět nastala situace, kdy bude při zápisu do mateřské školy převaha místních němčických dětí, ale je to asi jen přání. Současná doba nepřeje mladým rodinám, narozených dětí ubývá bohužel nejen v Němčicích nad Hanou, ale v celé republice.

„Den matek“

„Zpěváček“
V září 2011 přišla paní učitelka Martina Luběnová s návrhem
vytvořit na mateřské škole malý pěvecký sbor. Chtěla uplatnit své
zkušenosti z předchozího působení na Mateřské škole v Kvasicích. Iniciativu jsem přijala, a tak se pomalu začal rodit dětský
pěvecký sbor složený z dětí ze všech čtyř tříd i věkových kategorií
od 3 do 6 let. Paní učitelce Luběnová pomáhá paní učitelka Klára
Volková, nová posila našeho pedagogického sboru.
Děti mají za sebou již několik vystoupení pro veřejnost
města a ohlasy na jejich vystupování jsou velmi dobré. V nejbližší době se s nimi můžete setkat na akci, kterou pořádá Město Němčice nad Hanou Setkání s důchodci, která se uskuteční
v pátek 13. dubna 2012 v němčické sokolovně.
Přeji jim hodně úspěchů v jejich činnosti a spokojené posluchače.

Na čtvrtek 17. května 2012 se bude
v místním kině konat besídka mateřské školy ke „Dni matek“. Začátek v 15:30 hodin.
Z předešlých let víme, že je mezi rodičovskou veřejností o tuto akci velký zájem, ale
vzhledem ke kapacitě sálu musíme udělat
určitá opatření.
Každé z dětí navštěvující mateřskou
školu obdrží 2 místenky. Bohužel sál se
nedá „nafouknout“ a malé děti by dvě
vystoupení po sobě nezvládly. Věřím, že
rodičovská veřejnost tuto situaci pochopí.
Miluška Grulichová, ředitelka MŠ

Ze života ZŠ
Australan v němčické škole
Do naší školy do kurzu angličtiny
na DDM Orion v Němčicích nad Hanou
zavítal mladý Australan, který je v našem
městě na rodinné dovolené. Nejprve
navštívil kurz pro dospělé při DDM.
Měli jsme obavy, jak se s ním pobavíme,
zda mu budeme rozumět. Ale byl velmi
vstřícný, snažil se mluvit srozumitelně
anglicky, byl velmi komunikativní, takže
dvouhodinová beseda utekla jako voda.
Účastníci kurzu byli spokojení, že mu
rozuměli, že se dovedli ptát nebo odpovídat na jeho otázky.
Velké nadšení bylo i mezi žáky 8. a 9.
ročníku, kteří hosta čekali před školou,
zavedli ho do ředitelny, kde ho přivítala paní ředitelka, a pak do své třídy.
Deváťáci dvě hodiny bedlivě poslouchali jeho vyprávění o jeho životě, dětství,
o školství v Austrálii, zajímaly je přírodní
podmínky, zvířata, která tam žijí. Ukázal
jim australské peníze, využil i připravené
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mapy Austrálie. Samozřejmě se srovnávalo české a australské jídlo. Kluci mu
přinesli ochutnat naše koblihy ze školní
jídelny. Žáci se nebáli klást otázky, odpovídali na jeho dotazy. Zajímaly ho naše
školní předměty, a čím budou chtít být
po ukončení devítky.

Němčice
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Získané vědomosti a nové poznatky
využili žáci příští hodinu angličtiny ve
svých esejích o Austrálii a našem milém
hostu. Moc mu za jeho návštěvu děkujeme. Bylo to příjemné zpestření výuky
angličtiny.
Naďa Tesaříková
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V naší 5. třídě to žije
SPANÍ VE ŠKOLE
Naše pátá třída je poměrně početná,
je nás 32, a ještě k tomu jsou zde někteří poměrně dost živí chlapci. Přesto jsme
v pátek spali ve třídě. Kolem 18. hodiny jsme
se ve třídě sešli. Program jsme začali přípravami. Kluci nanosili žíněnky z tělocvičny,
aby bylo na čem spát, holky zatím vyrobily
chlebíčky a z přinesených pochutin připravily švédský stůl. (Bylo toho tolik, že jsme
to ještě dva dny dojídali o přestávkách.)
Pak začala třídní besídka, kterou moderovaly tři žákyně. V programu se vystřídaly
písničky, básně, povídání, kouzlení, scénky,
vtipy a různé hry. Pak následovalo předávání dárečků. A to už bylo půl desáté a za
námi přišel jeden tatínek, který byl oblečen
v hasičské uniformě. Řekl nám, co všechno ta uniforma umí, bylo to moc zajímavé.
Tatínek přišel pomoct naší paní učitelce
s noční stezkou odvahy. Zatímco připravovali trasu, my jsme se dohodli na pořadí,
jak půjdeme. Trasa vedla až do sklepa, kde
jsme se museli podepsat a jiným schodištěm podle svíček jsme se vraceli zpět do
třídy. U každé svíčky bylo jedno písmeno,
ta jsme si měli zapamatovat a poskládat
z nich slovo. Všichni správně složili slovo
radost. A tu jsme také měli. O půlnoci jsme
zalehli do spacích pytlů a po chvíli už jsme
spali. Ráno se první vzbudila paní učitelka
a někteří kluci, kteří jí pomohli uvařit čaj
a přichystat koblihy na snídani. Velice rychle
jsme uklidili žíněnky do tělocvičny, porovnali třídu a v osm hodin v sobotu ráno jsme
opouštěli naši školu. Bylo to super.

BOWLING V PROSTĚJOVĚ
Ale to ještě nebylo super dnům konec. Rodiče naší spolužačky naši třídu pozvali
do Prostějova na bowling. Tam jsme jeli autobusem. Manželé Šírkovi nás přivítali,
ukázali nám, jak se bowling hraje. Děti se rozdělily do 6 skupin a začaly hrát. Hrály
od půl deváté do půl dvanácté a byly hrou tak zaujaty, že vůbec nezlobily. Majitelům
bowlingu jsme poděkovali za hezké dopoledne. Zpět do školy jsme se vrátili vlakem.
K těm suprovým dnům určitě patří i předávání vysvědčení za první pololetí. Většina
z nás byla spokojená, někteří byli smutnější a slibovali, že se v druhém pololetí polepší. Kdyby to splnili, bylo by to také super.
Naďa Tesaříková, třídní učitelka

Školní kolo recitační soutěže
Ve středu 15. února proběhlo školní kolo recitační soutěže.
Soutěžní odpoledne nesoutěžně zahájili žáčci z 1. tříd, aby si
vyzkoušeli, jaké to je recitovat před zaplněnou třídou. Kromě
soutěžících se přišli podívat i žáci školní družiny a spolužáci
účinkujících
Do soutěže se zapojilo si 30 žáků od druhého do devátého
ročníku, které hodnotila odborná nezávislá porota ve složení
paní Jana Oulehlová (kulturní pracovnice MěÚ Němčice nad
Hanou), paní Jana Hošáková (pracovnice městské knihovny),
paní Luďka Kouřilová (bývalá pracovnice knihovny) a paní učitelka Tesaříková.
Děkujeme všem účinkujícím za pěkný kulturní zážitek,
za to, že se věnují uměleckému přednesu.
Vítězní žáci z každé kategorie budou naši školu reprezentovat v okresním kole recitační soutěže. Přejeme jim mnoho
úspěchů.
M. Krejčová a N. Tesaříková
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Výsledky školního kola
I. kategorie
1. místo Hana Pospíšilová 3. A
2. místo Kristýna Ševčíková 3. A a Zdeněk Chalánek 3. B
3. místo Michaela Vosičková 3. A a Tomáš Litera 2. A

III. kategorie
1. místo nebylo uděleno
2. místo Adriana Harnová a Zuzana Kvíčalová obě 6. třída
3. místo nebylo uděleno

II. kategorie
1. místo Alena Kyseláková a Martina Kyseláková obě 5. třída
2. místo Tereza Skaličková 4. třída a Petra Lechnerová 5. třída
3. místo Nela Macenauerová 4. třída a Karolína Hrubá 5. třída

IV. kategorie
1. místo Anna Buriánková
2. místo nebylo uděleno
3. místo nebylo uděleno

Zápis dětí do prvního ročníku, aneb Co připravujeme pro nastávající prvňáčky
V pátek 20. ledna 2012 proběhl na naší základní škole zápis
budoucích prváčků. K zápisu se dostavilo celkem 39 dětí. Z toho
zapsáno bylo 32. U ostatních dětí rodiče zvažují odklad. Ke
konečnému rozhodnutí o odkladu je potřeba pedagogicko-psychologické vyšetření zralosti a také vyjádření příslušného odborného lékaře. Předpokládáme, že ve školním roce 2012/2013 otevřeme v září dvě první třídy.
Také budoucím prvňáčkům bude nabídnuta možnost stravování v moderně vybavené jídelně, kde si mohou všichni vybírat ze dvou jídel, a po vyučování se přihlášené děti budou účastnit činností a akcí školní družiny. Mezi zapsanými dětmi jsou
i děti z okolních vesnic. Jejich rodiče vědí, že přespolní děti jsou
několik prvních týdnů doprovázeny paní asistentkou na autobusy. Děti, které navštěvují kroužky na ZUŠ, jsou také odváděny asistentkami tam i zpět. Všechny třídy na prvním stupni jsou
vybaveny interaktivními tabulemi a v prvních třídách máme
i nové bílé magnetické tabule na pylonech na běžný zápis.
Všichni rodiče i žáci mají možnost sledovat aktuální informace
o škole na webových stránkách.
Samotný zápis je pro každého budoucího školáka důležitou
událostí. Ta probíhá ve třídě s paní učitelkou či panem učite-

lem. Ale už na chodbě po vstupu do školy je přivítaly žákyně
9. ročníku přestrojené za zvířátka či pohádkové bytosti, které se
celé odpoledne snažily budoucí prváčky dobře naladit, aby při
zápise byli úspěšní.
Mgr. Jana Benešová
zástupce ředitele

Lyžařský výcvik na základní škole
Součástí výuky tělesné výchovy na základní škole je i lyžařský výcvik žáků sedmého ročníku. Proběhl i v letošním školním
roce. Od 26. 2. do 3. 3. 2012 se ho zúčastnilo 21 „sedmáků“
a tento počet doplnili 2 žáci devátého ročníku, kteří zdokonalovali své lyžařské dovednosti a jízdu na snowboardu. I letos jsme
zvolili naše oblíbené místo na horském hotelu Sněženka v Hynčicích pod Sušinou u Starého Města pod Sněžníkem. Tentokrát
na nás čekala spousta sněhu na všech sjezdovkách, které byly
vždy stoprocentně upraveny. Počasí nám ukázalo všechny své
stránky. Sněžilo, pršelo i svítilo sluníčko. To jsme se pak cítili jak
v zimní pohádce. Ten, kdo neměl obličej ukryt v lyžařské kukle,
se i krásně opálil. Přes počáteční boj s lyžemi a pády si i „nováčci“ s lyžováním poradili, dobře zvládli základy lyžařské abecedy.
Ti zkušenější bez obtíží zvládali červenou i černou sjezdovku.
Pod vedením pana učitele Jiřího Pozdíška, paní učitelky
Hany Vojancové a zdravotnice paní vychovatelky Hany Svobodníkové celý kurz proběhl bez problémů a zdravotních obtíží.

Číslo 1/2012

Určitě si všichni odvezli domů pěkné vzpomínky na příjemně strávený týden v přírodě na horách se svými spolužáky.
Hana Vojancová
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My a

firma EKO- KOM. Besedy se zúčastnili
žáci 3., 4., 5., 6. a 7. tříd. Žáci se formou hry
seznámili se způsobem třídění odpadů, s
barevným rozlišením kontejnerů, tříděním
podle materiálů, s prováděním recyklace.
Beseda byla rozšířena o promítání
filmových ukázek s danou tematikou.
Názorné ukázky jim přiblížily způsob třídění odpadů a jednotlivé koloběhy jejich
zpracování.
Další akcí byly „Dýňové slavnosti.“
Vznikla tvořivá dílna, ve které žáci podle
své vlastní fantazie a představivosti vytvářeli zajímavá dílka z přinesených dýní.
Vznikly milé výtvory, ze kterých byla ve
vstupních prostorech vytvořena výstavka, která navodila tajemnou a nostalgickou podzimní atmosféru.
V rámci stonožkového týdne jsme se

Ekoškola

Naše škola se před rokem přihlásila
do mezinárodního programu Ekoškola.
Tento program je určen pro celou školu,
vede ke spolupráci žáků, učitelů, vedení
školy i místní komunity.
Ekoškola (Eco-Schools) je mezinárodní program v rámci kterého se žáci
učí o environmentálních tématech a zároveň sami usilují o minimalizaci a třídění
odpadů, úspory energie či vody a zlepšení
životního prostředí školy a jejího okolí.
Co tím můžeme získat?
Úspěšné školy získávají vlajku, logo
a mezinárodní titul, o který již druhým
rokem s Ekotýmem a se všemi žáky naší
školy usilujeme.
První krok jsme již splnili:
Zvolili jsme si Ekotým, který se skládá předně z žáků 3. – 9. ročníku naší školy, učitelů, nepedagogických pracovníků
a vedení školy. Ekotým se schází na pravidelných schůzkách, které probíhají
1x za měsíc, nebo dle potřeby.
V minulém školním roce jsme navštívili ekologické centrum ve Sluňákově,
ve spolupráci s mysliveckým sdružením
jsme uspořádali DEN ZEMĚ, v rámci
předmětu ekoturistika jsme se vydali čistit mořický potok a vyhlásili jsme jarní
sběr papíru.
Ekotým v novém školním roce:
Letošní školní rok jsme zahájili besedou
„ Proč třídíme odpad?“, kterou pořádala

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.
Další zajímavou akcí Ekotýmu bylo
vyhlášení výtvarné soutěže „ Den stromů“, která byla uspořádána v rámci „svátku stromů,“ který byl 20. 10.2011.
Na toto téma se ve výtvarné výchově
zaměřili žáci 1., 2. a 3. tříd pod vedením
svých učitelů. Byly vytvořeny 3 kategorie a odborná porota, složená z řad žáků
a učitelek, vybrala z každé kategorie
3 nejlepší výkresy.
Tato akce byla velmi zdařilá a přínosná. Malí výtvarníci byli odměněni diplomy a dárkovými balíčky.
Mgr. Petra Matoušková

í
Poděkován

Děkujeme všem žákům a rodičům, kteří se zapojili do charitativní sbírky na pomoc dětem nemocným rakovinou. Díky vám bylo
vybráno celkem 2 905,-Kč, které byly odeslány na konto fondu Sidus pořádajícího sbírku. O konkrétním využití finančních prostředků budeme informováni v průběhu roku 2012.

Ze života ZUŠ

S

outěžní

o

kénko

Měsíce únor a březen jsou každoročně pro žáky ZUŠ v celé
republice obdobím soutěžních klání. Letos poměřují v soutěži,
jejímž vyhlašovatelem je MŠMT, své dovednosti žáci tanečního a hudebního oboru.
Z hudebníků se v tomto školním roce připravovali na soutěž zpěváci a ti, kteří hrají na dechové a bicí nástroje. Školní kola
proběhla již v měsíci lednu. Zúčastnilo se jich více jak 60 žáků.
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Ti nejúspěšnější reprezentovali naši školu v okresních kolech a to s následujícími
výsledky:
Ve hře na dechové žesťové nástroje se
v okresním kole umístili na 1. místě Patrik
Melka a Daniel Šikling (trubka), Prokop
Vrána (trombón) a na 1. místě s postupem
do krajského kola Jakub Klvač (tuba).
Okresní kolo ve hře na dechové
dřevěné nástroje a bicí se uskuteční až
po uzávěrce tohoto čísla, proto alespoň
popřejme všem, kteří budou naši školu
reprezentovat, aby jim to skvěle hrálo!
Ve studijním zaměření sólový zpěv
ocenila odborná porota 1. místem výkon
Šimona Beneše a 1. místo s postupem do
krajského kola si „vyzpívala“ Petra Burgetová.

A co naši „tanečníci? Okresní kolo
Národní soutěže tanečních oborů základních uměleckých škol, kterého se účastnili se svými choreografiemi i žáci a žákyně tanečního oboru ZUŠ v Němčicích
nad Hanou. Proběhlo již 27. ledna 2012
v Městském divadle v Prostějově. Do krajského kola, které se bude konat 17. břez-

Připravujeme
pro veřejnost
18. dubna 2012 v 18. hodin Vás
zveme do sálu Kina Oko na představení absolventů literárně – dramatického
oboru s názvem Mikulášovy patálie.

na 2012 v Zábřehu na Moravě postoupili
choreografií „Zdálo se mi“ na hudbu Y.
Tiersena a s choreografií „Z hanáckého Jeruzaléma“. Obě choreografie byly
současně s postupem do krajského kola
oceněny i zvláštními cenami: první za
„citlivou práci se světlem“, druhá za
„vyváženost všech složek choreografie“.

26. dubna 2012 v 17 hodin proběhne v sále ZUŠ vernisáž výstavy prací
žáků výtvarného oboru. Žáci již třetí
školní rok pracují na projektu zachycujícím kulturní tradice a specifika etnických menšin. V předchozích letech to
byly především výtvarné práce dotýkající
se židovské a indiánské kultury. Letošní
výstava se bude jmenovat KELTI, DRACI, HOBITI, RYTÍŘI KRÁLE ARTUŠE
A MERLIN. Protože se Keltové vyskytli
téměř po celé Evropě, Asii i Britských ostrovech, zaměřili jsme se na 3 knihy. První je o rytířích kulatého stolu, Artušovi
a kouzelníku Merlinovi. Druhá s názvem
Ossianův návrat nám přibližuje osídlení
Irska a příběhy s ním spojené; a ta třetí
je o předchůdci Pána prstenů Hobitovi
Bilbu Pytlíkovi a jeho strastiplné Cestě
tam a zase zpátky. Tyto příběhy jsou plné
hrdinství, draků, elfů, kouzel, tajuplna
a doufám, že výtvarné tvoření k těmto
tématům rozvine v dětské duši fantazii.
Výstavu můžete zhlédnout v budově ZUŠ
až do konce školního roku.
2., 3. a 9. května 2012, vždy od
18 hodin v sále ZUŠ, si můžete přijít
poslechnout výkony absolventů hudebního oboru.

Pozvánka
na Jarní koncert Dechového orchestru mladých
Občanské sdružení Dechový orchestr mladých ZUŠ Němčice nad Hanou si Vás již tradičně dovoluje pozvat na svůj Jarní
koncert, který se uskuteční v pátek 27. dubna a v sobotu 28. dubna 2012, vždy v 19:00 hodin v Kulturním domě v Ivanovicích.
Dramaturgie obou koncertů je pochopitelně stejná, nicméně každý z nich bude jistě svým způsobem jedinečný, jak už to bývá
u představení, které je prováděno „živě“, samozřejmé. V první části programu nabídne posluchačům naše těleso filmovou
a programní hudbu, zbytek večera pak bude patřit společnému vystoupení dechového orchestru s hudební skupinou Kanci.
Vstupné 100 Kč, děti do 15 let 50 Kč. Vstupenky je možno zakoupit v kanceláři ZUŠ od pondělí 2. dubna 2012.
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Ze života DDM

Víkend plný pohody
Táborová základna Kladky – Bělá
3. - 5. 2. 2012
I přes třeskuté mrazy se parta
odvážlivců vydala na táborovou základnu DDM ORION Němčice nad Hanou,
kde měl proběhnout Víkend plný pohody. Sešlo se 10 dětí a 7 dospělých. Při
příjezdu bylo v chatě stejně pod nulou
jako venku, ale díky intenzivnímu topení a zahřívání teploměru se za necelé tři

hodiny vyšplhala nad bod mrazu. Do
večera pak byla celá chata krásně vytopená a my jsme si mohli zahrát aktivity. Jelikož je táborová louka situována na sever,
byla pokrytá sněhem, ačkoliv nikde jinde
sníh nebyl. Prozřetelně jsme vzali z domu
vodu. V sobotu ráno ukazoval teploměr
- 25 oC a tak jsme společnými silami
nachystali dříví na otop, rozmrazili jsme
asi po hodině studnu a vyrazili opět sáňkovat a stavět bunkry. Odpoledne jsme si

krásně užili na rybníku, kdy si každý připadal jako reprezentant v ledním hokeji
a bylo jedno, jestli je to kluk nebo holka.
Na chatě nás čekal výborný horký čajíček.
Večer jsme si zazpívali s kytarou u kamen
a zahráli různé společenské hry. V neděli dopoledne jsme ještě vyrazili na led
a po obědě hurá domů. I když se nikomu
vlastně ani moc nechtělo. Prostě víkend
plný pohody byl fakt pohodový a užili
jsme si ho plnými doušky.

Jarní prázdniny na DDM ORION
Pět prázdninových dnů na domečku se neslo v duchu pestré nabídky pro děti
a mládež. Ti si mohli vybrat jednotlivé nebo všechny dny, které jsme pro ně připravili. V pondělí se tak do výtvarného tvoření, šperkování a keramiky zapojilo 25
dětí, odnášely si keramické misky, květinku z rokajlu a vařečkového sněhuláčka. Úterý
zaujalo skutečné hráče, kteří své umění předvedli na bowlingu v Prostějově. Na třech
drahách si hru užilo 17 účastníků a společně pak navštívili radniční věž krásné prostějovské radnice. Středa zase zaujala malé gurmány. Pizzamánie ovládla klubovny a děti
si vyzkoušely od přípravy těsta, přes zdobení až po ochutnávku různorodých pizz.
Ve čtvrtek mohli srovnat své síly kluci i holky ve florbalu a lakrosu, stolním fotbálku
a hokeji. Medaile na krku si neslo mnoho spokojených dětí. Na pátek byla pro děti

připravena dobrodružná hra „Stroj času“,
která probíhala převážně venku. I přes
nízké teploty to děti nevzdávaly a domů
odcházely s odměnami. Celý týden provázela příjemná nálada a hlavně vědomí,
že i prázdniny mohou být zábavné.

Eva Bašková

Zimní tábor s výukou lyžování a snowboardingu
v Koutech nad Desnou
Zimní tábor proběhl v době jarních prázdnin a zúčastnilo se ho 73
účastníků. Rodiče s dětmi od 1,5 roku,
děti a teenageři až po dospělé účastníky si vybrali naši organizaci pro strá-
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vení příjemného týdne v Jeseníkách,
již tradičně v Koutech nad Desnou. V
letošním roce nás potrápilo mrazivé
počasí s teplotami okolo - 15°C, ale od
lyžování a sněhového dovádění nás to
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neodradilo. Lyžařští a snowboardoví
instruktoři zvládli svou práci na výbornou a všichni zájemci o výuku lyžování a snowboardingu sklízeli na konci
pobytu ovoce za svou trpělivost. Své
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dovednosti mohli ukázat také na karnevalu na lyžích, který je samozřejmostí
i pro dospělé účastníky. Ski areál Kareš,
kde jsme díky vynikajícím podmínkám
mohli strávit celý týden, tak na jedno
odpoledne ovládlo karnevalové šílenství. K dalším oblíbeným činnostem
patří závod v „obřím slalomu“ a také
závěrečné předávání diplomů a odměn.
Krásný týden plný pohybu, odpočinku
a dobré nálady máme za sebou, ale už
připravujeme další ročník. Věříme, že
další němčičtí rodiče s dětmi rozšíří
řady Hanáckých lyžařů.
Eva Bašková

DDM ORION v první polovině roku 2012
Konec roku 2011 zasáhla do naší
činnosti vyšší moc v podobě karanténního opatření, a proto jsme museli
kroužky probíhající v prostorách DDM
ORION dočasně přerušit. Celá nepříjemná záležitost přetrvala až do poloviny měsíce ledna 2012. Karnevalem jsme
definitivně obnovili činnost kroužků
i další činnosti. Všichni naši vedoucí
zájmových útvarů okamžitě vytvořili systém nahrazování odpadnutých
hodin a do konce měsíce února mělo
90 % zájmové činnosti své odpadnuté
hodiny zpět. Taneční kroužky nabídly
dětem jednodenní i dvoudenní soustředění, stejně jako Šperkuj , Ekoználek
nebo Jóga. Jiné kroužky probíhají v přidaných náhradních termínech. Všem
vedoucím jednotlivých kroužků za to
velmi děkuji.

V nejbližší době připravujeme tyto akce
8. 3. v 16.00 Expediční kamera
20.3.2012
24.3.2012
1.4.2012
5. - 6.4.
19.4.2012
30.4.2012
8.5.2012
8. - 10. 6.
16.6.2012

Filmový festival dokumentárních filmů,
probíhající v klubovnách DDM ORION
Inspirace
Leptání skla jarními motivy
Jarní výlet pro celou rodinu Brno
Aprílová jízda
Soutěžní odpoledne pro celou rodinu
Velikonoční prázdniny
Program pro děti
Zelená stezka – Zlatý list
Ekologická soutěž
Slet čarodějnic
Na parketu u stadionu
Setkání pod modrou oblohou Soutěž ve vaření a poznávání přírody
Překvapení pro instruktory Víkendovka
NA POHODU
Vystoupení dětí z kroužků, ukázky z činnosti, hry, táborák, občerstvení, pohoda

Pravidelnou aktualizaci naší nabídky najdete na stránkách www.ddmorion.cz
nebo na tel. 582 386 137 nebo ve vitríně u kina.
Mgr. Eva Bašková, ředitelka DDM ORION

Nabídka letních táborů
9.-14.7.

Tábor ve spolupráci s farností Němčice n.H.

Švábenice

A. Bartošík

19.-22. 7.

Minitábor pro maminky s dětmi
FERDA MRAVENEC POZNÁVÁ JESENÍKY

Karlovice

E. Bašková

30.7.-3.8.

Turistický poznávací tábor pro teenagery

Karlovice

B. Žeravská

11.-25.8.

Stanový tábor pro odvážnější táborníky

Kladky

A. Bartošík

20.-25.8.

Pobytový tábor pro nejmenší děti
SKŘÍTKOVÉ A VÍLY Z VITČICKÉHO LESA

Vitčice

B. Žeravská

Číslo 1/2012
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Z kulturního

života
IV. HASIČSKÝ BÁL
V sobotu 21.ledna 2012 se členové
SDH sešli v 9 hodin ráno na Sokolovně.
Začali jsme připravovat sál pro večerní
konání našeho IV.Hasičského bálu. Naše
kuchařinka Jiřinka zase nastoupila do
školní jídelny kde od rána připravovala
s pomocí spolupracovnic výborné pokrmy
pro mlsné jazýčky hostů bálu. Pod vedením Honzy Kyseláka se chystala výzdoba
sálu a ostatní hasiči se starali o tombolu
a nachystání prodeje pití a občerstvení.
Ve 20:00 hodin vše vypuklo. Napřed
jsme měli obavy, že bude málo hostů, ale
pak se začal sál plnit. O prodej vstupného
se postarali manželé Dvořákovi, Filipovi
a Opločtí. Večerem provázela Monika
Kvíčalová. Další členové SDH si vzali
na starosti šatnu, bar, kuchyni a pořadatelskou službu. Naše mladá děvčata se
starala o tombolu a šlo jim to pěkně od
ruky. Cen bylo opravdu hodně. K tanci
a poslechu hrála skupina LOS PLAYBOYS

KLOBOUKOVÝ
KARNEVAL
V sále místní sokolovny se 22. ledna sešly děti v doprovodu rodičů, aby
se zúčastnily tradičního karnevalu. Ten
pro naše nejmenší připravuje každoročně Dům dětí a mládeže ORION ve spolupráci s Městem Němčice nad Hanou
a SDH Němčice nad Hanou.

Plesová sezóna v Němčicích
z Bystřice pod Hostýnem a tanečním
vystoupením zpestřila skupina POWER
CITY BREAKERS z Prostějova.
K jídlu bylo připraveno uzené koleno, řízky a vepřové výpečky se zelím
a knedlíkem. Ty se staly nedílnou součástí našich plesů. V baru si každý mohl
dát k pití, co mu přišlo vhod, a dokonce

i míchané nápoje. Jsme rádi, že se lidem
na našem bále líbilo. Děkuji všem členům SDH , kteří se o chod bálu starali.
Velké díky sponzorům za to, že nás nadále podporují.
Zároveň všechny zveme na V. Hasičský bál 26. ledna 2013 opět v Sokolovně.
SDH Němčice nad Hanou

Tématem, prolínajícím se do všech soutěžních her, které na karnevale nesmí chybět, byl klobouk. Klobouk, hučka, čepice,
prostě jakákoli pokrývka hlavy, ozdobená
podle fantazie jejího nositele. Letos měli
děti i jejich rodiče možnost si ten nejoriginálnější klobouk přijít vyrobit na domeček
na Kloboukovou dílnu. A že se bylo na co
dívat, dokazuje závěrečné vyhlášení pěti
nejlepších kostýmu, při jejichž volbě se
porota nemálo potrápila. Vybrat z tolika

povedených převleků, byl úkol vskutku
nesnadný. Ale nakonec vše dobře dopadlo
a vítězové si odnesli dárkové balíčky plné
sladkostí, které věnovalo město Němčice
nad Hanou. Pracovníci města se postarali
také o bohatou o pestrou tombolu. Hasiči,
jako vždy, zajistili dostatečné občerstvení.
A tak v závěru karnevalových radovánek
nezbylo než odhodit svůj klobouk v dál
a těšit se zase za rok na další karneval.
Barbora Žeravská

Školní ples
Tradiční školní ples se uskutečnil poslední lednovou sobotu
v prostorách Restaurace Zátiší. Výzdobu připravili žáci naší základní školy a její instalaci provedli členové rady školy a Přátel otevřené školy s dětmi. O výbornou obsluhu se postarali zaměstnanci
restaurace. Celý večer hrála všem návštěvníkům nově skupina Profil z Rýmařova, myslím si, že změna byla velmi příjemná.
O zpestření kulturní programu se postarala děvčata Anička Buriánková a Terezka Kvapilová a taneční skupina GATE
z Kojetína pod vedením paní Olgy Fidrové. Naše velké poděkování patří sponzorům, kteří nám pomohli připravit bohatou
tombolu. Výtěžek z plesu bude věnován do občanského sdružení
Přátelé otevřené školy pro potřeby žáků naší základní školy.
Děkuji za spolupráci všem, kteří nám ve svém volném čase
pomohli připravit tuto společenskou akci, a dovoluji si vás všechny
pozvat na příští rok opět do Zátiší.
Jana Oulehlová
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28. Divadelní ples
V sobotu 18. února 2012 se sál němčické sokolovny proměnil v královský
zámek, přísálí v královskou zahradu a
královské náměstíčko. Bar a výčep se jako
mávnutím kouzelného proutku stal rybárnou. Balkony zdobily baldachýny a na stěnách visely erby, ale taky obrázky hlavního dopravního prostředku v malilinkatém
království uctívaného – a tím dopravním
prostředkem je KOLOBĚŽKA. Pohádková proměna sálu přivedla účastníky plesu
přímo do kulis pohádky. Pohádky, kterou
na motivy pohádky Chytrá Horákyně napsal pan Jan Werich. Diváci ji spíše znají
z filmového zpracování příběhu Královna
Koloběžka I.. A právě tato pohádka, se
kterou má Divadelní spolek Na Štaci za
sebou již desítku repríz, se stala mottem
letošního 28. divadelního plesu.
Na ples přišly desítky zajímavých
masek, vtipných převleků a maskovaných

Myslivecký ples
Dne 25. 2. 2012 se v němčické sokolovně konal Myslivecký ples.
Členové jeho uspořádáním navázali na dávnou tradici, kterou se
tímto počinem rozhodli obnovit a obohatit tak kulturní dění
v Němčicích nad Hanou a jejich
okolí. Myslivci si pro návštěvníky
připravili stylově vyzdobený sál
– vzrostlé smrky vytvářely iluzi
tance na lesním palouku. Neméně lákavé byly také zvěřinové
a věcné ceny. K těm hlavním pat-

Šála pro Šikulku

skupin. V soutěži o nejlepší masku byli
oceněni: Indiáni, Hippie, Motýl Emanuel a Maková panenka, Ďábel s Andělem
a skupina veselých klaunů. Všichni se za
hudebního doprovodu skupiny Los Playboy bavili až do rána.
DS Na Štaci touto cestou ještě jednou
děkuje všem sponzorům za jejich pří-

spěvky. Také všem návštěvníkům plesu
za jejich účast a současně zve všechny na
ten příští, v pořadí už 29. divadelní ples,
který nás čeká v únoru 2013. A co bude
jeho mottem narok? Nechte se překvapit!
Za DS Na Štaci:
Adéla Palíšková, kronikářka

řil kus srnčí, černé a jelení zvěře. V mysliveckém duchu bylo pro hosty připraveno
i občerstvení se čtyřmi zvěřinovými spe-

cialitami. K dobré zábavě přispěla i kroměřížská hudební skupina Classic se svým
bohatým repertoárem a vystoupení Ing.
Josefa Pubala, který přítomné
seznámil s některými mysliveckými signály troubenými
na borlici. Doufáme, že se všem
přítomným ples líbil a dobře se
bavili. Budeme také vděčni za
všechny připomínky vedoucí
ke zlepšení 2. Mysliveckého
plesu, který se bude konat 23. 2.
2013. Těšíme se na Vás! Členové MS Němčice nad Hanou.
Ing. Jarmila Matoušková

Všem, kteří se zapojili do této recesní akce, bych chtěla moc poděkovat, že pletli
šálu a poté se přišli podívat i na její slavnostní uvázání.

Od prosince loňského roku do ledna
letošního se v knihovně pletla šála pro
našeho Šikulku. Ruku k dílu přiložily
především ženy a bylo jich celkem 27.
Společně upletly šálu o celkové délce
14,70 m. Slavnostní uvazování se připravilo na středu 1. února, protože uhodily tuhé mrazy. Této recese se společně s
námi zúčastnil i autor sochy pan Radim
Hanke a její kmotr pan Martin Parobek.
O kulturní program se postaraly děti naší
mateřské a základní školy.
Šála vydržela Šikulkovi až do konce
února, poté jsme ji sundali a schovali na
příští zimu a doufám, že k ní přibude třeba i čepice.
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Město Němčice nad Hanou zve všechny občany na další ročník postupové přehlídky

Hanácký divadelní máj 2012

28. dubna – 5. května 2012 v sále kina OKO Němčice nad Hanou
Mimo jiných divadelních souborů se vám představí Morkovští ochotníci, DS J.K. Tyl Brodek u Přerova,
KDO Hvozdná, DS Velké Opatovice.
Těšíme se na vás.

Divadelní pátky
Programové změny Divadelních pátků nás neopustily ani na začátku letošního
roku. Hned první lednové představení jsme
museli málem zrušit, protože nám vedoucí Divadelního klubu Českokrumlovská
scéna týden před představením oznámil
vážný úraz hlavní představitelky a nemožnost vystoupit na našem festivalu. Díky
velmi dobré spolupráci s DS Kroměříž jsme
takřka hned na druhý den měli nové představení, a to inscenaci „Na ocet“v podání
DS Kroměříž. Tato programová změna
se vyplatila hlavně souboru, protože u Vás
diváků mají zatím největší úspěch.
Dalším, předposledním představením
této sezóny, byla komedie „Mnoho povyku
pro psa“ v podání DS Osvětové besedy Velká Bystřice. Ani na tomto představení nešlo
vše hladce. Jednomu z herců se porouchalo
auto u Litomyšle a soubor pro něj musel
vyslat auto i s řidičem. Představení jsme

začínali s hodinovým zpožděním. Ale kdo
si počká, ten se dočká. Děkuji všem, kteří
s námi doposud strávili příjemné chvíle
v našem sále, a věřím, že se potkáme i na
posledním představení letošní sezóny, které

„se má uskutečnit“ v pátek 23. března 2012
v 19.00 hodin a přijede k nám DS Amadis
Brno s inscenací „Úžasná svatba“. Držme si
palce, ať vše dopadne tak, jak má.
Jana Oulehlová, kulturní referent

Filmový klub
Na letošní rok jsme připravili pro seniory novinku, a to ve
světě filmu. Každý měsíc nabízíme v rámci „Filmového klubu:
SENIOR“ jedno filmové představení za zvýhodněné vstupné
35,-Kč. V únoru jsme promítali film Jana Eyrová, který navštívila necelá dvacítka návštěvníků. Je pravdou, že nám nepřálo
počasí a zrovna lilo jako z konve. Doufám, že se Vás na příštím
představení sejde více. Vstup na představení je samozřejmě pro

všechny diváky za stejné vstupné, takže kdo bude mít zájem
přijít na představení zařazené do filmového klubu, bude samozřejmě vítán.
Připravujeme tato představení:
10. dubna – Dům, ČR/Slovensko

Němčické okamžiky
Tak se jmenovala výstava fotografií, kterou jsme připravili v prostorách
foyer kina OKO. Autor fotografií Michal
Wolf vystavoval fotografie z Němčic
v loňském roce v Prostějově a my jsme
se poté dohodli na instalaci této expozice
i u nás v Němčicích nad Hanou. Adekvátní výstavní prostory naše město bohužel
nemá, ale společně jsme se snažili připravit co nejlepší podmínky pro vystavované fotografie. Slavnostní vernisáž se
uskutečnila v pondělí 23. ledna a poté
byla výstava zpřístupněna i veřejnosti.
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Výstavu navštívili děti z naší i z okolních
mateřských škol a žáci základní školy.
A co bylo možné na výstavě vidět? Vystaveny byly fotografie z kulturních akcí, které
se v průběhu roku udály v našem městě. Ze
všech uvedu ty největší Svátek hudby, Němčické hody, Čarodějnice a další.
Zápisy v kronice svědčí o velkém
úspěchu této akce a všichni společně přejeme Michalovi dobré světlo a hlavně chuť
pokračovat v tomto koníčku. Těšíme se na
další takové výstavy.
Jana Oulehlová

Němčice
pod lupou

Číslo 1/2012

Výstavy ve foyer kina OKO
Od 20. března 2012 bude možné foyer kina OKO shlédnout obrazy pana Květoslava Černého, který si pro vás připravil obrazy
tentokrát s tématem „Hanácká krajina“. Výstava bude otevřena při programech v sále kina a dále pak ve dnech 29. a 30. března vždy
od 9:00 do 12:00 a 13:00 do 16:00 hodin. V tyto dny bude v prostorách foyer probíhat také prodejní výstava paní Jany Holubové s
velikonočními dekoracemi. Připravujeme také prodejní výstavu šperku a bižuterie od paní Pavlíny Pitnerové a to 2.-4. dubna vždy
dopoledne 9-12 a odpoledne 13-17 hodin. Během prodejní výstavy je možná návštěva i výstavy obrazů pana Květoslava Černého.
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Městská
knihovna
I v novém roce 2012 Vás, milí čtenáři, vítám na stránkách našeho zpravodaje
a zvu Vás všechny do Městské knihovny
Němčice nad Hanou.
V lednu a v únoru se v knihovně
konaly velmi zajímavé akce a přednášky.
Posuďte sami. Hned druhé lednové pondělí se v knihovně v rámci Pondělního
předčítání konala beseda na téma O čem
je Bible. Následující pondělí patřilo přednášce o Zelených potravinách. Andělé
s námi to byl název přednášky, která se
konala v knihovně v pondělí 6. února. V
pondělí 20. února jsme v rámci druhého letošního předčítání zavzpomínali na
Boženu Němcovou ve spojitosti se 150.
výročím od jejího úmrtí. V pondělí 27.
února se pak konala poutavá cestopisná
přednáška o ostrově Srí Lanka.
V uplynulém období se konaly i nejrůznější přednášky pro děti ZŠ. Se žáky
7. a 9. tříd jsme si připomněli dílo Josefa Čapka a Maxe Švabinského. Konaly se
také besedy se žáky 5., 6., a 8. tříd věnované Josefu Ladovi, Zdeňku Burianovi či
Ondřeji Sekorovi. V knihovně proběhla i
přednáška pro 1. třídu ZŠ s příběhy a básničkami Františka Hrubína.
Konaly se ale i besedy pro mateřskou školu. S našimi nejmenšími jsme se
nasmáli u Krkonošských pohádek nebo
jsme strávili příjemné chvíle ve společnosti medvídka Pú či s pohádkami O

kohoutkovi a slepičce či Kocour v botách.
V březnu jsme s dětmi v MŠ vyhlíželi jaro,
a to hned 1. března s pohádkou O neposlušných kůzlátkách nebo v rámci Března
– měsíce čtenářů tentokráte s mottem:
Sladký život s knihovnou, v pondělí 12.
března přečetli pohádky: Hrnečku, vař!,
Jak šlo vejce na vandr a O koblížkovi.
Se školní družinou jsme měli téma:
Namaluj svou pohádku a došlo i na
křížovku Příště se těšíme na povídání o
krtečkovi. Děkuji všem žákům a paním
učitelkám za jejich návštěvu v knihovně a
za vstřícnost, se kterou se při organizování těchto akcí setkávám.
I v následujících týdnech poté probíhaly další akce v rámci Března – měsíce
čtenářů. Pondělí 12. března se přednáška
v knihovně nesla v duchu zdravého životního stylu.
Konalo se také další pravidelné Pondělní předčítání (vždy v pondělí před
pátečním divadelním představením),
tentokrát na téma: Tradice Velikonoc v
evropské kultuře.
První jarní den jsem v knihovně uvítala opět naše nejmenší, kdy si vymalovali obrázek petrklíče, narcisu, tulipánu
nebo sněženky.
A březen završíme v pátek 30. března s dětmi 5. třídy ZŠ na zábavné akci s
názvem Noc s Andersenem. (Na duben je
naplánována přednáška o Singapuru).
Závěrem bych chtěla připomenout, že
nadále v Městské knihovně pokračuje sběr
vršků od PET lahví a také prodej vyřazených dětských knih v knižním bazaru.
Budu se na vás těšit v knihovně a
věřím, že z pestrého programu si vybere
každý.
Přeji vám krásné a pohodové prožití
jara
Jana Hošáková, knihovnice

Soutěž

Na soutěžní otázku z minulého čísla nám přišlo neuvěřitelných 11 správných odpovědí. Správná odpověď byla: Tento dům
se nachází na Masarykově ulici a bydlí v něm rodina Šebestova.
Všem moc děkujeme za správné odpovědi a krásné dopisy, které jste nám k odpovědi připojili. Ze všech odpovědí jsme vylosovali paní Evu Křížovou. Blahopřejeme.

V letošním ročníku literární soutěže
pro ZŠ s názvem Andersenova hvězdička jsem určila téma „Co je láska?“. Aby
si snad žáci nemysleli, že na toto téma já
sama neumím nic napsat, zamýšlela jsem
se nad výše uvedenou otázkou i já. Jestli
se mi to povedlo nebo ne, posuďte už vy
sami.
Podívejme se nejprve do kalendáře.
Např. Vánoce jsou svátky lásky, pak tu
máme 14. února Den Sv. Valentýna – svátek všech zamilovaných, 8. březen je v
kalendáři rezervovaný Mezinárodnímu
dni žen, Den matek připadá na 17. května. A vlastně celý měsíc květen neboli máj
je lásky čas. Máme tak hodně příležitostí
lásku vyjadřovat. Všechno to jsou krásné
svátky, ale my bychom se k sobě měli
chovat hezky nejen, když nám to naznačí
kalendář. Měli bychom rozdávat radost
po celý rok...
Radost a láska spolu totiž velmi úzce
souvisí. Protože radost, to je kousek zdraví, kousek štěstí a třeba i kousek lásky.
Každý rok máme další novou šanci. Šanci
být lepší, víc se snažit, víc dávat, víc milovat, víc odpouštět...
Je důležité si uvědomit, že kolem sebe
máte lidi, kteří vás dokážou podržet,
rozveselit, kterým se můžete vyplakat
na rameni, když vám není nejlíp. Pokud
takové lidi kolem sebe nemáte, pak je něco
špatně, hledejte. Zjistěte, že každá zkušenost, nejenom ta pozitivní, je užitečná.
Lásku bychom měli především dávat,
ať už v podobě úsměvu, pohlazení,
pochopení, nabídnutí pomoci či empatie.
Kdo je vstřícný jen o Vánocích, brzy na
to doplatí. Protože skutky, které za námi
vlají jako stuhy ve větru, nijak neschováme. Láska není jen o hromadění hmotných věcí a darů. To je špatně. Pakliže
lásku dáváme, vrací se nám...

ního novinového stánku). Vznik hostince je v přímé souvislosti s výstavbou němčického cukrovaru v roce 1909. V té době
se výrazně navýšil počet obyvatel Němčic, a to zejména díky

A ještě připojujeme malý bonbónek od pana kronikáře Matouška.
Hostinec U Šebestů
Vzhledem k velkému ohlasu na fotografii zveřejněnou v
minulém čísle se redakční rada rozhodla přiblížit čtenářům historii hostince i fotografie samotné.
Na fotografii je zpodobněn hostinec „U Šebestů“, který se
dříve nacházel v č. 245 na Masarykově ulici (v blízkosti dneš-
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zaměstnancům cukrovaru, kteří se sem přistěhovali za prací. Nejen
tito, ale i dělníci, kteří byli při další výstavbě cukrovaru v obci pouze dočasně, se potřebovali nasytit i osvěžit. Proto obecní zastupitelstvo v roce 1911 vyhovělo žádostem dvou obyvatel Němčic, kteří
se rozhodli provozovat hostinskou živnost ve svých domech: Jan
Voznica v č. 245 a František Pouš v č. 288 (naproti cukrovaru). Jan
Voznica, v letech 1908/09 nájemce obecního hostince „Na Budově“, podal svou žádost již v prosinci 1910, napoprvé však nebyla
zastupitelstvem schválena rozdílem jednoho hlasu. Teprve druhá
žádost z ledna 1911 byla úspěšná. V říjnu 1912 schválilo obecní
zastupitelstvo rozšíření hostinské koncese o „nálev kořalky“.
Jan Voznica však neprovozoval hostinskou živnost v domě
č. 245 dlouho a již v prosinci 1913 hostinec prodal. Novým hostinským se stal František Šebesta, který zde pak hostinskou živ-

?

?

nost provozoval dlouhá desetiletí. Jelikož se mu dařilo, rozšířil
ji později o řeznictví. Hostinská místnost se nacházela vlevo od
vchodu, řeznictví bylo v pravé části (tuto část měl dříve pronajatu pan Emil Skácel jako „konzum“). Za doby nacistické okupace
se výsek masa přesunul do prostorné chodby.
Hostinec „U Šebestů“ byl v provozu do roku 1958, kdy
zemřel hostinský František Šebesta, kterému komunistický
režim povolil provozovat živnost tzv. „na dožití“.
Samotná fotografie vznikla v roce 1946. Na snímku se
nachází v popředí bohužel nedávno zesnulý pan Jan Šebesta
(syn posledního hostinského Františka Šebesty). Za ním stojí
jeho maminka Františka Šebestová, rozená Procházková. Autorem fotografie je Jaroslav Šebesta, bratr Jana Šebesty.
Mgr. Josef Matoušek

?

Nová soutěžní otázka:
Poznáte, která část Němčic
nad Hanou je na fotografii?

?

?

Jan Wawruch
(22. 11. 1773 – 27. 3. 1842)
V letošním roce uplyne 170 let
od úmrtí našeho rodáka, lékaře Jana
Ondřeje Wawrucha. Jan Wawruch se
narodil na Novosadech v domě č. 117
rodičům Jiřímu a Alžbětě Novotným.
Vystudoval Gymnázium v Kroměříži,
filozofii v Olomouci a medicínskochirurgické učení na Lékařské fakultě
Karlovy univerzity v Praze. Roku 1819
byl jmenován profesorem speciální
patologie a terapie chorob vnitřních.
Byl vynikajícím violoncellistou a stýkal se s českými hudebníky ve Vídni.
V roce 1827 léčil Ludvíka van Beethovena a o jeho nemoci vydal zajímavou zprávu. V jeho osobnosti můžeme
spatřit nejen vynikajícího lékaře své
doby, ale i osobnost, která přispěla velkou měrou k poznání životního osudu
L. v. Beethovena.
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Chov koní v Němčicích nad Hanou
K výročí 140 let od založení Spolku pro chov koní v Němčicích nad Hanou
Jednou z nemála věcí, na něž mohly
být Němčice v minulosti oprávněně hrdé,
byl chov koní.
Pro chov koní byly v Němčicích ideální podmínky díky řece Hané, v jejímž sousedství se v minulosti rozkládaly rozsáhlé
pastviny. Poplatek za pastvu se odváděl
ke sv. Janu do obecní pokladny. Za koně
činil poplatek jeden zlatý a 50 krejcarů, za
klisnu s hříbětem od 70 krejcarů po jeden
zlatý a za hříbě 30 krejcarů ročně. V roce
1879 byla pastvina na Padělcích přeměněna v pole, takže zde bylo dovoleno pást
dobytek a koně až po žních.
V roce 1872 se po schůzi Kontribučenské záložny v hostinci „Na Budově“
domluvilo 19 milovníků koní, že založí
spolek chovatelů koní, kteří budou chovat pouze teplokrevníky. Chovatelé se
dohodli, že se budou sjíždět nejméně
dvakrát do roka, a to u stáje hřebců Voj-
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těcha Kyseláka (kde bylo v té době osm
hřebců) a u pana Oulehly (č. 5). Přestože
se v tomto období jednalo spíše o sdružení
než spolek, bylo již při první přehlídce
zapsáno 28 klisen z Němčic, Měrovic, Křenovic, Vrchoslavic, Hrušky, Mořic, Nezamyslic, Víceměřic a Metternichova panství
Kojetín. Ve vedení spolku figurovali mj.
František Matoušek, Jan Hrdý a Jan Zedníček z Němčic. O dva roky později, tj. v roce
1874, vznikla v Němčicích stanice hřebců,
která se nacházela v areálu tzv. „panského
hostince“ č. 25, konkrétně v místech, kde
dnes stojí kino OKO. V prvních dvou desetiletích existence působil spolek samostatně, od roku 1895 ve spolupráci s tovačovským hrabětem rozšířil své působení i na
Tovačovsko.
V roce 1898 se spolek pod záštitou
Moravské zemědělské rady přeměnil ve
Spolek pro chov koní pro okres Kojetín
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se sídlem v Němčicích nad Hanou. Vývoj
názvu obou spolků je však poměrně nejasný a v průběhu desetiletí se objevuje v mnoha variantách.
Činnost spolku výrazně ovlivnila
1. světová válka. Na Kojetínsku bylo v jejím
období zrekvírováno pro vojenské účely
52 % veškerého stavu koní, mezi nimi též
22 klisen zapsaných v plemenné knize.
Není proto divu, že v období 1. světové války činnost spolku prakticky ustala.
V roce 1918 spolek svou činnost obnovil a v následujících letech výrazně vzrůstal
počet členů spolku i klisen zapsaných v plemenné knize. Členové spolku se účastnili
všech zemských i státních výstav a jejich
koně zde pravidelně získávali četná ocenění. Např. na celostátní výstavě v Praze roku
1926 získali dvě první a tři třetí ceny. V roce
1927 spolek uspořádal první samostatnou
výstavu koní v němčickém cukrovaru. Pro
značný úspěch následovaly další výstavy
v letech 1930 či 1933. Velká hospodářská krize, která vypukla v roce 1930, měla
značný dopad i na chov koní, jejichž počet
poklesl díky špatné konjunktuře a nízkým
výkupním cenám. V roce 1933 měl spolek
77 členů činných a jednoho čestného, jímž
byl senátor Jan Rozkošný. V plemenné knize bylo v tomtéž roce zapsáno 77 klisen.
Početní stavy koní se začaly zvyšovat až ve
2. polovině 30. let.
Jeden z vrcholů rozvoje chovu koní spadá paradoxně do prvních let nacistické okupace. Jednou z příčin byla všeobecná mobilizace na podzim 1938, kdy se díky velkému
soustředění koní rozšířila koňská chřipka,
jejímž následkem mnoho koní uhynulo,
nebo muselo být vyřazeno z chovu. Chovatelé pak díky poklesu stavu přestali koně
vodit k prodeji na trhy, což způsobilo zvýšenou poptávku, a tím pádem i vyšší ceny,
které měly za následek větší připouštění
klisen. V roce 1941 tak bylo v Němčicích
připuštěno 463 klisen (oproti 332 v roce
1938). Slibný rozvoj chovu koní na počátku 2. světové války vzal za své v posledních
letech válečného konfliktu. Koní bylo zapotřebí vojákům všech armád, jejichž jednotky se objevily v Němčicích a Němci, Maďaři, Rumuni i Rusové proto koně kupovali či
prostě zabavovali za mnohdy dramatických
okolností. Mnozí obyvatelé Němčic si proto ze strachu ze zabavení koní pořizovali k
tahu raději voly.
Po skončení 2. světové války se již zprávy o existenci spolku chovatelů koní neobjevují. Jedinou připomínkou jeho činnosti
zůstala stanice hřebců, která se po válce
nacházela v areálu bývalého hostince „Na
Pinduli“. Do chovu koní zasáhla zásadním
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Historie chovu koní v Němčicích nad Hanou ve fotografii

Hanácká svajba 1928

Dva z posledních
němčických kovářů,
bratři Metoděj a
František Vránovi
Dožínky 1963 - vlevo Jaroslav Oulehla, uprostřed František Šírek, vpravo Alois Krejčíř
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způsobem v 50. letech kolektivizace. Chovatelé tak byli nuceni odevzdávat koně do
JZD. Přibližně dvě desítky párů koní byly
ustájeny v prostorách bývalého mlýna rodiny Čápů. Mechanizace zemědělské činnosti však měla vliv na postupné snižování
jejich početního stavu. V průběhu let se tak
chov koní v JZD výrazně omezoval, aby na
počátku 90. let zanikl úplně. Již dříve vzala
za své stanice hřebců, spadající pod Státní
hřebčinec v Tlumačově. V roce 1967 bylo
připuštěno již jen 67 klisen. Dle dostupných zpráv byla stanice naposledy v provozu v roce 1969. Jejím posledním vedoucím
byl Jan Dvořák z Tlumačova.
Soumrak chovu koní se nese ruku
v ruce se zánikem tradičních řemesel, která
byla po staletí s koňmi nerozlučně spjata.
Byli to zejména kováři, koláři či sedláři,
bez nichž si chov koní dříve nebylo možno
představit. Zaniklo též v Němčicích kdysi
velmi rozšířené povoznictví.
Přes negativní vliv kolektivizace, mechanizace i dočasného zániku soukromého
zemědělského sektoru (v polovině 70. let
20. století) se však v Němčicích chov koní
u soukromých osob udržel, a to zejména díky nadšencům, jakými byli Stanislav
Kyselák, Alois Krejčíř, Josef Přemyslovský,
Jaroslav Oulehla a další.
V současnosti drží prapor mnohaleté
tradice chovu koní v Němčicích z jejich
obyvatel pouze několik nadšenců: Rudolf
Navrátil, Jiří Foltýn, Jaroslav Vrána, Hana
Ticháková, Roman Snídal, Kateřina Holubářová a Jana Matoušková. Tito chovatelé
mají ustájeno celkem devět koní v Němčicích a dva v Dobrochově.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem,
kteří přispěli ke vzniku tohoto článku, ať už
informacemi či zapůjčením fotografií.
Mgr. Josef Matoušek

Antonín Kyselák a Josef Vrána při práci v JZD

Josef Přemyslovský

Rudolf a Martin Navrátilovi
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Oslavy 130. výročí založení hasičského sboru v roce 2009
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75. výročí zasazení pamětní desky T. G. Masaryka na budově němčické radnice
Také v Němčicích nad Hanou lze
nalézt mnoho míst, objektů či prvků,
označovaných souhrnným pojmem
„památky“. Některé z nich míjíme téměř
každý den a už si ani neuvědomujeme,
kolik vzpomínek a příběhů minulosti
pamatují či symbolizují.
Pokusme se prostřednictvím tohoto
krátkého článku zaposlouchat do vzpomínání jedné z těchto památek. Vzpomínání na událost, jejíž 75. výročí si nyní
připomínáme:
Z dobových zápisů můžeme číst:
„V neděli 7. března 1937 byla u příležitosti
87. narozenin prvního presidenta Republiky československé, presidenta Osvoboditele T. G. Masaryka, čestného občana
městečka Němčic nad Hanou, zasazena
pamětní deska na budově radnice. Místní
občané tak uctili tvůrce naší samostatnosti
a svobody československého národa.
Starostou Němčic nad Hanou byl
v té době pan Ing. František Jílek. Prvním
náměstkem starosty pan Eduard Musil
(č. 92), druhým náměstkem starosty pan
Josef Hrabal (č. 312). Radními: p. František Baláš (č. 253), p. Antonín Hrubý
(č. 205), p. Vojtěch Kyselák (č. 39), p.
Josef Matoušek (č. 34) a pan Martin Oral
(č. 69). Členy obecního zastupitelstva
pak: p. Vojtěch Brabec (č. 337), p. Jaroslav Dvořák (č. 345), p. František Dvořák
(č. 273), p. Jan Holub (č. 221), p. František Chytil (č. 366), p. Antonín Kyselák
(č. 4), p. Karel Kyselák (č. 12), p. Jan Látal
(č. 249), p. Čeněk Nykl (č. 291), p. Jan
Novák (č. 260), p. Celestyn Oulehla (č.
224), p. Jindřich Doležel (č. 216), p. Emil
Tesař (č. 239), p. František Vrána (č. 50),

p. Josef Vrána (č. 83) a pan Jan Dostál
(č. 379), jenž desku zasazoval.
O celou slavnost se velmi zasloužil
místní Osvětový sbor se svým předsedou
panem Josefem Přivřelem a ředitelem
místní Masarykovy obvodové měšťanské
školy panem Antonínem Zelinou.“
Tolik tedy dobová vzpomínka na událost, kterou osudy Masarykovy pamětní
desky v Němčicích nad Hanou začínají
a od které uplynulo v těchto dnech již tři
čtvrtě století.
Možná, že někteří z vás – čtenářů
– nalezli ve výše uvedeném výčtu dobových představitelů městečka Němčic nad
Hanou jména svých rodičů, prarodičů, příbuzných či jakékoliv jiné pojítko
s vlastní současností. Ano, ačkoliv si to ne
příliš často uvědomujeme, historie, současnost i budoucnost jsou pevně spojeny.
Tam, kudy každý den procházíme, kde
žijeme a bydlíme, procházeli, žili a bydleli
v minulosti naši předkové. V porovnání s námi se možná jinak oblékali, měli
odlišné starosti i radosti, ale stále to byli
lidé žijící své životy tak, jako je dnes žijeme my a jako je po nás budou žít další
generace. Pokud si nás jednou má vážit
budoucnost, snažme se i my sami chovat
úctu k minulosti.
A jak jinak zakončit tuto stručnou
písemnou vzpomínku spojenou mj. i se
162. výročím narození pana presidenta
Masaryka, čestného občana Němčic nad
Hanou, než-li krátkou citací jeho slov.
V roce 1928 řekl v projevu k dětem následující věty:
Společnost musí mít pracovníky rozmanité, práce musí být účelně rozdělená

Ze života farnos
Milí čtenáři časopisu Lupa
Právě prožíváme v církevním kalendáři
dobu postní, která je přípravou na největší křesťanské svátky v roce – Velikonoce.
Když se řekne půst, tak to vyvolá v lidech
různé reakce. Pro některé je to zastaralá
církevní praxe, pro jiné příležitost k dietě
či dokázání si, co jsem všechno schopen
si odepřít, bez čeho vydržet. Ovšem půst
v církevní praxi nemá za cíl snížit tělesnou hmotnost, ani posílit své ego tím,
že si něco odřeknu, ale jeho cíl spočívá
v posílení vlastní vůle, aby člověk ze své-
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a uspořádaná, ale všichni, kdo poctivě
pracujeme, jsme si v práci rovni – dobrý
dělník není méně hodný než dobrý president. (…)
Milé děti! Dorostete brzy – čas letí! –
a budete otcové a matky; proto se ke svým
rodičům chovejte tak, jak si budete přát,
aby se Vaše děti chovaly k Vám. Ve všem
svém jednání se držte pravidla, abyste se
chovaly ke všem lidem tak, jak si přejete
a budete přát, aby se tito chovali k Vám…
Věty pronesené k dětem před více než
osmdesáti lety, ovšem současně i věty, které mohou být stejně tak cenné a aktuální
také dnes, a to pro všechny generace…
Dominik Vlč

„Odhalení pamětní desky 7.3.1937“

ti

ho života dokázal odstranit vše, co tam
být nemá. Přece jsme byli Bohem stvořeni jako lidé dobří – veškeré zlo, hněv,
závist, špatné smýšlení o druhých atd.
– to je všechno to, čeho bychom se měli
v době postní zbavit. Půst vede k obnovení vztahů, ve kterých žijeme. Manželé by
si měli po správně prožité době postní být
jeden druhému blíž, vztahy v rodinách
i mezi lidmi by měli být osvobozeny od
všeho negativního atd.
Čiňte pokání a věřte evangeliu. Tato
výzva nás uvedla do postní doby. Nejdří-
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ve si musíme přiznat své chyby, hříchy
a opustit je upřímnou lítostí a pokáním.
Pokáním, které má být „hmatatelným“
vyjádřením našeho rozchodu se zlem.
Kolik lidí odsuzuje zlo a oceňuje věci
dobré, ale přitom jim chybí ono „činění“,
které může změnit nás samotné i smýšlení lidí okolo nás. Postní doba jakoby nás
stavěla oběma nohama na zem, že myšlenky, názory, postoje jsou mrtvé, pokud
se neprojevují také v činech. Obraz Krista, který nese kříž, nám jasně ukazuje, že
Ježíš nejen o lásce mluvil, ale především
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ji svými činy uskutečňoval. Bůh projevuje člověku svou lásku neustále. Možná
namítnete: Proč to nepoznávám? Proč
Boha nevnímám? Třeba nám pomůže
více pochopit tento příběh. Do obchodu
vstoupila mladá dívka. „Co si přejete?“
oslovila ji prodavačka. Hledám vhodnou látku na šaty, ale musí to být takový
materiál, který při každém kroku šustí.
Tak si vezněte taft, máme jej v krásných
svítivých barvách. Vzala bych si jej v bílé,
řekla nakonec dívka. Když prodavačka
přinesla roli látky, zkoušela ji dívka mezi
prsty: je to slyšet? Ano je, šustí to delikátně, odvětila prodavačka. Dívka koupila
sedm metrů. Když odešla, zpozorovala
prodavačka na pultě její rukavičky. Poslala učnici, aby ji doběhla a rukavičky jí vrátila. Učnice dívku doběhla na křižovatce
a říká:“Tady jsou vaše rukavičky“ ,,Děku-

ji, je to od vás hezké!“ „Prosím, promiňte
mi mou zvědavost, nenechá si učnice ujít
příležitost: ,,Proč jste trvala na tom, aby
látka na šaty vydávala zvuk?“ „Z té látky
budou mé svatební šaty. Můj snoubenec
je slepý, nikdy mne jako nevěstu neuvidí,
tak ať alespoň slyší, když půjdu po jeho
boku, že jsem u něho,“ odpověděla dívka.
I Bůh dává v dějinách stále najevo,
že nám chce být nablízku. Člověk Boha
nevidí, ale může cítit jeho blízkost a slyšet jeho hlas. Bůh promlouvá k člověku
krásou stvoření, hlasem svědomí, hlasem Písma svatého, událostmi, které nás
v našem životě zasáhnou. Nejsilněji k nám
promluvil v Ježíši Kristu. Nejenom Ježíšova slova, ale celý jeho život, zvláště jeho
utrpení a smrt na kříži, je hlasité volání
Boha k člověku, kterého chce zachránit

před věčnou smrtí a dát mu účast na věčném štěstí. Bůh k nám už nemohl promluvit hlasitěji, než obětováním svého
Syna na kříži. My katolíci tuto oběť zpřítomňujeme v každé mši svaté.
Milí čtenáři! Až budeme na Zelený čtvrtek slavit mši svatou na památku
Poslední večeře Pána Ježíše a na Velký
pátek budeme uctívat Ježíšův kříž, uvědomme si, že toto vše pro nás udělal ten,
který nás miluje a touží po našem štěstí. Na Bílou sobotu navštivme Ježíšův
hrob v tichu kostela setrvejme ve vděčné
modlitbě a rozjímání a uvědomme si, že
on svou láskou vůči nám lidem zvítězil
nad zlem a nenávistí. V něm zvítězil život
a smrt byla poražena. Přeji vám všem,
aby se tato radost dotkla každého z vás.
P. Tomáš Strogan - farář

Z čINNOSTI SPOLKŮ
MČsto NČmþice nad Hanou, NS Pantlék a SDH
zvou všechny obþany na

Smrtnou nedďli
25. bĢezna 2012
od 14,30 h
do sálu kina OKO NďmĀice nad Hanou
Program:
8.00 hod.

mše sv. za úþasti krojovaných dČvþat s májiþky
v kostele sv. MáĜí Magdalény v NČmþicích n.H.

9.00 – 11.30 hod. koleda dČvþat s májíþky

14.30 hod.

Velikonoþní program v sále kina
- Zdobení Smrtky
- Pálení Smrtky na námČstí

Zelený þtvrtek 5. 4. hrkání chlapcĤ
Velký pátek
6. 4. hrkání chlapcĤ
Bílá sobota
7. 4. dopoledne- koleda chlapcĤ
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NS Pantlék
Jak jistě sami víte, Hanák bez kroje
je jako slepice bez peří a zvlášť to platí
i o členech našeho souboru. Jak se nám
postupně obměňují generace členů od
malých dětí až po dospělé a ještě dospělejší a ještě hanáčtější, tak nám vzniká
potřeba, kam uložit kroje. Ono to není
jen o tom, pořídit si kroj, ale důležité je
o ten kroj řádně pečovat a starat se o něj.
Pokud někam cestujeme s krojem, dbáme na to, aby už i ti nejmenší věděli, že je
to poklad, o který se musí starat. Proto
nás velice trápilo, že nemáme kroje dobře uložené, měli jsme je sice ve skříních
na věšáku nebo v poličce, pěkně urovnané, poskládané, aby se na ně neprášilo,
aby na ně nesvítilo sluníčko, na cestování jsme si pořídili nové kufry, protože
ty původní už jsou značně poškozené,
ale pořád to nebylo ono. Kroje, které
zůstávaly ve skříních - jednalo se hlavně
o rukávce, krézly, pánské košile, dětské
naškrobené košilky - velice trpěly tím,
že se sice pověsily, ale nažehlené části
kroje se prostě natáhly nebo zdeformovaly a naše práce se žehlením pak byla
na nic. Pak bylo dost náročné třeba krézl
obléct tak, aby nevisel dolů, aby se pěkně pravidelně vlnil kolem krku Hanačky. Kroje se tím poškozovaly a musely
se znovu prát a jak říká moje kamarádka Zdenička Rotreklová: „Každá pírka,
v kroji dírka“.
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Požádali jsme proto ve spolupráci s
naší MAS Na cestě k prosperitě o dotaci
na nové skříně, kam bychom pěkně do
jednotlivých poliček, vysokých právě jen
na tu jednu pánskou košili, či dámské
rukávce mohli naše nažehlené poklady
uložit. Dlouze jsme přemýšleli, jak by nám
to nejvíce vyhovovalo, udělali jsme několik návrhů a požádali několik stolařů, aby
nám pomohli s návrhem. Jak tento problém řešit. Nakonec jsme se rozhodli pro

návrh našeho bývalého člena Jaromíra
Kyseláka, který nám slíbil, že skříně udělá.
Problém ovšem byl ještě v tom, že dotaci jsme sice měli přislíbenou, ale neměli
jsme dostatek peněz na úhradu nákladů. Požádali jsme proto Město Němčice
nad Hanou o pomoc, aby nám peníze na
čas zapůjčilo. A tak díky MAS a městu
máme konečně to, co naše kroje potřebují
– důstojné uložení . Konečně můžeme s
klidem narovnat jednotlivé díly a nemu-

síme před každým vystoupením všechno
rovnat a znovu skládat a hlavně se škrobené části neničí a zůstávají vlnky pěkně tak,
jak jsme je nažehlili. A tak nás na jaře čeká
krásný úkol, vyklidit pryč staré harmárky
a nastěhovat se do nových, krásných skříní
a poliček, kde každá věc bude mít své místo, kroje nám za to určitě časem poděkují.
Nezbývá mi nic jiného, než na závěr
říct: „MAS a město děkujeme“.
Jana Otáhalová

Informace o činnosti JPO II. Němčice nad Hanou za rok 2011
Zřizovatelem jednotky požární ochrany (JPO II.) je město Němčice nad Hanou.
Odborně je jednotka řízena Hasičským
záchranným sborem Olomouckého kraje. V současné době má činnost zásahové jednotky větší oporu v zákoně a patronem naší jednotky byl jmenován mjr.
Ing. Marek Sobek z HZS Olomouckého
kraje ze stanice Prostějov.
Naše jednotka vykonává práci represivní – zásahovou, kam spadá boj s požáry a povodněmi, odstraňování následků dopravních nehod, technické a jiné
pomocné práce (polomy stromů, roje
včel, výškové práce atd.).
Jednotka JPO II. má 15 členů, kteří jsou
rozděleni do 3 družstev. Každé družstvo
má velitele, strojníka, řidiče a hasiče. Členové JPO II. musí na základě svého přiřazení k funkci v jednotce absolvovat kvalifikační kurzy. Každé pondělí se členové
JPO II., spolu s dalšími dobrovolnými
hasiči, scházejí v 18:00 v němčické hasičské zbrojnici, kde se věnují servisu požární
techniky a připravují výzbroj s výstrojí tak,
aby vše bylo připraveno pro včasný výjezd
k zásahům. Pohotovostní službu zajišťuje
po celý týden vždy jedno ze tří družstev
JPO II s tím, že s rozpisem služeb je vždy
obeznámen HZS Prostějov.
Svolávání jednotky JPO II. k zásahu je
organizováno prostřednictvím olomoucké centrály, která vyšle impuls na svolávací
zařízení KANGÚ. Poté KANGÚ jednak
vygeneruje textovou zprávu na mobilní telefony všech členů JPO II. a zároveň
spustí sirénu v Němčicích. Toto velice
nápomocné svolávací zařízení KANGÚ
vlastní naše jednotka díky dotaci z Olomouckého kraje. Velkým pomocníkem
našich hasičů je SBIS – bezpečnostní
agentura, která má sídlo v I. podlaží hasičské zbrojnice v Němčicích nad Hanou.
Pracovníci agentury nám pomáhají bojovat s časem během výjezdu k zásahům a to
tím, že připraví otevření garážových vrat
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a po výjezdu hasičské techniky provádějí
následné zabezpečení garáží.
Technické vybavení jednotky JPO II.
je na velmi dobré úrovni. Jednotka disponuje kalovými i plovoucími čerpadly,
plošinou, žebříkem, osvětlovacím agregátem, cisternovými vozidly CAS 20 a
CAS 32 a vozidlem DVS 12 AVIA, které
se využívá pro převoz hasičů na místo
zásahu. Za přispění Olomouckého kraje
byla jednotka v loňském roce vybavena
vyprošťovacím zařízením značky LUKAS
sloužícímu k vyproštění osob při automobilových haváriích. Toto zařízení je
vybaveno samostatným zdrojem, který
generuje tlak, díky němuž jsou poháněny
tlakové nůžky nebo rozpínací zařízení.
V roce 2011 eviduje JPO II. Němčice
nad Hanou celkem 47 výjezdů, z čehož byl
15x výjezd k požáru. Naši hasiči pomáhali
zdolávat rozsáhlý požár v areálu bývalého
Technoplastu v Chropyni. Zde se podíleli na doplňování vody do vrtulníku a dále
prováděli ochranu sousedícího zemědělského objektu. Za tuto pomoc se dostalo naší
jednotce ocenění od hejtmana Zlínského
kraje a ředitelky HZS Zlínského kraje. Dalším velkým zásahem v roce 2011 byl požár
seníku ve Skašticích na okrese Kroměříž.
V Pivíně při požáru, za použití dýchacích
přístrojů vyvedli Luboš Vrána a František
Hrubý z hořícího a silně zakouřeného domu
devadesátiletou stařenku. Ostatní výjezdy k
požárům byly 2x v Němčicích, 3x v Neza-
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myslicích, 1x v Dřevnovicích, Měrovicích a
Pavlovicích. JPO II. zasahovala v roce 2011
i při několika dopravních nehodách. Celkem 13x jsme prováděli likvidaci obtížného
hmyzu. Chtěl bych připomenout, že k obtížnému hmyzu jednotka vyjíždí jen v případě bezprostředního ohrožení života a nebo
pokud se vyskytnou vosy či včely na dětských hřištích, ve školách a školkách. Dále
jsme odstraňovali polomy stromů spadlých
přes silnici vlivem špatných povětrnostních
podmínek. Jelikož stromy blokovaly hlavní
příjezdové cesty do měst a obcí, musely být
neprodleně odstraněny.
Členové JPO II. i členové SDH se
aktivně zapojují do společenského a kulturního dění ve městě. Pomáhají s technikou při výzdobě města, provádí čištění
okapů na budově kostela, zajišťují bezpečnost dopravy při kulturních akcích.
Z výčtu aktivit našich hasičů si můžete
udělat představu o tom, kolik hodin svého volného času členové SDH a JPO II.
věnují zajištění naší bezpečnosti, ochraně
majetku a mnohdy i životů.
Myslím si, že si všichni uvědomujeme
postavení hasičů v našem městě a jsme
rádi, že město vytváří našim členům dobré
technické zázemí, bez kterého by jednotka
nemohla rychle a kvalifikovaně pomáhat
našim spoluobčanům. Stejně tak je tomu i
ze strany Olomouckého kraje.
Vladimír Kyselák, Velitel JPO II.
Němčice nad Hanou
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Nová klubovna
pro SDH
Němčice nad Hanou
Po sanaci vlhkého zdiva na hasičské
zbrojnici se naskytla možnost využít tyto
nové prostory pro klubovou činnost SDH.
Tehdejší ředitelka MAS Ivana Korvasová nás informovala o možnosti získání
finančních prostředků na vybudování nové klubovny SDH z Programu
rozvoje venkova. S pracovníky MAS
jsme konzultovali obsah naší žádosti o dotaci. Udělali jsme rozpočet
celkově na 80.000,- Kč, naše žádost
při hodnocení na MAS uspěla a byla
odeslána na SZIF. Šli jsme do toho i z
toho důvodu, protože SZIF hradí 90
% nákladů na projekt. Zde bychom
rádi poděkovali také městu Němčice nad Hanou za poskytnutí půjčky
na předfinancování celého projektu.

Samotná dotace se totiž proplácí až po
realizaci.
Po podepsání dohody o poskytnutí dotace koncem listopadu jsme se dali
do práce. Zedník Libor Borovička nám
vystavěl pult, zhotovil obklady pultu a
kolem kuchyňské linky. Truhlář Karel
Matuška se postaral o výrobu a montáž
kuchyňské linky, stolů a nábytku, při
práci mu pomáhal náš člen Luboš Vrá-

na. Honza Kyselák se postaral o napojení
vody, natření potrubí a já o vymalování. Elektrické rozvody dal dohromady
Pepa Janečka. Poté jsme zakoupili židle,
ohřívač a vařič do kuchyňské linky. Děti
potom naskládaly poháry ze soutěží do
polic a uklidili jsme.
Nový ředitel MAS Dominik Vlč s
manažerkou Martinou Kouřilovou nám
pomohli zpracovat závěrečné finanční
vyúčtování a vyřízení žádosti o proplacení
1. května 2012 u příležitosti oslavy
sv. Floriánka bude klubovna slavnostně otevřena a předána do užívání.
Náš sbor stál projekt jen 8 000,- Kč.
Věřím tomu, že si klubovny budeme
vážit a vybavení nám dlouho vydrží.
Tato klubovna bude sloužit pro všechny členy sboru od mládeže až po veterány. Děkuji všem členům SDH, kteří
se na projektu podíleli a pomáhali.
Starosta SDH Pavel Kvíčala

Sbor dobrovolných hasičů bude pořádat v sobotu 14. 4. 2012
Sběr použitých elektrospotřebičů a v sobotu 21. 4. 2012 Sběr železného šrotu.

Němčičtí rybáři v roce 2011.
Rok 2012 začal, jako vždy, odběrem
sumářů a výdejem povolenek, a to hned
2. ledna 2012, pak následovalo ještě pět
řádných výdejů. Prostředky vybrané od
členů tvoří největší podíl z celkových financí rybářské organizace a je z nich hrazeno
především zarybňování našich sportovních
revírů
a nákup ryb na chovné rybníky.
Malá část těchto prostředků jde na údržbu
rybníků a vlastní provoz spolku. Zjednodušeně řečeno – co si sami nedáme, to nemáme...
V tomto roku jsme konečně uvedli
do chodu webové stránky, na kterých naši
členové najdou kompletní soubor potřebných informací , ale také něco o činnosti
výboru, stručnou historii spolku, fotografie, popis revírů atd. Webová dresa je www.
mrsnemcicenh.websnadno.cz.
V úterý 6. března se konala výroční
členská schůze, na které se hodnotí činnost
za uplynulý rok a probírají se kromě jiného
návrhy na další období. Schůze proběhla
celkem v poklidném duchu, jedině snad
diskusní příspěvek pana Raclavského přinesl trochu vzruchu. Vyjádřil pochybnosti
o tom kam, že se poděli candáti vylovení
před revitalizací Spodní Švábky. Hospodářovo vysvětlení, že se odvezli do Tištína,
pak potvrdili hlasy z pléna a byl klid. Účast
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na schůzi byla zase žalostná. Z 395 členů
přišlo jen 58!
Na jaře se také dělá největší část brigád.
Pracuje se především na úklidu a údržbě
rybníků. Ač toto konstatování zní velice
banálně, skrývá se za ním obrovský kus práce – jen odpracovaných hodin bylo přes tři
tisíce, za stavu kdy brigádnickou povinnost
(10 hodin ročně) musí splnit zhruba polovina členů. Připočtěme práci členů výboru,
kteří brigády musí organizačně zabezpečit,
což také není jednoduché. Hospodář Jiří
Oulehla si často stěžuje, že když na pozvánku napíše, že si brigádníci mají vzít lopatu a
krumpáč, tak nepřijde nikdo, zatímco když
požaduje hrábě, přijde jich víc, než pozval.
Jako každé jaro jsme uspořádali dětské
rybářské závody. Také tento rok se konaly na rybníku v Tištíně, zúčastnilo se jich
22 dětí, počasí bylo deštivé, ale dalo se to
vydržet, jsme přece rybáři. Atmosféra byla
naopak velice optimistická a veselá – hlavně díky Mirce Štěpánkové, která obdržela
titul „ředitelka závodů“. Ryby skoro vůbec
nebraly, a tak se nejlepší taktikou vedoucí k vítězství jevilo cílené chytání plotic.
Tímto způsobem vyhrál závody čtrnáctiletý Jaroslav Jedlička z Němčic a byl oceněn
množstvím hodnotných cen. Díky sponzorům se dostalo i na ostatní účastníky, nikdo
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neodešel s prázdnou.
Hned po závodech jsme veškerou
pozornost upřeli na uspořádání druhé
rybářské veselice „Petrova noc“. Po loňském
velkém úspěchu nešlo jinak, než v pořádání
zábav pokračovat, byť ta první byla myšlena jen jako oslava 70. výročí spolku. Počasí
nám vůbec nepřálo, což se také odrazilo na
počtu návštěvníků, ale ti, co přišli, určitě
nelitovali. Nějaký přínos do pokladny spolku veselice také přinesla, takže můžeme být
spokojeni.
V sobotu 1. října 2011 se ve Žďáru nad
Sázavou konal VII. sjezd MRS. Přinesl
několik dílčích změn, z nichž nejdůležitější je zrušení systému samostatně lovících
organizací a jejich začlenění do svazového
rybolovu a také umožnění lovu ryb malým
dětem – tím, že dospělý lovící držitel povolenky a RL může v rámci svého oprávnění
provádět individuální praktickou výuku
rybolovu mládeže do 8 let.
Ani lovná skupina nezahálela, lovily se
dva rybníky na jaře a dva na podzim. Práce
je to náročná, zodpovědná a špinavá. Lovící
se brodí hlubokým bahnem, při třídění ryb
ruce mrznou, všechno je mokré... Přesto se
tato osvědčená parta se svou prací vyrovnává s humorem a nadhledem, za což jim
patří dík!
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Nákladem cca 7,5 mil. korun bez DPH
provedla stavební firma Ekoagrostav Přerov pro investora – obec Pačlavice rekonstrukci revíru Spodní Švábka. Rybník je
krásně opravený, jako nový. Bohužel pro
nás rybáře se tam čtyři roky nesmí nasazovat ryby a rybník musí být ponechán přirozenému vývoji, jak praví podmínky dotace.
Můžeme sice polemizovat o smyslu tohoto
nařízení, vždyť rybník je už ze své podstaty
uměle vytvořený ekosystém, tak jakýpak
přirozený vývoj, ale to je taky tak vše, co
s tím můžeme dělat...
V průběhu října 2011 oznámil jednatel Vladimír Rosík, že jsou ukončena
veškerá jednání okolo Unčic, smlouvy
jsou potvrzeny, pozemky směněny a vše
zaknihováno, takže nám definitivně patří celý rybník, pozemky pod rybníkem
a také okolní přilehlé pozemky. Bylo tak
završeno náročné několikaleté jednání.
Rybník nám slouží jako komora, neboť
má poměrně unikátní vlastnost – v zimě
nezamrzá. To je dáno tím, že přímo na
dně vyvěrá několik pramenů. Je to historicky první voda, která kompletně patří
našemu rybářskému spolku.

Šermíři
L.P. 2011
Loňský rok byl pro Skupinu historického
šermu AQUA FORTIS poměrně rozporuplný. Po naprosto nepochopitelném odchodu
vůdčí osobnosti skupiny Víti Bartáka a po
zavedení ročního členského příspěvku ve
výši 150,- Kč, poklesl počet členů občanského sdružení téměř na polovinu (z 39 na
20) a hrozil reálný zánik. Tato situace však
paradoxně zaktivizovala zbývající, především nešermující, členy skupiny a podstatně
stmelila naše řady, což vedlo jednak ke zkvalitnění tréninků, jasnému dalšímu směřování skupiny směrem k historickému
období našeho zájmu a také k lepšímu
materiálnímu vybavení, co se týká
kostýmů a atrakcí na dětské dny.
Karel Beneš a Lukáš Chytil, kteří se ujali vedení tréninků, pro svou
práci využívají šermířské manuály
starých mistrů, čímž vysoce pozvedli
úroveň šermu. Skupina se rozhodla
věnovat výhradně období rané renesance a působení lancknechtských
vojenských jednotek té doby. Do této
historické éry směřujeme i vzhled
kostýmů, zbraní a zbroje. Období
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Činnost naší organizace v roce
2011 můžeme zhodnotit vcelku kladně.
Odchovali jsme spoustu ryb, udržovali
jsme pořádek na rybnících, organizace je bohatší zase o pár strojů a nástrojů,
uspořádali jsme zábavu, povedlo se udělat
pár oprav na našich vodách, hospodařili
jsme s mírným ziskem a dotáhli jsme do
konce jednání o Unčicích. K poslednímu
prosinci 2011 máme 388 členů (55 dětí,

20 dorostenců a 313 dospělých), přičemž
60 % z nich je z Němčic a okolí, 23 %
z Morkovic a přilehlých obcí a zbytek –
17 % odjinud.
Závěrem Vás všechny chci pozvat na
rybářskou veselici Petrova noc, která zase
proběhne 4. července 2012, tedy ve stejný termín, se stejnou kapelou, na stejném
místě.
Zpracoval Pavel Holub

třicetileté války, kterým jsme se dříve také
zabývali, zůstává nadále jen okrajovým,
soukromým zájmem a jednotka se mu
věnuje jen na rekonstrukcích historických
bitev. Hodně úsilí jsme také věnovali výrobě pomůcek na soutěže na dětské dny, které
jsme schopni plně zajistit.
V loňském roce jsme několikrát vystoupili na plesech v naší obci i okolí, na hodech
ve Vrbátkách, naši šermíři předvedli své
umění na setkání Němčic v Němčicích
u Netolic, jako pikenýrská jednotka jsme
přispěli k obraně Kroměříže v rekonstrukci
bitvy ze třicetileté války, v Němčicích jsme
vystoupili na Čarodějnicích a na hodech
a na Dřínově jsme zajistili všechny soutěže
a předvedli pár vystoupení na veleúspěšném dětském dni. Na sklonku roku jsme

vystoupili s novým programem na školní
akademii Gymnázia Kojetín. Lze tedy konstatovat, že pro naši skupinu byl loňský rok
poměrně úspěšný a dost činorodý.
Nicméně faktem zůstává, že je nás prostě málo. Proto mezi nás srdečně zveme
nové adepty, a to nejen budoucí šermíře.
Záleží na každém z nových zájemců, čemu
se bude chtít věnovat. Když se bude pravidelně zúčastňovat tréninků, může se stát
zdatným šermířem. Ale hledáme i obsluhu palných zbraní, markytánky, bubeníka,
stáže a prosté řadové vojáky. Tito mohou,
po krátkém zacvičení, docela zvednout
úroveň větších veřejných akcí. Proto, aby
někdo mohl vystupovat třeba ve scénce
pořadového výcviku, nemusí být excelentním šermířem, a přesto přispěje k výrazně
lepšímu dojmu z vystoupení. Hodilo by se nám i pár fandů vojenské
historie, ochotných obléci kostým
a pomáhat při velkých vystoupeních,
kde vždy najdou uplatnění. Zájemci
získají veškeré informace na našich
webových stránkách, na nástěnce
a především každý pátek a neděli na
tréninku ve vrchoslavské sokolovně.
Věk ani pohlaví nerozhoduje, uplatnění se najde pro každého člověka
dobré vůle...
Zpracoval jednatel spolku
Pavel Holub

Němčice
pod lupou
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V Němčicích nad Hanou se umíme
postarat o mládež!

Ve fotbalovém klubu FK Němčice nad Hanou se daří vychovávat naše nejmenší fotbalisty , a to díky partě nadšenců, kteří si
v dnešní uspěchané době umějí udělat čas na své děti. Po dlouhé
době, ne-li poprvé v 80. leté historii klubu, máme starší a mladší
přípravku, celkem zhruba 30 chlapců. Není to vůbec jednoduché v dnešní době počítačů dostat dítě k pohybovým aktivitám,
nám se to zatím daří a velký dík patří také rodičům, kteří své děti
vydatně podporují. Důkazem toho může být velká účast rodičů
na trénincích a turnajích, kterých se účastníme. V sobotu 4. 2.
2012 proběhl v naší sokolovně turnaj přípravek ročník narození 2003 a mladší. Turnaje se zúčastnili celky Hané Prostějov, dvě
mužstva Sokola Čechovice a dva domácí celky. I v tomto turnaji
měli naši borci 100% podporu rodičů, jak dokazuje foto, které
pořídil Michal Lenert mladší při zápasu maminek proti svým
ratolestem. Za tuto podporu všem rodičům děkuji a přeji si, aby
jim dlouho vydržela!!!
Ivo Kopřiva

Florbalisté TJ Stavební stroje v Chropyni na turnaji
V sobotu 10. března se v obci Chropyně uskutečnil čtvrtý
ročník florbalového turnaje. Sportovní akce se zúčastnilo osm
týmů z blízkého okolí, mimo jiné i němčický výběr hrající za
Tělovýchovnou jednotu Stavební stroje (TJSS). Na hráče týmu

Pepino Němčice byla kladena velká očekávání, poněvadž obhajovali bronzové medaile z předchozího ročníku.
Spanilá jízda týmu započala již po prvním zápase a na vítězné
vlně pokračovala až do finálového utkání. V boji o zlato jsme narazili na našeho odvěkého rivala z Kroměříže. Ukázalo se, že protivník
je technicky zdatnější a v lepší fyzické kondici, avšak po celé utkání
se nám dařilo držet s nimi krok. Nesnažili jsme se jen „betonovat“,
ale i aktivně vytvářet útočnou hru. Po sérii individuálních chyb v
obraně a několika neproměněných šancí jsme si ze zápasu odvezli
porážku 3:4. Turnaj sice nedopadl dle našich nejlepších představ,
ale druhé místo lze v takové konkurenci považovat za úspěch. Na
výsledku je patrný posun vpřed u celého týmu, avšak stále je hodně
co zlepšovat. Nabízíme všem zájemcům, kteří by měli chuť připojit
se k našemu skvělému týmu, že pravidelný trénink oddílu se koná
každou neděli odpoledne od 17,00 do 19,00 hodin v sokolovně.
Rádi všechny nové zájemce o hru uvítáme.
předseda oddílu florbalu TJSS, Jan Matuška

Krasojízda
Tělovýchovná jednota Stavební stroje
oddíl krasojízdy v Němčicích nad Hanou
uspořádal dne 11. 2. 2012 v sále němčické
sokolovny krasojezdeckou soutěž „Mistrovství Olomouckého kraje“.
Všichni jezdci se snažili, aby předvedli své co nejlepší výkony. Soutěže se také
zúčastnili závodníci ze Zlínského kraje.
Výsledky z Mistrovství Olomouckého
kraje:
žačky: 1. Šiklingová Aneta
2. Vosičková Michaela
3. Špačková Adéla
4. Reháková Tereza
5. Florová Alena
žáci: 1. Vrána Jaroslav
2. Kouřil Martin
3. Buriánek Jan
4. Pavelka Šimon
5. Kopřiva Maxim
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Téměř všichni němčičtí krasojezdci se
zúčastní Českého poháru ve Zlíně, který
je určen pro kategorii žactva a pro juniory. Zejména se sledují výkony juniorů,
protože ti nejlepší z ČR pojedou v květnu
na mistrovství Evropy. Od nás jsou sledováni Přibylová Adéla a v kategorii dvojice
Porupková Jana s Vránou Jaroslavem.
Po této mistrovské soutěži byla uspořádána výroční členská schůze oddílu.
Činnost oddílu byla zhodnocena za přítomnosti starostky Ivany Dvořákové a Ing.
Marie Plchotové. Všichni členové byli
také seznámeni s plány na rok 2012.
Dne 25. února 2012 ve Zlíně startovali
naší závodníci spolu s oddíly TJ Pankrác
Praha, TJ Sokol Zlín, TJ Horní Heršpice,
TJ Petřvald a s TJ Policie Brno na 1. Českém poháru pro rok 2012 v kategorii žactva a junior.. Jezdilo se nejen v jednotliv-

Němčice
pod lupou

cích, ale i v kategorii dvojic. Tento závod
začíná jako přípravný pro nominaci mistrovství Evropy v kategorii juniorů. Nelze říci, že by se němčickým závodníkům
dařilo nejlépe. Nervy přece před samými
závody zahrály poněkud své. Zklamáni
jsme byli zejména v kategorii žáků.
Výsledky:
Žačky:
1. Šiklingová Aneta TJ SS Němčice n. H.
2. Martincová Sabina TJ Zlín
3. Janáčková Kateřina TJ Pankrác Praha
4. Vosíčková Michaela TJ SS Němčice n. H.
5. Špačková Adéla
6. Florová Alena
Žáci:
1. Hanzlíček Ondřej SK Policie Brno
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2.
3.
4.
5.
6.
7.

Kouřil Martin TJ SS Němčice n. H.
Urbanec Martin TJ Sokol Zlín
Vrána Jaroslav TJ SS Němčice n. H.
Buriánek Jan -//Pavelka Šimon -//Kopřiva Maxim -//-

tyto závody:
v sobotu 24. března 2012 Předkolo
M-ČR juniorů;
v sobotu 14. dubna 2012 Finále M-ČR
juniorů; a taktéž v sobotu 5. května 2012

Velkou cenu starostky Němčic s mezinárodní účastí.
O dalších výsledcích na závodech
budeme informovat.
Mikalová Miluše

Juniorky:
1. Lebánková Nikola TJ Sokol Horní
Heršpice
2. Kuchařová Zuzana SK Policie Brno
3. Přibylová Adéla TJ SS Němčice n. H.
4. Porupková Jana TJ SS Němčice n. H.
5. Matušková Karolína TJ Pankrác Praha
V kategorii dvojic – kombinovaných:
1. Hanzlíček – Kuchařová SK Policie
Brno
2. Porupková – Vrána TJ SS Němčice n. H.
3. Kantor – Blažek TJ Petřvald
V kategorii juniorek dvojic startovala
jen Matušková s Janáčkovou z TJ Pankrác
Praha.
V kategorii juniorů jsme neměli žádného zástupce, proto není tato kategorie
uváděna.
Na domácí půdě připravujeme dále

PROGRAM LEADER POMÁHÁ NĚMČICKÝM SPOLKŮM
Osa IV „LEADER“ Programu rozvoje vaného programu LEADER.
Z poslední doby (Výzvy č. 3/2010 a
venkova Ministerstva zemědělství ČR přináší, prostřednictvím místní akční skupi- 4/2011) lze jmenovat například projekt
ny Na cestě k prosperitě (dále jen MAS), občanského sdružení DOM ZUŠ Němfinanční prostředky z rozpočtů Evropské čice nad Hanou, spočívající v zakoupení
unie i České republiky již několikátým hudebních nástrojů v celkové hodnotě 299.
000,- Kč, přičemž dotace z rozpočtů EU a
rokem také do Němčic nad Hanou.
Výhodou programu LEADER je přede- ČR činila 269. 100,- Kč. Dalším úspěšným
vším fakt, že jednotlivé předložené projekty projektem bylo vybavení posilovny v budohodnotí a posuzují přímo zástupci veřej- vě ZŠ Němčice nad Hanou, na něž sdružení
ného, soukromého i neziskového sektoru z Přátelé otevřené školy získalo dotaci ve výši
našeho regionu, a to dle pevně stanovených 222. 252,- Kč (celkové náklady projektu:
pravidel. Tzn. sami zástupci obcí, nezis- 246. 947,- Kč). Mezi úspěšné žadatele se
kových organizací a podnikatelů
mikroregionů Němčicko, Předina a
částečně i Melicko hodnotí a vybírají projekty, které budou v rámci
programu podpořeny.
Z celkového počtu 76 členů
MAS jich v Němčicích nad Hanou
sídlí 14. Kromě samotného města a
dvou podnikatelských subjektů, jde
také o jedenáct neziskových organizací. A právě i němčické spolky,
pomineme-li samotné město či
místní podnikatelské subjekty, se
pravidelně objevují mezi úspěšnými
žadateli o dotaci v rámci již zmiňo- Klubovna Mysliveckého spolku po rekonstrukci
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zařadil také Myslivecký spolek Němčice
nad Hanou (dotace dle Dohody: 432. 000,Kč), jehož projekt spočíval ve vytvoření
zázemí pro činnost spolku a v současné
době čeká na proplacení. Ve stejné fázi se
nachází také projekt Sboru dobrovolných
hasičů Němčice nad Hanou (dotace dle
Dohody: 72. 000,- Kč), jenž se zaměřil na
rekonstrukci a vybavení nové hasičské
klubovny. A konečně národopisný soubor
Pantlék (dotace dle Dohody: 81. 000,- Kč)
si prostřednictvím projektu plánuje pořídit
víceúčelové skříně pro uložení krojů a také
ozvučovací techniku.
Přejme tedy všem zmíněným
žadatelům mnoho zdaru při realizaci projektů, při podání žádostí o
proplacení a samozřejmě také při
samotném užívání výsledků jejich
projektů a věřme, že program LEADER bude v Němčicích, stejně jako
na území všech ostatních členských
obcí naší MAS, i nadále pomáhat.
Živé tradice, smělé vize a schopní lidé přeci u nás na Moravě nikdy
nechyběli…
Dominik Vlč
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Za němčická humna č. 17
S příchodem jara a nové cykloturistické sezóny si mnozí z nás, vyznavačů pohybu na kole kladou otázku, kam vyjet do
blízkého okolí?
Jednou z možností kratšího výletu
mohou být 15 km vzdálené Švábenice
nacházející se pod severními svahy Orlovické pahorkatiny, jihovýchodně od Ivanovic na Hané.
První písemná zmínka o Švábenicích
je datovaná rokem 1260. Švábenice jsou
historicky spjaty se starým moravským
rodem Švábenických ze Švábenic. Erbovním znamením pánů ze Švábenic jsou
čtyři spojené zlaté střely v modrém poli,
které byly předlohou obecního znaku.
Páni ze Švábenic sídlili na hradě, který
se nacházel na kopci nad obcí v místě zvaném Valy. Za husitských válek švábenický
hrad zanikl. Do dnešních dnů se zachoval
pouze náznak hradního valu s příkopem
na jižní straně hradiště. V místech původního hradu za kostelem se nachází novodobá kaplička s ovocným sadem.
Dominantou Švábenic je kostel sv.
Michala ze začátku 18. století se svojí
53 m vysokou věží, nepřehlédnutelným
orientačním bodem na úpatí Orlovické
pahorkatiny.
Ve dvou patrech kostelní věže je
umístěno církevní muzeum, které uchovává obrazy a plastiky spojené s historií
místního kostela a fary.

Nedaleko kostela v budově staré
obecní školy z roku 1838 se nachází
Obecní vlastivědné muzeum, které bylo
zpřístupněné veřejnosti v roce 1997.
Otevřeno bývá v neděli odpoledne a
v období velikonočních a vánočních
svátků. V muzeu bude 25. března 2012
zpřístupněna tematická výstava věnovaná ptactvu střední Moravy a potrvá do
konce června.
Švábenice jsou zajímavé i tím, že se
staly působištěm a místem posledního
odpočinku učitelky Eleonory Janáčkové, sestry hudebního skladatele Leoše
Janáčka, která v obecní škole učila 28 let
. Leoš Janáček jezdil do Švábenic z Brna

a rád se procházel lesy Orlovické pahorkatiny.
Na kole do Švábenic se můžeme vydat
po cyklostezce z Němčic přes Mořice,
Nezamyslice do Těšic a dále pokračovat
po silnici přes Ivanovice do Švábenic.
Návrat do Němčic je možný přes Dětkovice, Koválovice – Osičany, kde se napojíme na cyklostezku vedoucí po bývalém
drážním tělese do Nezamyslic.
Vhodným místem k občerstvení před
zpáteční cestou domů je cukrárna na
návsi ve Švábenicích, která má otevřeno
denně, včetně sobot a nedělí do 18:00
hodin. Letní zahrádka cukrárny nabízí
příjemné posezení i pro cyklisty.

Zpráva o činnosti mikroregionu Střední Haná za rok 2011
Rok 2011 byl 13. rokem existence
dobrovolného svazku obcí Střední Haná
(dále MRSH). Členy mikroregionu byla
města Kojetín, Chropyně, Němčice nad
Hanou a Tovačov a obce Ivaň, Křenovice,
Lobodice, Měrovice nad Hanou, Obědkovice, Oplocany, Polkovice, Stříbrnice,
Troubky, Uhřičice a Záříčí. Mikroregion
nacházející se na pomezí 3 okresů a 2
krajů obývá 23.500 obyvatel.
Hospodaření mikroregionu v roce
2011 bylo tvořeno příjmy z členských
příspěvků ve výši 481.000,- Kč a rozpočet
byl koncipován jako vyrovnaný. K 31. 12.
2011 byl zůstatek na účtu 52.700,- Kč
V roce 2011 se konalo celkem 8 valných hromad, z toho jedna výjezdní.
Hlavní body činnosti mikroregionu
Střední Haná v roce 2011:
- účast na veletrhu cestovního
ruchu Regiontour 2011 v Brně, prezentace v rámci expozice Olomouckého kraje
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- získání dotace z POV Olomouckého kraje na pořízení vybavení pro
kulturní a společenské akce ve výši 50
% nákladů (35 sad lavic a stolů, 2 velké
stany, skákací trampolína), celková cena
359.400,- Kč
- zpracování Strategického plánu
rozvoje MRSH na období 2011-2014 s
výhledem do roku 2020
- školení pro zastupitele a pracovníky obecních a městských úřadů (17. 3.
2011, VIC Kojetín)
- jednání o novele zákona k rozpočtovému určení daní
- jednání o provozu na železniční
trati Kojetín – Tovačov
- vydání stolního kalendáře na rok
2012 „Střední Haná na starých pohlednicích“
- k 31. 12. 2011 ukončilo město
Chropyně členství v mikroregionu Střední Haná.

Němčice
pod lupou

Mikroregion Střední Haná, jako
zakladatel Místní akční skupiny Střední
Haná, o.p.s., pravidelně sleduje a je informován o její činnosti, vyhlašovaných
dotačních titulech i přidělených dotacích
pro 13 obcí mikroregionu zapojených do
programu Leader, financovaného z prostředků EU. Každoročně je tak rozděleno
pro obce, spolky, či podnikatelské subjekty cca 2,5 mil. Kč. Díky vyšší bonifikaci,
kterou MAS Střední Haná získala v roce
2011, bude možné rozdělit v následujícím
roce o cca 800 tis. Kč vyšší částku.
V Kojetíně, leden 2012, zpracoval Ing.
Jiří Šírek, předseda Svazku obcí mikroregionu Střední Haná
Svazek obcí mikroregionu Střední Haná,
Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín
Bank. spojení: ČS, a.s., č. účtu
1884010339/0800 IČ: 69604771
e-mail: starosta@radnice.kojetin.cz
tel: 608 712 821, 581 277 400
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Seznam jubilantů – polovina listopadu 2011 – konec února 2012
29. 11. 2011
06. 12. 2011
13. 12. 2011
22. 12. 2011
01. 01. 2012
05. 01. 2012
08. 01. 2012

Miroslav Vrána, č. 259
František Coufalík, č. 513
Vladislav Hrubý, č. 102
Oskar Král, č. 562
Jaromír Hrubý, č. 109
Jaroslav Lakomý, č. 274
Zdeňka Spáčilová, č. 563

70 r.
85 r.
70 r.
70 r.
70 r.
70 r.
70 r.

12. 01. 2012
22. 01. 2012
29. 01. 2012
20. 02. 2012
21. 02. 2012
22. 02. 2012
26. 02. 2012

Jarmila Rýpalová, č. 171
Eliška Čápová, č. 643
Josef Ohlídal, č. 53
Marie Filipová, č. 373
Ján Čonka, č. 375
Anežka Vetešníková, č. 242
František Zouhar, č. 417

80 r.
90 r.
75 r.
90 r.
75 r.
85 r.
80 r.

Zlatá svatba
17. 02. 2012 Jaroslav a Jiřina Kyselákovi, č. 85

Vítání dětí dne 26.03.2011 se zúčastnili tito rodiče:
Vítání dětí dne 18. 02. 2012 se zúčastnili tito rodiče:

Pavel a Jana Fidrovi s dcerou Michaelou

Vladimír a Květa Janečkovi se synem Jakubem

Monika Parobková a Miroslav Běhal se synem
Samuelem

Markéta Tobolíková a Vítězslav Křivánek s dcerou
Ninou
V Němčicích nad Hanou dne 02. 03. 2012
Hana Mikulčíková, matrikářka

Němčice pod lupou vychází v nákladu 300 výtisků. Adresa vydavatele i redakce město Němčice nad Hanou, Palackého nám. 3,
PSČ 798 27, tel.: 582 386 529, e-mail: kultura@nemcicenh.cz. Redakční rada: Ivana Dvořáková,
Mgr. Jana Hošáková, Ing. Jana Oulehlová. 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.
28
Číslo 1/2012
Termín uzávěrky příštího čísla je 31.5.2012
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