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Z činnosti města

Oprava komunikace v ulicích ČSLa
a Trávnická

V měsících červen až srpen
2012 probíhala oprava komunikace v ulicích ČSL Armády a Trávnická. Byl opraven povrch vozovky
a byla vybudována nová podélná
stání. Stavbu prováděla společnost
M-SILNICE a.s., OZ Východ.
Náklady hrazené na tuto akci
z prostředků města činily 825 tis.
Kč. Chodníky budou v těchto ulicích předlážděny postupně dle finančních možností
města.
Ivana Dvořáková

Víceúčelová hala – centrum sportovně-kulturního vyžití
Stavba byla zahájena 3. července 2012. Hlavním dodavatelem stavby je firma POZEMSTAV Prostějov a.s. Celkové náklady na výstavbu haly jsou 41,3 mil. Kč. Jsou provedeny hrubé
terénní práce, zemní a výkopové práce, byly provedeny vrtané
piloty a prefabrikované základové nosníky. Byly usazeny obvodové a vnitřní železobetonové sendvičové panely, nosné konstrukce tribuny a schodiště, předpjaté železobetonové panely
uložené na obvodových panelech a vnitřních průvlacích a střešní TT panely. Byly postaveny inženýrské objekty a provedeny
vnější a vnitřní rozvody kanalizace.
Lidově řečeno, stavebnice hrubé stavby haly byla poskládána a nyní se bude pracovat uvnitř stavby a na vybudování parkoviště a příjezdových komunikací.
Ivana Dvořáková

Technická infrastruktura a komunikace nad cukrovarem
Práce na této investiční akci se pomalu blíží ke zdárnému konci. V současné
době probíhá kolaudace plynovodního
řadu, připojení na hlavní kanalizační řad
a probíhají práce na pokládce obrubníků
kolem komunikace a stezky pro cyklisty.
Podle předpokladu dodavatelské firmy,

kterou je PB SCOM s.r.o. Hranice, by
měly veškeré práce na této investiční akci
skončit k 30.11.2012.
V současné době je vyvěšen i záměr
k prodeji jednotlivých parcel pro výstavbu
rodinných domků v této lokalitě. Věříme,
že jakmile bude dokončena výstavba sítí

a položen asfaltový koberec, tak stavebníci rodinných domků zpracují přes zimní
období projektovou dokumentaci, vyřídí
si veškerá povolení a v jarních měsících
začne nové hemžení na této lokalitě, a to
výstavbou jednotlivých domků.
Ing. Jan Vrána

Na návštěvě u nejstarší občanky našeho města
V září oslavila paní Anežka Hrubá krásné životní jubileum
96 let. V současné době je paní Hrubá nejstarší občankou našeho města. Své narozeniny oslavila společně s rodinou ve zdraví
a štěstí. Ke gratulantům se svou osobní návštěvou připojila společně se zástupkyněmi Sboru pro občanské záležitosti našeho
města i paní starostka Ivana Dvořáková. Naše návštěva se nesla
ve velmi příjemné náladě a s paní Hrubou jsme zavzpomínaly
na její osobní zážitky i na rodinný život prožitý v Němčicích
nad Hanou.
Do dalších let přejeme pevné zdraví a hodně štěstí.
Jana Oulehlová
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BOŽENA SEKANINOVÁ, SENÁTORKA PČR
Má za sebou šestileté působení
v horní komoře parlamentu
Paní senátorko, jaké jsou Vaše hlavní
aktivity na půdě senátu?
Odměnou za letitou práci ve městě
a regionu mi byla velká podpora občanů
ve volbách v r. 2006 do Senátu. Zde pracuji ve Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku, který je mi díky mé profesi
zdravotní sestry blízký. Jeho kompetence
pokrývají oblasti, které se každého člověka dotýkají více, či méně v průběhu celého života. Kromě zdravotnictví a sociální politiky jsou to i zákony upravující
pracovněprávní vztahy, nebo legislativa
ovlivňující rodiny a péči o děti. Dále jsem
členkou Organizačního výboru, Komise
pro rozvoj venkova, Komise pro práci
kanceláře Senátu. V senátorském klubu
ČSSD zastávám funkci I. místopředsedkyně.
Jaké úkoly má vlastně senátor obecně?
Senátor je člověk, jehož hlavní činností je vytvářet legislativní rámec. Sedí
nad zákony a posuzuje je ne z hlediska
právního, ale z hlediska obsahového. Tím
zásadně ovlivňuje fungování společnosti.
Já stojím vždy na straně občana. Návrhy
zákonů konzultuji s odborníky a připomínkuji. Práce každého z nás má svůj
nezaměnitelný rukopis. Tím mým je snaha eliminovat negativní dopady nových
zákonných norem na každodenní život
běžného občana.
Byla jsem zpravodajkou 17 zákonů,
např. zákona o zaměstnanosti, zákona
o důchodovém spoření, zákoníku práce
či občanského zákoníku. Také jsem spoluautorkou zákona o loteriích a jiných
podobných hrách, který umožňuje obcím
regulaci hazardu. Dále novely zákona
o sociálních službách, jejímž cílem bylo
o 2 roky posunout termín nového systému financování sociálních služeb, které
mělo přejít do působnosti krajů. Důvodem předložení návrhu byla skutečnost,
že nově navrhovaný systém financování sociálních služeb nebyl adekvátně
organizačně ani ekonomicky připraven.
Rychlý přechod by mohl vést k ohrožení
poskytování sociálních služeb. V zákoně
o zdravotních službách jsem podpořila
zrušení souhlasu obou rodičů s přístupem ke zdravotní péči a tak bych mohla jmenovat celou řadu dalších příkladů.
Před krátkým časem jsem předložila
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návrh, kterým se omezuje platební funkce sKarty pouze na oblast dávek pomoci
v hmotné nouzi a současně zachovává
všechny funkce karty sociálních systémů
pro jejího držitele bezplatně.
Velmi složité bylo projednávání souboru zákonů, který MPSV navrhlo jako
součást úsporných opatření. Jedná se
pouze o škrty s alarmujícím až asociálním
přístupem, které v každodenním životě
výrazně negativně ovlivní život statisíců
rodin. Jsou necitlivé, nekoncepční a ve
svém důsledku nepřinesou předpokládané úspory, ale naopak v řadě případů
zvýšení výdajů státního rozpočtu. Moje
vyjádření a negativní stanoviska v Senátu
i na půdě Poslanecké sněmovny najdete
na www.sekaninova.cz – moje vyjádření
k reformám.
To jste vyjmenovala aktivity z ranku zákonodárného, jak „fungujete“ jako
senátorka v regionu?
Samozřejmě i během své práce
v Senátu se snažím prospívat regionu, za
který jsem byla zvolena. Vždyť Senát je
místem, kde se lidé – veřejnost i odborníci – setkávají. Proto se snažím, aby se
senátních seminářů účastnili i zástupci z mého regionu, ať už to je seminář
k rozpočtovému určení daní, který se týká
financování měst a obcí, myslivosti nebo
k reformě kojeneckých ústavů. Desítkám
škol, klubů a neziskových organizací
z Prostějovska a Kojetínska jsem zajistila
prohlídku Senátu, spojenou s besedou.
V sídle Senátu pořádám vernisáže, kde
šikovní lidé od nás reprezentují nejen
svou tvorbu, ale také město Prostějov
a celý moravský region Haná.
V čtvrtletníku Senát prezentuji také
akce ze svého regionu, velký ohlas sklidil např. článek s fotoreportáží o obecní
zabíjačce v Pivíně.
A nejen to. Podařilo se mi vytvořit
prostor k oboustranné výměně informací mezi Senátem a střední Moravou. Do
regionu jsem pozvala osm svých kolegů
z Komise pro rozvoj venkova, abych jim
umožnila seznámit se s aktuálními otázkami, které řeší obyvatelé našeho venkova. První zastávka senátorů patřila jednomu z pěti měst našeho regionu, Konici.
Zajímavá debata se dotkla mnoha
problémů, hodně se hovořilo o neutěšené ekonomické situaci města, způsobené
vybudováním kanalizace. Společně jsme
se zabývali otázkou zadluženosti obcí
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i možnostmi jejího řešení. Naši hosté
navštívili dalších 7 obcí a firem - výrobní
družstvo Moděva Konice, Mlékárna Otinoves, Starorežná Prostějov, Linnaplast
Kralice, Zemědělské družstvo Vrahovice.
V živých diskusích místních lidí se senátory se společně řešily otázky rozpočtového určení daní, financování regionálního školství, podpory státu na rozšíření
živočišné výroby i přímé platby do zemědělství.
Čeho se tedy konkrétně podařilo v regionu dosáhnout?
Po celou dobu své senátní práce jsem
nápomocna malým i velkým obcím při
hledání alternativních finančních zdrojů. Ve spolupráci s odborníky pomáhám obcím získávat potřebné informace a rady kde a jakou formou se mohou
o dotace ucházet. Do dnešního dne
využilo této možnosti na 50 potencionálních žadatelů.
Takto se například podařilo získat
dotace na projekt sportovního areálu
E. Valenty v Prostějově, na vybudování kanalizace a čistírny odpadních vod
v Brodku u Přerova, na průzkumný vrt
pro zdroj pitné vody v Prostějovičkách,
na vybudování chodníků v obci Niva, na
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výstavbu dětského a víceúčelového hřiště
a opravu obecního úřadu v Obědkovicích
a řadu dalších.
Tak, jak jsou mé dveře vždy otevřeny běžným občanům, tak jsou otevřeny
i představitelům místních samospráv.
Starostové obcí se na mne často obracejí s žádostmi o radu jak komunikovat
s centrálními úřady, potřebují vyjasnit
stanoviska, zprostředkovat právní poradu, apod. Mnohdy se však jedná o problémy, které lze řešit na regionální úrovni.
Spolupracuji se Sdružením na ochranu nájemníků, které pomáhá lidem ori-

entovat se v bytové problematice, zvláště
pak v případech bytových družstev. Jednotlivým bytovým družstvům jsem také
pomohla s vyplácením slíbených dotací. Jako členka představenstva se léta
podílím na vedení sociálního družstva,
zaměstnávajícího výhradně osoby se
zdravotním postižením. Dlouhodobě
velmi úzce spolupracují s neziskovým
sektorem ve svém volebním obvodu,
který je nezastupitelnou součástí demokratické společnosti. Nejsem lhostejná k jejich existenčním problémům
a dle potřeby pomáhám při jejich řešení.

Nebyla jsem lhostejná ani v době povodní v r. 2010. TJ Kojetín jsem na opravu
sportovního zázemí předala částku
60tisíc korun.
Můj senátní obvod čítá 127 obcí.
Postupně je navštěvuji v rámci různých
besed, konzultačních hodin nebo při
příležitosti společenských, sportovních
a kulturních akcí, které také všestranně
podporuji. A to ne proto, že bych neměla
co na práci. Naopak. Formální a zejména neformální setkávání s lidmi vnímám
jako její nedílnou součást a navíc tak získávám zpětnou vazbu ke své práci.

Ze života ZŠ
Výlet na rafty a do lanového centra
Ve středu 6. června 2012 se žáci z předmětu ekoturistiky,
doplnění o zájemce z jiných tříd, projeli krásnou přírodou Litovelského Pomoraví. Meandrující řeka, obklopena stromy a protékající v okolí luk a lesů, byla klidná a bezpečná, počasí příjemné
a žáci rafty zakrátko „ukočírovali“ jakž takž ve správném směru
(i když návštěvy „vrbiček“občas byly). Na závěr se odehrála vodní
bitva za pomoci vesel, ale vzhledem k tomu, že už na všechny
čekalo suché oblečení, to nikomu ani moc nevadilo.
Po svačině čekalo děti lanové centrum, kde se popasovaly se
všemi překážkami, většinou vítězně. Děvčata v odvaze a šikovnosti vůbec nezaostávala za kluky.
Domů jsme přijeli o půl sedmé. Byl to náročný den…
Jiří Pozdíšek

Předávání vysvědčení
Bylo 28. června 2012 odpoledne, kdy
jsme se plni očekávání a také napětí společně sešli v kině Oko v Němčicích nad
Hanou. Společně jsme se loučili se školou a čekali na naše poslední vysvědčení.
Tréma a smutek nás dostaly asi všechny.
Společně s námi byli napjatí i rodiče, babičky, dědečkové a kamarádi, kteří
zaplnili celé hlediště. Nás, žáky deváté
třídy, tam však vidět nebylo. Začali jsme
vcházet do sálu postupně na první tóny
dojemné písničky. V tu chvíli si většina
přítomných začala utírat první slzy. Po
slavnostních projevech paní ředitelky
Hany Matuškové, starostky města paní
Ivany Dvořákové a starostů z okolních
obcí ocenila mimoškolní činnost některých žáků také paní ředitelka DDM Ori-
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on Eva Bašková. Po nádherných pěveckých vystoupeních spolužačky Anny
Buriánkové a hudebním vystoupením
spolužaček Karolíny Štěpánkové, Lucie
Přidalové, Zuzany Vránové a Moniky
Borovičkové a za doprovodu pana učitele Lukáše Gála ze ZUŠ patřilo jeviště
opět nám všem deváťákům. Všem přítomným jsme se slavnostně oblečeni,
krásně upraveni a načesáni předvedli
jako třídní kolektiv naposledy. Postupně

jsme si za paní učitelkou třídní Hanou
Vojancovou přicházeli pro poslední
vysvědčení a malý dáreček, šerpu jsme
obdrželi od paní ředitelky a paní starostka nám za město a za POŠ předala také
malý upomínkový předmět.
A začalo děkování a loučení. To jednoznačně patřilo našim rodičům a učitelům za vše, co pro nás po celou školní docházku dělali. Rozhodně budeme
vzpomínat na naši třídní učitelku Hanu

Vojancovou, které patří velké poděkování. Ta nám také se slzami v očích udílela
poslední rady do dalšího života a studia.
Společná závěrečná písnička ukončila toto slavnostní předávání závěrečného vysvědčení žákům devátého ročníku a určitě tento slavnostní okamžik
bude patřit k nezapomenutelným zážitkům.
žáci devátých tříd

První den ve škole
Dne 3.září naše základní škola slavnostně přivítala naše
nové prvňáčky nejen z Němčic, ale i ze širokého okolí, z Hrušky, Vrchoslavic, Unčic, Pavlovic, Víceměřic, Dřínova a Mořic.
Celkem se jich sešlo 39, proto jsou rozděleni do dvou tříd.
V 1.A učí paní učitelka Mgr. Anna Vlčová a v 1.B paní učitelka
Mgr. Renata Žižlavská.
V tento den děti do školy doprovodili jejich rodiče a prarodiče a ve třídách jich kromě učitelů a vedení školy přivítali
paní starostka, pan místostarosta, paní tajemnice, pan farář
a předsedkyně Přátel Otevřené školy.
Jsme rádi, že se první den obešel bez slziček. Někteří si
dokonce vyzkoušeli přednášet nebo zpívat před větším kolektivem. Všem prvňáčkům přejeme, aby se jim v naší škole líbilo
a chodili do ní rádi. Přejeme jim hodně úspěchů a radosti ze
školní práce.
Renata Žižlavská

Naše družina
I v letošním roce bude naše školní družina pracovat ve třech odděleních. Do I.oddělení jsou zařazeni žáci 1.tříd, jejich
vychovatelkou je Hana Svobodníková. II. oddělení, a tedy žáky z druhých tříd, má na starosti Andrea Huťková. Pan učitel Procházka má ve svém III. oddělení žáky 3.-5.tříd.
Jako každý rok, tak i letos vás o činnosti družiny budeme informovat na webových stránkách školy i na stránkách Lupy.
Hana Svobodníková
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PĚVECKÝ SBOR SKŘIVÁNEK
V polovině června pořádalo Folklorní sdružení v Přerově
folklorní festival V zámku a podzámčí. Byly sem pozvány moravské cimbálové soubory a sólisté. Ani naši němčičtí Skřivánci zde
nemohli chybět. Byli pozváni jako finalisté krajského kola pěvecké
soutěže O hanáckyho kohóta. Hlásky Aničky Buriánkové a Tomáška Litery se libě nesly přerovským Horním náměstím a poté sklidily velký potlesk. Celý program se linul v krásném lidovém duchu
folklorních tradic - krojů, písní, zvyků a řemesel. Velké díky patří
hanáckému souboru Pantlék v Němčicích, který nám opět velmi
ochotně zapůjčil kroje. Vážíme si této spolupráce, která umožňuje
dětem šířit hanáckou píseň a tradice.

V červenci nastaly prázdniny a výkvět našeho sboru spolu
s bývalými členkami, které byly pozvány, uspořádal dvouhodinový
koncert v doloplazské zámecké zahradě. Diváci si vyslechli písničky
z pohádek, ale i české, slovenské, anglické a dokonce i francouzské
hity. Nejvíce asi posluchače dojala píseň „Říkej mi, táto“ v podání
Leničky Herákové a Josefa Beneše. Na své si přišli i příznivci rockové hudby, a to při závěrečné písni Nechte vlajky vlát. Poděkování tentokrát patří nejvíce rodičům za jejich osobní přístup, který
stmelil naše prázdninové zpívání a starostovi obce Doloplazy za
pozvání a milé přijetí.

A co nás čeká do konce kalendářního roku? V první řadě je
to listopadové školní kolo pěvecké soutěže O hanáckyho kohóta
a v prosinci pak okresní kolo v Prostějově. Hlavní akcí letošního
školního roku však bude Vánoční koncert k 10. výročí pěveckého
sboru Skřivánek, jenž se uskuteční 7. prosince v němčickém kinosále. Zveme všechny rodiče, učitele, spolužáky a milovníky krásných písní mezi nás! Rádi bychom tímto pozvali i bývalé členy sboru, kteří u nás zpívali v letech 2001/02 - 2011/12. Oficiálně budou
pozváni vítězové krajských a celostátních soutěží - Jitka Hanáková,
Vendula Strašáková, Pavel Slivka, Natálie Fidrová, Miroslava Uherková a další, kteří se v programu představí mimo jiné i se svou sólovou písní. Pořadem bude provázet Josef Beneš. Před koncertem
proběhne „Slavnostní ocenění občanů“, kteří převezmou ocenění,
za přínos pro město Němčice nad Hanou, od představitelů města.
Těšíme se na Vás!!!
Mgr. Lenka Literová
a pěvecký sbor Skřivánek ZŠ Němčice nad Hanou

Organizace školního roku 2012 / 2013 na ZŠ Němčice nad Hanou
Školní rok 2012 / 2013 byl na naší základní škole zahájen
v pondělí 3. září v řádném termínu.
První školní den proběhl jako již tradičně ve slavnostním
duchu. Prvňáčky jsme přivítali ve dvou barevně vymalovaných třídách, do kterých byly zakoupeny pylonové keramické tabule, obě učebny jsou vybaveny moderními interaktivními tabulemi. Také jsme museli pořídit menší židličky pro
nejmenší žáky.
Přípravy na letošní rok byly velmi náročné pro všechny pracovníky, protože za školou probíhá stavba nové multifunkční haly, na kterou se již všichni velmi těšíme. Museli
jsme vyřešit příchody na školní zahradu, přemístění stojanů
na kola. Odpočinkovou plochu využíváme v současné době
pouze během vyučování při hodinách tělesné výchovy, školní
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družina, vzhledem k bezpečnosti žáků, chodí odpoledne na
jiná hřiště ve městě. Hned první školní den byli všichni žáci
a pracovníci školy poučeni o bezpečnosti provozu školy po
dobu probíhající stavby.
Přeji všem žákům a zaměstnancům školy, aby letošní
náročný školní rok byl plný úspěchů, pohody, vzájemného
pochopení a tolerance.
Organizace školního roku
Období školního vyučování ve školním roce 2012/2013
začalo ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v pondělí 3. září
2012. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek
31. ledna 2013. Období školního vyučování ve druhém polo-

Němčice
pod lupou

Číslo 3/2012

letí bude ukončeno v pátek 28. června 2013.

Třídnictví

Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 25. října a pátek
26. října 2012. Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu
22. prosince 2012 a skončí ve středu 2. ledna 2013. Vyučování
začne ve čtvrtek 3. ledna 2013.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek
1. února 2013.
Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla
školy stanoveny takto:
Termín
4. 2. - 10. 2. 2013

11. 2. - 17. 2. 2013

11. – 17. 2. 2012

18. 2. - 24. 2. 2013

25. 2. - 3. 3. 2013

4. 3. - 10. 3. 2013

11. 3. - 17. 3. 2013

Okresy, obvody hl. města Prahy
Benešov, Beroun, Rokycany, České
Budějovice, Český Krumlov, Klatovy,
Trutnov, Pardubice, Chrudim, Svitavy,
Ústí nad Orlicí, Ostrava-město
Praha 1 až 5, Blansko, Brno-město,
Brno-venkov, Břeclav, Hodonín, Vyškov, Znojmo, Domažlice, Tachov, Louny, Prostějov, Karviná
Havlíčkův Brod, Jihlava, Pelhřimov,
Třebíč, Žďár nad Sázavou, (změna z
původního termínu 4.3. – 10.3. byla
provedena na žádost Kraje Vysočina
kvůli konání mistrovství světy v biatlonu v Novém Městě na Moravě 7. – 17.
2. 2013) Změna není uvedena ani ve
vyhlášce č. 16/2005 Sb. o organizaci
školního roku, ani ve SPOI 2012/2013.
Praha 6 až 10, Cheb, Karlovy Vary,
Sokolov, Nymburk, Jindřichův Hradec, Litoměřice, Děčín, Přerov, Frýdek-Místek
Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín,
Zlín, Praha-východ, Praha-západ,
Mělník, Rakovník, Plzeň-město, Plzeňsever, Plzeň-jih, Hradec Králové, Teplice, Nový Jičín
Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec, Semily, Havlíčkův Brod, Jihlava,
Pelhřimov, Třebíč, Žďár nad Sázavou,
Kladno, Kolín, Kutná Hora, Písek,
Náchod, Bruntál
Mladá Boleslav, Příbram, Tábor, Prachatice, Strakonice, Ústí nad Labem,
Chomutov, Most, Jičín, Rychnov nad
Kněžnou, Olomouc, Šumperk, Opava,
Jeseník

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 28. března a
pátek 29. března 2013.
Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 29. června 2013
do neděle 1. září 2013.
Období školního vyučování ve školním roce 2013/2014 začne v pondělí 2. září 2013.
Ředitelské volno 21. 12. 2012, 2. a 3. 5. 2013
Přidělení třídnictví a další organizační zajištění chodu
školy:

Číslo 3/2012

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1.
2.
3.

1.
2.
3.

1. až 5.ročník
Anna Vlčová, Mgr.
Vl
Renata Žižlavská, Mgr.
Ži
Alena Řezáčová, Mgr.
Ře
Lucie Tesařová, Mgr.
Ts
Jan Maštera, Mgr.
Mt
Petra Matoušková, Mgr.
Mo
Lenka Literová, Mgr.
Li
Hana Vojancová, Mgr.
Vj
Pavel Janura, Mgr.
Ja
6. až 9. ročník
Hana Matušková, Mgr.
Mk
Jana Benešová, Mgr.
Be
Naděžda Tesaříková, Mgr.
Te
Milada Krejčová, Mgr.
Kr
Pavel Dostál, Mgr.
Do
František Matoušek, Mgr.
Ma
Libor Mitana, Mgr.
Mi
netřídní učitelé
Stanislava Podmolíková, Mgr. Po
Jiří Pozdíšek, Mgr.
Pz
Vlastimila Zahradová, Mgr.
Za

1-5, N
1-5, log.
1 -5, SpP
1-5
1-5, SpP,
1-5
Č, HV
M, BV, RV
Č, D

TU 1.A
TU 1.B
TU 2.A
TU 2.B
TU 3.A
TU 3.B
TU 4. A
TU 4. B
TU 5.

1-5, MV
M, F
Č, D, A
Č, D
M, F
D, N, A, R
M, Z

ŘŠ
ZŘ
TU 6.
TU 7.
TU 8. A
TU 8. B
TU 9.

Č, VV, A
Bi, TV
Př, Ch, A

učitelka
učitel
učitelka

školní družina
Hana Svobodní- Sb vychovatelka ŠD
ková
Václav Procház- Pr vychovatel ŠD
ka, Mgr.
Andrea Huťková Hu vychovatelka ŠD

vychovatelka
vychovatel
vychovatelka

náboženství
1. Tomáš Strogan, Mgr. St římskokatolický kněz učitel

1.
2.

asistentky
Lenka Chalánková Cha asistent pro sociál. asistentka
znevýhod. žáky
Veronika Polcrová Pl
asistent pro sociál. asistentka
znevýhod. žáky
Tradiční akce a shromáždění školy

Činnost

Termín, odpovídá

Slavnostní zahájení nového školního Po 3. 9. 12, všichroku
ni
Preventivní program - Školní časopis

celoročně, Te

Preventivní program – polední přestávky celoročně,
/ TV, odpoč. plocha ?/
Pl,

Cha,

Stonožkový týden – sběr papíru

8. - 12. 10. 12,

Projektový týden – Kyberšikana

15. - 19. 10. 12, Ja
+ uč. 2. st.

Vánoční jarmark + Den otevřených dveří 5. 12. 2012, Vl, Po
/8,00-17,00 /Výstava - Den lidských práv +všichni
Cha, Pl
Zápis dětí do 1. ročníku
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Pá 25.
ZŘ,VP,

1.

13,
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učitelé 1. st.
Beseda s rodiči nastávajících prvňáčků

01/13, Mo, Vl, Ži

Lyžařský kurz

02/13, Pz,Vj, Do

Projektové dny: Den Země a Den EU

04, 05 / 2013,
všichni

Den dopravní výchovy

04 / 2013, Sb, Pr,
Hu

Škola nanečisto – pro budoucí prvňáčky

2. pol. 2012/2013,
MS 1. st.

Školní akademie

Pá 31. 5. 13, Te,
Kr

Den dětí

TU + DDM

Škola v přírodě

červen 2013, Vl

Návštěva předškoláků

červen 13, ZŘŠ,
Mo,

Slavnostní předání vysvědčení žákům 9. 27. 6. 13 Mi
roč.

Organizace škol. roku 2012/2013
Počet hodin na 1. stupni
Základní
Dělení
Nepovinné předměty
Celkem hodin: 1. – 5. roč.
Počet hodin na 2. stupni
Základní
Dělení
Nepovinné předměty
Celkem hodin: 6. – 9. roč.
Celkem hodin: 1. – 9. roč.

210
3
1
214
153
20
1
174
388

Třídní schůzky:
17. 10. 2012
5. 12. 2012
20. 3. 2013
15. 5. 2013
Začátek je v 16,00 hodin.

Složení vedení školy
Mgr. Hana Vojancová (VP), Mgr. Anna Vlčová (1.st.), Mgr.
Pavel Janura (2.st.), Mgr. Jana Benešová, František Fidra (školník), Hedvika Zahradníková (škol. jídelna), Jana Kantorová
(hospodářka)
Školská rada
Zástupci školy: Mgr. Hana Vojancová, Mgr. Libor Mitana
Zástupci rodičů: Ing. Jana Oulehlová, Martina Kouřilová
Zástupci města: Ing. Jan Vrána, Radovan Novotný

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

Ze života ZUŠ
XVII. Letní hudební tábor Nekoř 2012
Další rok uběhl jako voda a Základní umělecká škola v Němčicích nad Hanou se již po 17-té vypravila na letní hudební tábor.
Aby děti poznaly co možná nejvíce koutů naší vlasti, koná se tábor
pokaždé na jiném místě. Tentokrát jsme navštívili Orlické hory.
K pobytu bylo pečlivě vybráno rekreační středisko LORIEN
u Nekoře nedaleko Žamberka, které záměru školy a potřebám
táborníků skvěle vyhovovalo. Zájem o hudební tábor byl nevídaný.
Účastnilo se více než 50 dětí, na které dohlíželo osm vedoucích,
většinou z řad učitelů ZUŠ. Zkušený hlavní vedoucí, pan učitel
Richard Prokop, si všechny získal nejen přirozenou autoritou, ale
i humorem, kterým obohatil celý pobyt.
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Letošní téma tábora se neslo v duchu pohádek. Děti byly rozděleny do družstev a vymýšlely si názvy svých týmů. Tak vznikla družstva jako např. Šmoulové, Čtyřlístek, Mrňouskové, Králíci
z klobouku, či Shreci. Pomocí sprejů a šablon si vyrobili trika, která
nesměla chybět při ranním a večerním nástupu.
Nosným programem pobytu byla příprava a dopolední zkoušky na závěrečné vystoupení. Proto jsme absolvovali pravidelný
nácvik dvou společných písní. S ohledem na hlavní téma to byly
populární písně z pohádek: „Jestli to nebude láska“ a „Kdyby se
v komnatách.“ Kromě těchto písní se mohli mladí umělci zapojit do
skupin nebo kapel, případně předvést sólové vystoupení. Vybrali si
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z několika oblastí, a to buď hudební, taneční, dramatické nebo kouzelnické. Všechny nově získané dovednosti byly zúročeny při závěrečném vystoupení, které se uskutečnilo poslední pobytový den.
Kromě muzicírování nás okouzlilo i blízké okolí. Navštívili
jsme např. dělostřeleckou tvrz Bouda, která vede až 70 metrů hluboko pod zemí, kde teplota dosahovala pouhých 5 stupňů Celsia.
Další výlet nás přivedl k přehradě Pastviny, ve které se děti mohly
vykoupat. Přestože bylo celý týden velmi pěkné počasí a nejvyšší denní teploty oscilovaly kolem 30 °C, původní obavy z velkého
počtu plavců se nenaplnily. Voda byla velmi osvěžující, a proto se
do ní odvážili jen ti nejotrlejší. Na zpáteční cestě z přehrady čekalo

děti překvapení v podobě auto-vláčku „Pastviňáčku“, kterého bylo
slyšet již z dálky: „Ahoj, ahoj, ahoj - zdraví vás vláček Pastviňáček!“
Ten nás odvezl zpět na naši základnu.
Jako na každém správném táboře hrály děti spoustu her, šly
stezku odvahy, opékaly špekáčky u táboráku, měly diskotéku, fotbalový turnaj, sportovní olympiádu, karneval, cestu za pokladem
a další pestrou zábavu. Celkově bylo o děti velmi dobře postaráno
včetně stravování, které bylo na vysoké úrovni.
Věřím, že si všichni tábor pěkně užili a už se těší na ten příští.
Takže: „Ahoj, ahoj, ahoj, zdraví vás vláček Pastviňáček!“
Mgr. Pavla Kundelová

Ze života DDM
Dům dětí a mládeže připravil pro děti 5 letních táborů po
dobu celých letních prázdnin. První tábor byl ve Švábenicích
a děti zažily Rok na vsi, druhým táborem byl minitábor pro
maminky s dětmi Ferda Mravenec poznává Jeseníky v Karlovi-

cích, třetím táborem pak bylo týdenní soustředění mažoretek
v Nedvědicích u Brna, čtvrtým táborem byla Kladecká pátračka
v Kladkách – Bělé a poslední tábor pro nejmenší táborníky probíhal ve Vitčicích a nesl název Skřítkové a víly z Vitčického lesa.

Letní křesťanský tábor DDM ORION Němčice nad Hanou

Rok na vsi
Myslivecká chata ve Švábenicích
9.-15.7. 2012
Hlavní vedoucí: Antonín Bartošík
Celkem šestnáct dětí se za pomoci rodičů dostavilo v pondělí
9. července L.P 2012 na mysliveckou chatu ve Švábenicích, která se
jim po sedm dní stala druhým domovem. Všichni byli uvítaní klasickým způsobem – chlebem a solí. Po nezbytném seznamovacím úvodu
a rozdělení do oddílů – gruntů, se děti s vervou pustily do celotáborové hry. Za pomoci táborových peněz grošíků rozšiřovali své nové
grunty a polnosti v nově založené vesničce, kterou jsme pojmenovali Švábenská Lhota. Začalo se, jak jinak, Novým rokem, který jemně
přešel do Tří králů.
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Během tábora se děti seznamovaly se svátky, které naši praprarodiče slavili na vesnici podobné té naší nové. Kromě svátků byly hry motivované i slastmi a strastmi venkovského života
na přelomu 19. a 20. století.
Každý nový obyvatel dostal vystaveno stavební povolení, díky kterému mu bylo umožněno kupovat další majetek.
Každý den otevíral Rychtář svou úřadovnu a spolu se svým
pomocníkem a ponocným sepisovali kupní smlouvy, vypláceli grošíky, nebo vybírali pokuty za veřejně nepřijatelné
chování. Mimo her si osadníci mohli také vyzkoušet lahůdky tehdejších dětí, jako byly například opečené brambory
v popelu. A že se jim dělaly boule za ušima!
Na Velikonoce si upekli perníčky a na vánoční svátky se
na stoly nesly jimi vlastnoručně upečené vanilkové rohlíčky
a vánočky. Nechyběl ani Mikuláš s čertem a andělem. Největším zážitkem pro všechny byl určitě Štědrý večer. Po slavnostní
večeři jsme si zazpívali u hořícího krbu koledy a večer přišel
Ježíšek. Děti si samy vyrobily pro druhé dárky a zároveň dostaly
i nějaké překvapení.
Nálada byla opravdu
sváteční, skoro jako
o skutečných Vánocích. A tak jak jsme
celý tábor začínali
Novým rokem, tak
jsme ho končili Silvestrem. Bouchly tři
rychlé špunty, popřálo se všem do nového
roku hodně štěstí
a zdraví. Předtím
jsme ještě společně
navštívili švábenický kostel, kde jsme
se účastnili nedělní
bohoslužby.
Během tábora jsme
si udělali při vší té dřině i čas na výlet. Jeden
pěší jsme absolvovali
na nedaleké poutní
místo nazvané Jezírko
a
druhý výlet byl do
Kroměříže. Tam jsme si prohlédli muzeum hraček a Podzámeckou zahradu, kde jsme si zahráli také nějakou hru. Na třetí vycházku
nám bohužel nepřálo počasí. Přesto jsme celotáborovou hru úspěšně dovršili a děti si kromě drobných cen a diplomů odvážely určitě
i plno krásných zážitků. Ke zdárnému průběhu pomohla také skvělá kuchyně tetiček kuchařek a celý týden bez úrazu.
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Minitábor pro rodiče s dětmi
Ferda Mravenec poznává Jeseníky
Karlovice 18.-22. července 2012
Tradiční letní tábor pro nejmenší děti jsme letos protkali
příběhy Ferdy Mravence a jeho kamarádů.
Pět prázdninových dnů si vybralo celkem 22 účastníků.
Z toho bylo 8 maminek a 14 dětí. Nejmenšímu dítku byly 2 roky
a nejstarší šly po prázdninách do páté třídy.
Celý tábor probíhal v prostředí Karlovic, kde jsme byli ubytovaní v areálu MŠ Karlovice s možností vlastního vaření. Areál
skýtal nejen krásné ubytování, ale i úžasné venkovního vyžití.
Během pěti prázdninových dnů jsme zvládli prozkoumat nejbližší okolí Karlovic, hned druhý den jsme se s malými mravenečky rozhodli pokořit nejvyšší horu Moravy – Praděd. Nejprve
jsme si udělali krátkou zastávku v Karlově Studánce a pak jsme
pokračovali, posilněni oplatky a zdravou minerálkou, k výstupu.
Třetí den jsme navštívili nedalekou sklárnu Jakub ve Vrbně pod
Pradědem, kde nejen děti, ale i jejich maminky poprvé viděly na
vlastní oči, jak se fouká sklo. Čtvrtý den vydal svá tajemství bruntálský zámek a šikovná průvodkyně přizpůsobila výklad dětem
tak, že se jim ze zámku nechtělo odcházet. Odměnou jim za to
pak byla návštěva bruntálského aquaparku.
Poslední odjezdový den se nesl v duchu drobniček na závěr,
úklidu a vyhodnocení.
Děti po celou dobu tábora sbíraly puntíky na krásné červené šátky a za splnění různých úkolů jim tak puntíky na šátcích

přibývaly. Každý večer usínaly při čtení některého z Ferdových
příběhů a mohly tak snít svůj sen o tom, co se děje v trávě.
Děti si z tábora odvážely mnoho krásných dárků, a to i díky
finanční podpoře TJ Sokol Vrchoslavice, který nám opět přispěl
částkou na zakoupení triček.
Eva Bašková,
hl. vedoucí LT Ferda Mravenec poznává Jeseníky

Kladecká pátračka zasahuje
Zpracoval: Antonín Bartošík

Etapová Kladecká pátračka zasahuje se snažila přiblížit příjemnou a nenáročnou formou život a službu prvorepublikového četnictva. Ještě před nástupem na tábor obdržel každý malý
četník povolávací rozkaz, který jasně stanovil pravidla hry. Tábor
představoval četnickou pátrací stanici, která je zároveň výcvikovým střediskem četníků na zkoušku pro budoucí strážmistry
a velitele četnických stanic. Děti – četníci na zkoušku, měly za
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úkol získat co nejlepší hodnost a dostat se tak do elitní pátrací
skupiny. Jako oddíly pak soutěžily děti coby četnické jednotky
o nejlepší jednotku. Na táboře nechybělo samozřejmě ani četnické
názvosloví. Tábor se stal kasárnami, hangár jídelnou, na záchod
četníci chodili na latrínu, jednotlivé stany byly ubikace četníků,
zbudovala se dokonce i funkční fotokomora, kde si děti/četníci
mohly vyzkoušet opravdové vyvolávání černobílých fotografií.

Němčice
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K lepší orientaci v okolí tábora sloužila
– na četnických stanicích nezbytná - mapa
katastru četnické stanice (mapa okolí),
která kromě estetického doplnění plnila
i svou funkci při organizaci některých her.
Veškeré připomínky a hlášení musel
postoupit žadatel písemnou formou
a náležitým četnickým vystupováním.
Na táboře jste tak mohli potkat vrchního velitele, praporčíky, štábní strážmistry,
desátníky, četníky na zkoušku, ale i civilní osoby jako kuchařky a posluhovačky,
účetní, lékaře, soudního patologa apod.

Budíček a veškeré alarmy byly
vytrubovány trubkou – melodií četnické hymny. Každé ráno byl slavnostní
nástup s vyhlášením výsledků minulého dne a povýšení do nových hodností.
Vše se odehrávalo samozřejmě v povinné výstroji - v uniformách.

Dopolední program byl většinou
zaměřen na četnickou školu, tzn. Výuka
táborových i jiných dovedností, spojená s hrami zaměřenými na toto téma.
Odpolední program pak vyplnily hry
motivované četnickými případy. Některé večery byly vyčleněny pro „letní
kino“, kdy se za pomocí moderní techniky a elektrocentrály promítaly některé
díly Četnických humoresek.
Všechny akce během dne musí
zapsat určený četník do služební knihy
dané četnické stanice. Tou byl předem
daný tiskopis, tzv. Denní hlášení četnické pátrací stanice o výkonu služby, který
musel být úhledně, čitelně a bez chyb
napsán a večer odevzdán do kanceláře
velitele stanice.
Za výjimečnou činnost mohli být četníci odměněni vyznamenáním, které si
připnuli na uniformu a přičetl se jim určený počet bodů. Největší vyznamenání pak
přišlo na konci tábora, kdy nejlepší trojice z mladších a nejlepší trojice ze starších
byla zařazena do elitní pátrací skupiny.
Jako v každých kasárnách i zde byly
k dispozici kázeňské tresty. Za prohřešky
se jednotlivci i oddíly mohli trestat přidělením rajonů, úklidem lesa, úklidu po hře
apod. Na řadu mohla přijít i degradace.
Jednou až dvakrát za den visela na nástěnce povinná denní výstroj, která se při
poplachu musí obléci. Jakmile byl vyhlášen alarm, oddíly se musely co nejrychleji
obléci do této výstroje a nastoupit.
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Každý četnický oddíl se musel starat také o služebního psa. S ním pak oddíl absolvoval náročný služební výcvik a rychlostní závody. Na konci tábora byli odměněni
nejlepší psovodi.
I četník musí poznat více než jen svůj rajon, proto vyrazila celá osádka běleckých
kasáren na dva výlety. Ten první byl pěší, kdy jsme po 20km túře dorazili na Bouzov,
kde jsme také v místní tělocvičně přespali a na druhý den se vydali zpět do kasáren.
Cílem druhého výletu se stalo technické muzeum a kasematy v Brně.

Němčice
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Pomyslnou třešničkou na četnickém dortu
se stala návštěva praporčíka Josefa Ambrože
z četnické pátrací stanice Brno, ztvárněná známým brněnským hercem panem Zdeňkem
Junákem. Děti se tak mohly dozvědět hromadu
zajímavostí ze zákulisí natáčení seriálu Četnické humoresky, ale i mnoho dalších zajímavostí.
Celých čtrnáct dní na nás pokukovalo sluníčko, ale poslední den, kdy se měl konat závěrečný
táborák, se obloha zatáhla a navečer začalo kapat. Naštěstí četník není z cukru, a tak
jsme táborák za zpěvu četnické hymny slavnostně zapálili i v dešti. Poslední závěrečné vyhodnocení a slavnostní vyřazení proběhlo v poslední den na táboře. Kromě
vyhodnocení nejlepších oddílů i jednotlivců, získal každý četník vyřazovací list, na
kterém bylo mimo jiné i hodnocení jeho čtrnáctidenního snažení.
Co dodat závěrem? Počasí nám přálo, nemoci se nám vyhýbaly (až na otlaky
na nohách po cestě na Bouzov), malí četníci se snažili a velcí je v tom zdárně podporovali, ve velkém vedru jsme si užili i vodních radovánek na uměle vytvořené
skluzavce, polní telefony fungovaly, dřeva bylo dost a tou nejlepší odměnou byly
reakce dětí. Tak už jen
poslední slova z četnické hymny… čest je nám
být četníkem!

Číslo 3/2012

Němčice
pod lupou

13

LT Skřítkové a víly z vitčického lesa
Pro nejmenší táborníčky byl připraven pětidenní pobyt ve
Vitčicích. Zájem o tento typ tábora byl opravdu veliký. Na osmnáct dětí čekalo krásné ubytování ve zrekonstruovaných prostorách bývalé mateřinky v obci Vitčice. Velkou předností byla
prostorná a dětskými atrakcemi vybavená přilehlá zahrada. Ta
se pro nás často stávala místem pro výtvarné tvoření. Počasí
nám po celý pobyt opravdu přálo. A tak jsme několikrát využili
možnosti osvěžit se v bazénku, který se nacházel nedaleko od
našeho táborového bydliště. Děti každý den ochotně pomáhaly skřítkům a vílám, kteří se na ně obraceli s žádostí o pomoc.
A tak děti sbíraly bylinky pro vílu Květušku, vyráběly dárky
pro malou čarodějku, stavěly v lese domeček pro skřítky…
Lesní bytosti se dětem vždy za jejich pomoc odměnily. Tak se
jeden večer objevil stůl plný lahůdek, v keři děti objevily sladký
medový nektar, či ráno za oknem schovaná psaníčka od skřítků. Obrovským zážitkem byla i dobrodružná cesta vlakem do
krásné Kroměříže. A že je místní zámek plný všelijakých kouzelných bytostí, jsme se mohli přesvědčit všichni. Ale všechno
krásné jednou končí. Tak i ve Vitčicích přišel den, kdy nastal čas

se rozloučit. Děti si odvážely kromě krásných zážitků i spoustu povedených výrobků, které jim budou prázdninové dobrodružství připomínat.
Barbora Žeravská, hl. vedoucí LT

Kalendář velkých akcí
Tábory jsou za námi a společně s ubývajícím sluníčkem nám přibývá akcí, které pro vás připravujme na celý školní rok.
Mgr. Eva Bašková, ředitelka DDM ORION Němčice nad Hanou
1.
2.

Den otevřených dveří
Schůzka s externími pracovníky DDM ORION

3.9.
3.9.

Němčice - DDM
Němčice - DDM

3.

Startovací akce pro instruktory

21. – 22. 9.

Němčice - DDM

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

5. ročník přehlídky mažoretek
Zahájení soutěže Dýňové němčické strašidlo
Bubenická show + workshop
Vrchoslavské strašidlení
Podzimní prázdniny
Slavnosti padajícího listí
IXX. Country bál
Regionální kolo soutěže Znáš svůj kraj?

29.9.
10.10.
19.10.
27.10.
26.-28.10.
2.11.
17. 11.
29.11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Mikulášská nadílka v MŠ a ZŠ
Mikuláš bez čerta
Čertoviny
Vánoční rozjímání
Karneval
Zimní stanování v tee - pee
Zimní tabor s výukou lyžování a snowboardingu
Jarní prázdniny na DDM ORION
Velikonoční prázdniny na DDM ORION
Oblastní kolo soutěže Zelená stezka – zlatý list
Čarodějnice
Setkání pod modrou oblohou
NAPOHODU
Stavba stanů na LTZ

4.- 5. 12.
6.12.
9.12
14.-15.12.
27.1.
1.-3. 1.
9.-16.2.
11. – 15. 2.
28.-29.3.
18.4.
30.4.
8.5.
15.6.
21.-23.6.

Nezamyslice - SRC
Němčice Spolupráce s kulturou
Němčice (projekt O2 Think Big)
Vrchoslavice (ve spolupráci s obcí)
Kladky – Bělá
Němčice
Němčice - sokolovna
Němčice - sokolovna(projekt Olomoucký kraj +
projekt Spolupráce město Němčice)
MŠ a ZŠ v region
Němčice – DDM
Němčice
Němčice – DDM
Němčice – sokolovna (spolupráce s městem)
Kladky – Bělá
Kouty nad Desnou
Němčice – DDM
Němčice- DDM
Kladky - Bělá
Němčice
Kladky – bělá (spolupráce s DDM Prostějov)
Němčice (spolupráce s SDH Němčice)
Kladky - Bělá
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Vítám Vás zpět
po prázdninách opět
na stránkách našeho
zpravodaje Němčice
pod lupou. Věřím, že
jste léto prožili snově a pohádkově. Já
jsem právě oslavila
rok svého působení
v knihovně a o prázdninách jsme pro vás
připravili na nadcházející podzim zajímavý program. Celé dva
měsíce jsme měli na to, abychom pro vás připravili nové besedy,
přednášky či témata výstav. Tedy abychom vymysleli přitažlivý
program, který zaujme. Já jsem mj. mezitím za svými prázdninovými zážitky navštívila země Itálii a Rumunsko a načerpala
spoustu nové inspirace.
Podzim v knihovně bude především ve znamení již 16. ročníku celorepublikové akce s názvem Týden knihoven, který se letos
bude konat v týdnu od 1. do 5. října 2012. Letošní ročník se nese
mottem: Čti, žij zdravě! Vloni při této příležitosti probíhaly tzv.
Vietnamské dny. Již teď se můžete těšit na minimálně jednu cestopisnou přednášku; o které zemi bude, ještě neprozradím. A to
určitě není všechno, protože v knihovně se nikdy nenudíme.
S pravidelnými Divadelními pátky přijde také tradiční Pondělní předčítání. Bude následovat Den pro dětskou knihu; sledujte, prosím, aktuální info na vývěskách. To bude podzim 2012
v knihovně.

Městská
knihovna
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A v příštím roce 2013 čeká knihovnu významné jubileum.
Již 40. výročí, které uplyne od jejího založení. Takže se opravdu máte na co těšit. Namátkou prozradím jen to, že knihovnu
svou návštěvou poctí zajímaví lidé. Budou probíhat výstavy, soutěže. Zavítá k nám mj. i olympionička Jana Horáková, rodačka
z Tištína, která přednášela na besedě o Argentině v knihovně již
v pondělí 17. září. Beseda se lidem velmi líbila (viz foto dole).
Dále třeba podnikneme výpravu až za daleký polární kruh, na
Island, do Malajsie či na Nový Zéland. Další jistě zajímavou akcí
bude pro děti i pro dospělé např. módní přehlídka. O tom ale více
až v dalším čísle.
Pohodový podzim
za MěK Němčice nad Hanou Vám všem přeje
Jana Hošáková

Němčice
pod lupou
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Z kulturního života
Němčické hody
Tradiční němčické hody tentokrát
trochu netradičně. Program letošních
hodů si pro občany připravily neziskové
organizace ve své vlastní režii. A musím
říci, že program byl velmi bohatý a každý z vás si určitě něco vybral.
Jako každý rok si pro milovníky zvířat připravili chovatelé výstavu drobného zvířectva v areálu na Novosadech.
V kostele sv. Máří Magdalény se kromě tradiční nedělní mše svaté za účasti krojovaných uskutečnil koncert na
historické hudební nástroje. Sbor dobrovolných hasičů připravil na sobotní

večer do farské zahrady hodový večer
s country kapelou Náhoda a pro milovníky jiné hudby měli fotbalisté připravenou hodovou zábavu na tanečním
parketu u hřiště.
Nedělní odpoledne patřilo folkloru,
na farské zahradě si NS Pantlék připravil zajímavý program, který byl obohacen o vystoupení dudáka. Součástí
programu byla i ukázka pletení košíků
klienty Domova u rybníka Víceměřice
spojená s prodejní výstavou výrobků.
V prostorách fary byla také připravena
výstava fotografií místního fotografa
Michala Wolfa, která nesla tentokrát
název „Haló, tady Němčicko“.
Na fotbalovém hřišti proběhlo slavnostní ocenění občanů našeho města,
kteří byli přínosem pro fotbal v Němčicích nad Hanou. Z rukou paní starostky Ivany Dvořákové, místostarosty Ing.
Jana Vrány, paní tajemnice MěÚ Ing.
Marie Plchotové, předsedy FK Němčice
nad Hanou Mgr.Josefa Matouška a paní
senátorky Boženy Sekaninové převzali

ocenění tito pánové: Luděk Mikloško,
Radoslav Látal, Petr Podaný, David
Hodinář, Jiří Jiříček a Rudolf Novotný.
Po tomto slavnostním aktu bylo sehráno utkání starých pánů FK Němčice
nad Hanou proti Sigmě Olomouc.
Děkuji touto cestou všem, kteří se
podíleli na přípravě a vlastní organizaci
jednotlivých programů v rámci hodů
a přeji jim úspěch i na dalších akcích.
Jana Oulehlová

Mikroregion Němčicko se baví..
Je již několik let zvykem, že poslední prázdninová sobota patří vzájemnému setkání zástupců všech obcí Mikroregionu Němčicko. V letošním roce
se setkání uskutečnilo v sobotu 1. září
v Dřevnovicích. Němčice nad Hanou
jelo tentokrát reprezentovat družstvo
složené ze zástupců fotbalového klubu:
Petr Hučík, Martin Hrabal, Filip Kučera, David Bosák, Vlastimil Polák a Jan
Svozil, „nehrajícím kapitánem“ byl na
lavičce Josef Matoušek. Dřevnovičtí si
pro nás připravili pět soutěžních disciplín. Jedné soutěže, která byla pro
naše umístění rozhodující, se účastnili
i starostové jednotlivých obcí. Díky
této soutěži naše družstvo společně
s paní starostkou vybojovalo třetí místo. Je třeba říci, že naše družstvo zlepšovalo své umístění disciplínu od disciplíny. Za krásné třetí místo patří našim
fotbalistům velký dík.
Do programu sobotního odpoledne

Číslo 3/2012

se svým tanečním vystoupením zapojily i děvčata z tanečního kroužku Aisha,
který působí na našem DDM ORION.
V průvodu do pochodu mažoretkám
z DDM ORION, všem soutěžícím
a hostům hrál Dechový orchestr mladých naší základní umělecké školy.
Jana Oulehlová

Němčice
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Kino OKO
Během prázdnin naše kino OKO nezahálelo, a do promítací kabiny kina nainstalovalo novou technologii na digitální promítání filmů z DVD nebo Blue-ray disků.
Vzhledem ke značnému omezení filmových kopií na 35 mm filmových pásech
ze strany distributorů filmů, bylo nutné
z naší strany zareagovat na tuto situaci na

filmovém trhu. Vybudování systému DCI
je pro náš víceúčelový sál (divadlo, kino)
značně finančně nákladné, a proto jsme
zvolili technologii E-cinema, která umožňuje digitální projekce z různých zdrojů,
jako např. DVD, Blue-ray, PC.
Od září jsou v naší nabídce filmy,
které jsou promítány z 35 mm filmo-

vých kopií i z digitálních nosičů. Těšíme
se na všechny diváky v sále kina OKO,
aktuální nabídku filmových představení můžete sledovat ve vitríně vedle
vchodu do kina OKO, a také na internetových stránkách města Němčice nad
Hanou www.nemcicenh.cz.
Jana Oulehlová

Trepetlika Burgas
V polovině srpna přišla od pana ředitele ZUŠ Gazdaga zajímavá nabídka, že
naše město může navštívit zahraniční
folklorní soubor z Bulharska. Folklorní soubor Trepetlika z Bulharska vznikl
v roce 1995, jeho prvotní snahou bylo
více zpopularizovat bulharský folklor za
hranicemi.
Což svým turné (Rumunsko, Slovensko, Maďarsko,Česko), jehož součástí byly
i Němčice nad Hanou, naplňují. Repertoár souboru zahrnuje upravený autentický

folklor ze všech oblastí Bulharska.
V Němčicích se tento soubor představil hned ve dvou vystoupeních, a to
12. září dopoledním vystoupení v sále
kina OKO pro žáky naší základní školy
a večerním představením pro veřejnost.
Soubor přiblížil našemu divákovi bulharský folklor nejen tancem, ale i zpěvem.
Společně se souborem jsme ve středu
odpoledne navštívili Kroměříž, kde si členové souboru měli možnost prohlédnout
kroměřížské náměstí, nádvoří zámku

a Podzámeckou zahradu. Největší úspěch
měla návštěva Podzámecké zahrady, kde
se děti projevovaly úplně stejně jako ty
naše české, radostí ze zvířat.
Chtěla bych touto cestou poděkovat
městu za možnost uskutečnit tuto zahraniční návštěvu v našem městě, ZUŠ za
zprostředkování kontaktu, Restauraci
Zátiší za zajištění občerstvení a ubytování
a děvčatům ze školní jídelny za přípravu
občerstvení.
Jana Oulehlová

VI. sezóna Divadelních pátků
Rok utekl jako voda a my jsme zahájili již šestou sezónu Divadelních pátků.
I letos se podílíme společně s DS Kroměříž na dramaturgii a s DS Na Štaci na
samotné organizaci celé sezóny.
Na tuto sezónu jsme připravili celkem šest divadelních představení
v podání ochotnických souborů z celé
České republiky. Prvním představením
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byla komedie Vražda v salonním coupé
v podání Divadelní společnosti Větřák
Pivín. Cena vstupenek na jednotlivá
představení zůstává nezměněna a možnost zakoupení výhodné permanentky
také zůstává (jedno představení zdarma).
Novinkou v letošní sezóně je cena v divácké soutěži, která probíhá před každým
představením, a to tak, že z přítomných

Němčice
pod lupou

diváků je odměněn jeden vylosovaný.
Tentokrát bude odměnou volná vstupenka na Hanácký divadelní máj 2013.
Myslím si, že nabídka představení
v letošní sezóně je velmi pestrá, takže
nezbývá než dodat: „Neseďte doma
a přijďte podpořit amatérské divadlo do
sálu kina OKO“.
Jana Oulehlová

Číslo 3/2012

Číslo 3/2012
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Historie
Historie němčických hospod – I. část
Nejstarší známá historie němčických hospod, resp. čepování
piva v Němčicích, se váže k povýšení Němčic na městečko v roce
1563. Do té doby museli vesničtí krčmáři odebírat pivo z Kojetína
jakožto centra panství. V roce 1563 se rozhořel spor mezi obcemi
němčickou a kojetínskou o vaření a výčep piva. Ze souvislostí sporu vyplývá, že spolu s privilegiem, povyšující obec na městečko,
obdržely Němčice zřejmě také vrchnostenské privilegium, které
povolovalo vaření a čepování piva a vína. To se pochopitelně nelíbilo městu Kojetínu, jelikož ho to přímo ekonomicky poškozovalo. Následný spor rozsoudil majitel kojetínského panství Vratislav
z Pernštejna, který v listině z roku 1564 určil 18 tzv. výsadních domů
v Němčicích, které „piva na šenk vaří a pivo i víno šenkují“. Jednalo
se o následující domy: č. 4, 8, 21, 25, 26, 29, 30, 34, 37, 38, 39, 57, 58,
62, 63, 64, 69, 70. Právovárečné právo bylo příslušné výhradně uvedeným domům a kdokoliv chtěl v Němčicích vařit a prodávat pivo,
musel být majitelem jednoho z nich. Toto právo bylo nepřenosné,
což v praxi znamenalo, že kdo chtěl vařit a čepovat pivo, musel koupit dům s tímto právem. Postupně však vaření a šenk piva v těchto
domech zanikalo, takže na začátku 19. století zbyl už jediný z nich:
tzv. panský hostinec v č. 25, který vlastnila vrchnost.
Na tuto situaci zareagovali představitelé městečka. V obecním
domě č. 3 nechali vybudovat a následně pronajímali vlastní hostinec, zprvu zřejmě víceméně „na černo“, od roku 1871 již s patřičnou koncesí. Počet hostinců v Němčicích začal postupně narůstat,
v prvních desetiletích však velmi zvolna. Za pomalým vzrůstem
počtu stálo z velké části samotné vedení městečka, které odmítalo
žádosti o schválení a doporučení hostinské koncese, jelikož každý nový hostinec byl konkurencí pro obecní hospodu a snížením
příjmů pro městečko. Po vybudování rolnického cukrovaru v roce
1909 a následném prudkém zvýšení počtu obyvatel Němčic již
vzniku nových hospod nemohlo stát nic v cestě. Počet němčických
hostinců se před 1. světovou válkou ustálil na šesti. Tento stav setrval až do 50. let 20. století, a to i přes obtíže, které 1. polovina tohoto
století provozování hostinců přinesla (např. krize hostinské živnosti za 1. světové války, kdy byla většina mužů na frontě, či násilné
uzavření hospody na Sokolovně protektorátními úřady po zrušení
Sokola v letech 1941-1945).
Zásadní proměnu přinesla 50. léta 20. století a likvidace svobodného podnikání. Příslušné úřady nařídily snížení dosavadních
šesti hostinců na čtyři; v rámci pravidla, že na 500 obyvatel může
být maximálně jeden hostinec. Situace nakonec dopadla tak, že od
konce 50. let až do začátku 90. let 20. století fungovaly v Němčicích
jen dvě hospody – „Na Budově“ a „Sokolovna“, které postupem
času přestávaly vyhovovat, např. z hygienických důvodů. Vyřešení
tohoto problému přinesla až možnost soukromého podnikání po
roce 1989, díky čemuž se plynule zvýšil počet hospod na pět (i přes
zánik „Budovy“ a „Sokolovny“).
Hostinec „Na Budově“
První zmínky o hostinci a hostinských „Na Budově“ sahají do
poloviny 19. století. V roce 1849 pronajal „obecní šenk“ na čtvrt
roku Martin Sahánek. V roce 1860 pronajal obecní hostinec na
deset let Josef Matoušek (zřejmě z č. 72). Vzhledem ke škodám,
které utrpěl při prusko-rakouské válce v roce 1866, mu byla smlouva prodloužena o jeden rok. Obecní zastupitelstvo sice vyhlásilo na
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prosinec 1869 novou dražbu, ale jako jednu z dražebních podmínek v novinách zadalo, že „Žid a Němec, totiž politický protivník
Slovanův, za nájemníka se nepřijímá“. Moravský zemský hejtman
označil tento bod za omezující a nařídil obci, aby uveřejnilo v tisku
opravený inzerát. Zastupitelstvo pak raději dražbu zrušilo úplně
a prodloužilo stávající smlouvu o jeden rok. V roce 1870 pronajal
hostinec za 300 zlatých ročně Florián Kyselák, výměnkář z Němčic.
V roce 1871 bylo vedení městečka upozorněno okresním hejtmanstvím v Kroměříži, že „obec v č. 3 hostinské právo nemá“. Němčice
o toto právo zažádaly a 12. července 1871 obdržely potřebnou koncesní listinu.
Chod hostince v této době upravovala obecní vyhláška z roku
1865, která mj. nařizovala zavírací hodinu v hostincích na 10 hodin
večer. Porušení této vyhlášky se trestalo pokutou deset zlatých
nebo „v pádě chudoby“ dvěma dny vězení. V letech 1874-1875
byla obecní budova č. 3 i s hospodou přestavěna do dnešní podoby. Hostinec pronajímala obec na základě dražebních podmínek.
V tomto období vedení městečka dávalo pronájem prakticky vždy
za nejvyšší nabídku. To ovšem vedlo k časté rotaci hostinských,
neboť zájemci leckdy zvyšovali nabídky tak vysoko, že po převzetí
hostince zjistili, že z provozu hospody nejsou schopni splácet její
nájem. Zažádali tedy o slevu nájmu, obec jim většinou nevyhověla (pokud nebyly uvedeny pádné důvody) a hostinský vypověděl
smlouvu (popř. neplatil a dostal výpověď). V letech 1874-1884
se tak v nájmu hostince vedení vystřídali Josef Helfer z Ivanovic,
Jan Heidenreich, Josef Skácel, Šimon Rosenfeld, Jan Matoušek
z č. 54, Leonard Sedláček ze Sušice u Přerova, František Sahánek
z Počenic a Hermenegild Matoušek z č. 72. Vedení města na to
zareagovalo tím způsobem, že hostinskému, který se osvědčil,
nabídlo prodloužení nájmu, popř. mu přenechalo hostinec za
menší částku, než nabízeli ostatní zájemci. Adolf Heinz, sládek ze
Cvrčovic nebo Cvrčova, který převzal hospodu v roce 1884, využil
o čtyři roky nabídku ze strany obecních zastupitelů na prodloužení
smlouvy, jelikož „řádně platí a hostinec dobře provozuje“. Hostinec
„Na Budově“ pak vedl až do roku 1893.
Obec měla na zřeteli nejen finance, ale i kvalitu piva. V nájemní
smlouvě si vymiňovala určit tři pivovary, z nichž jeden si musel
hostinský vybrat a od něj pak pivo odebírat. Toto omezení neplatilo, pokud byl nájemcem samotný pivovar, který zde mohl čepovat
pivo vlastní, avšak „jen dobré a vyleželé“.
Možnost točit v Němčicích své pivo pivovary lákala. V letech
1893-1997 měl hostinec pronajatý Antonín Kubelka, majitel pivovaru a sladovny ve Velké Bystřici, v letech 1897-1902 Hanácký akciový pivovar v Olomouci, 1903-1907 Akciový pivovar v Prostějově
a od roku 1913 Knížecí a arcibiskupský pivovar v Kroměříži, jehož
hostinský Karel Blabla převzal v roce 1918 hostinec sám do nájmu.
Hostinec „Na Budově“ vedl do roku 1934. Živnost po něm převzal
Václav Hankovec, který převzal hospodu za roční nájem 6.100 Kč.
Po smrti Václava Hankovce v roce 1938 vedla hostinec zhruba rok
jeho žena Marie. V roce 1940 zde byl krátce hostinským Jan Horák,
řezník z Vrchoslavic. Po něm nastoupil Pavel Malina. Ten se musel
vypořádat s obtížemi, které přinesla 2. světová válka. Čím dál více
se projevoval nedostatek veškerého zboží včetně toho, které žádali
návštěvníci hostinců. Jako zajímavost lze uvést, že již v roce 1941 si
hostinský stěžoval obecnímu zastupitelstvu na nedostatečný „pří-
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děl lihovin, obzvlášť rumu, a výčepní režné“.
Jelikož hospoda „Na Budově“ patřila obci, přežila i „čistku“
mezi němčickými hostinci v 50. letech 20. století. Po válce se na
„Na Budově“ vystřídalo několik hostinských. Z těch, kteří zde
působili delší dobu, to byli např. Pavel Malina, Miluše Mikalová,
manželé Královi, Rostislav Novák či Jaromír Podaný. V průběhu následujících desetiletí však hostinec postupně „dosluhoval“
a jeho uzavření se stalo otázkou času, který nastal po roce 1989,
kdy byl uzavřen a následně přestavěn na dnešní pobočku České

pošty. Skončila tak historie hostince, který zejména v dřívějších
dobách plnil výraznou společenskou roli a v jehož místnostech se
konaly ustavující schůze četných němčických spolků, např. Sboru
dobrovolných hasičů v roce 1879.
Pokračování historie němčických hospod bude zveřejněno v příštím čísle.
Za zapůjčení fotografie manželů Novákových bych rád poděkoval paní Zdislavě Hrabalové.
Mgr. Josef Matoušek

„Hostinec na Budově“

„Inzerát na pronájem obecního hostince z roku 1871“

„Paní Miluše Mikalová s hostinci „Na Budově“

Hostinský „Na Budově“ Rostislav Novák a s manželkou Hedvikou

František Oplocký (1915 – 1993)
František Oplocký se narodil 19. ledna 1915 v Němčicích nad Hanou v č. 187 manželům Antonínovi a Josefě Oplockým. Po likvidaci Československa hitlerovským Německem se rozhodl bojovat za svobodu své země. Uprchl do Polska, odkud se přes Francii, Afriku a USA dostal do Anglie.
V Anglii se stal členem 312. Československé stíhací perutě RAF, kde působil jako radiový
mechanik. V průběhu války se oženil s Angličankou Joan. Proto hned po skončení 2. světové války
demobilizoval a zůstal v Anglii. Společně vychovali dva syny. František Oplocký na rodné Němčice
nezapomněl, a pokud to politické poměry umožňovaly, navštěvoval své příbuzné. Poprvé přijel do
Němčic ve 2. polovině 60. let a poté je navštívil ještě několikrát.
František Oplocký zemřel 6. prosince 1993. Jeho život i bojovou činnost za 2. světové války
připomíná expozice Vítězná křídla 1937-1945, která je do konce roku součástí prohlídkové trasy zámku Plumlov. Tato výstava mapuje bojovou činnost československých zahraničních letců ve
2. světové válce.
Za zapůjčení fotografie Františka Oplockého bych rád poděkoval manželům Janovi a Dobroslavě
Oplockým.
Mgr. Josef Matoušek
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?

Soutěž

?

?

Děkuji všem, kteří se aktivně zapojují do fotografických
soutěží v našem časopise. Všechny odpovědi, které přišly do
redakce, byly správné, a to: fotograf vyfotil dům na Masarykově
ulici. Ze správných odpovědí jsme vylosovali paní Ivanu Oulehlovou. Blahopřejeme.

Nová soutěžní otázka:

?

?

Poznáte, kde stojí kříž zachycený na fotografii?

Z ČINNOSTI SPOLKŮ

Gde se meš kuje? Kdo to ví?
Léto je pro nás tím nejsložitějším
obdobím roku, protože i folklorníci jezdí na dovolenou, ale zase z druhé strany, ti, co nejsou na dovolené se chtějí
bavit a třeba i něco vidět. Pro nás to
tedy znamená stále zkoušet jiné formace a skládat dohromady skupinu, která
by vystoupila a trénovat a trénovat. Na
konci prázdnin si všichni oddechneme,
protože konečně všichni tančí na svých
místech, nezaskakuje se. Tak si ve stručnosti zavzpomínám, kdeže jsme to všude byli. Nejprve to byly Záhlinice, kde
se otvíralo Skopalíkovo muzeum. Tam
jsme vystupovali jak malí, tak dospělí;
dopředu bylo všechno domluveno až na
to, že jsme si neověřili velikost pódia,
pak byl pro nás celkem velký šok při
pohledu na maličké pódium. Děti se
motaly na kousíčku a byla velká škoda,
že se nemohly pořádně předvést. Malou
korunku tomu dala Adélka, která byla
asi unavená a prostě se jí moc nechtělo točit, pak to sice svedla na botičky
a klidně se zastavila uprostřed tance. Ale
stejně byli i tak malošci úžasní. Pak nás
čekaly hody v Němčicích, to již byla tradice, jak se patří. Novinkou byl gajdovatý gajdoš Roman, který si s námi s chutí
zahrál odpoledne ve farské zahradě.
Ráno nás zaskočilo pošmourné počasí
a s obavami jsme se dívali na oblohu,
jestli jsme náhodou netrénovali zbytečně, ale nakonec jsme zvládli i mši svatou
i vystoupení v zahradě. A to se musím
přiznat - byla jsem překvapená účastí
hostů, pak i jejich aktivním zapojením
do programu, když pomáhali malým
Hanáčkům a Hanačkám hádat naše staré hanácké hádanky. Někteří kamará-
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di dostali i mě tou poslední hádankou
a nezbylo mi nic jiného než říct, jak je ta
naše řeč krásná - stačilo neříct meš kuje,
ale meškuje a byla jsem v pasti. Prostě
hody podle mě neměly, co se Hanáků
týká, chybu i hobe bele pěkně masny od
teho okóřenyho masa od hasiču.
Ale po hodech se činnost samozřejmě nezastavila - účastnili jsme se
i krásné Hanácké póti ke Kapličce. Pro
mě bylo milým překvapením, že po
mnoha letech se tam objevil i stánek
s cukrovinkami - ne že bych byla tak
mlsná, ale je to znakem toho, že už se
o té póti ví. Ve stejný den byly ovšem
i hody v Kojetíně, tak jsme tam vyslali
naši nejmladší generaci, aby se ukázala
u nich nejen v průvodě, ale i na jeviš-
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ti; a jak mi říkali ti, co tam byli - byly
děcka krásny a snaživy. A pak se blížil
konec prázdnin, tak nás čekalo vystoupení v Měrovicích na hřišti a pak krátké vystoupení ve Vyškově na setkání
podnikatelů Hospodářské komory
a ti nejodvážnější se pak účastnili předávání cen na výstavě psů v Nezamyslicích, kde jsme mimo jiné zapůjčili
i naši novou ozvučovací techniku.
Teď už budeme mít trošku volněji,
a tak se dáme do kontroly a šití krojů,
je to totiž až s podivem, jak nám ty děti
vyrostly a ti dospělí zmužněli - je jim
totiž všechno krátké a úzké - někteří
říkají, že to udělalo sluníčko, ale.....
Jana Otáhalová
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Klub žen
Další společný výlet jsme naplánovaly na středu 22. srpna
2012 a cílem byla Strážnice.
Hodiny na němčické věži odbíjely právě dvanáctou, kdy
jsme se vydaly na nový výlet. V Mořicích jsme přibraly poslední – čtyřicátou třetí - účastnici a vyjely do krásného odpoledne.
Sluníčko nám přálo, ale nebyly to už tropické teploty minulých
dnů, a tak jsme se ani nenadály a byl tu přístav Baťova kanálu
ve Strážnici. Nalodily jsme se na výletní loď Ámos, která s námi
plula po klidné hladině kanálu. Za poutavého výkladu, opepřeného spoustou pověstí a poznatků paní průvodkyně z těchto
míst, nám hodinová plavba krásnou přírodou
uběhla až příliš rychle.
Po krátkém odpočinku a občerstvení kelímkem kávy z vlastních zásob jsme se vydaly do
strážnického skanzenu. Viděly jsme spoustu
hezkých a zajímavých věcí a dověděly se řadu
zajímavostí ze života venkovského člověka, jak to
vlastně chodívalo od narození až do smrti. Příjemné zastavení bylo na krásném statku, kde dva
mladí lidé prodávali vynikající koláče. Radost
byla na obou stranách. My už měly hlad a oni
byli spokojení – „Toto je zájezd, na který čekáme
od rána“ zněla slova usmívající se hostitelky.
Po vyčerpávající procházce v krásném skanzenu jsme si ještě chvilku odpočinuly. Jako upomínku pro tento krásný den jsme všechny dostaly drobný suvenýr, panenku v dobovém oblečení
a vyrazily jsme spokojení na zpáteční cestu

domů. Už při loučení na němčickém náměstí padla otázka –
A kam příště?
V červenci a srpnu jsme udělaly něco pro své zdraví, projížďky na kolách. Využily jsme cyklostezek, které jsou vybudovány mezi obcemi regionu Němčice. Přestože někdy nám počasí nepřálo a ze začátku července pršelo, potom zase bylo horko,
tak jsme vydržely a vždycky někdo jel, i když jsme to přesunuly
na pozdější hodinu. Počasí se umoudřilo a nám se to zalíbilo
tak, že některé jezdíme i nadále.
Jiřina Kyseláková, předsedkyně klubu žen.

Černý den říčky Hané
V úterý 4. září dopoledne byla zjištěna otrava ryb v říčce Hané. První mrtvé kusy spatřili občané přecházející most
v Nezamyslicích. Ti informovali starostu, který zvedl záchranné složky. Kolem jedenácté hodiny dopolední se na most sjeli
profesionální hasiči z Kojetína, Prostějova, Vyškova, Kroměříže a dobrovolníci z Nezamyslic, později přijeli
i z Morkovic. Šetření v terénu zahájila i policie
a orgány životního prostředí. Nechyběli ani zástupci
Moravského rybářského svazu z Němčic nad Hanou,
jakožto nejvíce poškozená strana. I zástupci médií
(Česká televize a regionální tisk) přijeli, aby o havárii
informovali své diváky a čtenáře. Jelikož se nikde po
celém toku říčky na hladině nepodařilo najít žádnou
skvrnu či podobné známky znečištění, tak hasiči
povolali pojízdnou chemickou laboratoř z Brna, která odebrala vzorky vody na mnoha místech. Jejich
rozborem se zjistilo, že neznámá látka se do vody
dostala někde u Hoštic – Heroltic a obsahovala velké koncentrace čpavku, fosforečnanů a dusičnanů
– přeloženo do češtiny – prostě hnojivo. Pachatele se
doposud nepodařilo zjistit.
Zpočátku situace nevypadala až tak zle. Leklé
ryby byly jen tu a tam roztroušeny u břehů a na mělčinách, především v horní části toku, takže jsme se
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mohli utěšovat domněnkou, že voda z Broděnky agresivní látku
naředila a alespoň ryby níže po toku přežily. To však trvalo jen
asi dva dny, než se leklé ryby nafoukly a začaly stoupat z tůní na
hladinu. Pak už bylo jasné, že je Haná vytrávena kompletně po
celém toku.
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My, rybáři, jsme jakožto správci revíru museli mrtvé ryby
vylovit z vody a zakopat. Zprvu to byla práce velmi demoralizující, později i dost smrdutá. A ryb věru nebylo málo. Podařilo
se nám zlikvidovat přibližně devět metráků, a to je, podle zkušeností, jen malá část. Reálný odhad škody se pohybuje někde
kolem sedmi tun. Možná, že ani rybáři, kteří chodili na Hanou
chytat, by nevěřili, jaké ryby tam žily. Pomineme- li velké kapry
a štiky, o kterých se vědělo, vytahovali jsme mrtvé kapitální candáty (60 – 80 cm), trofejní parmy (60 – 70), ostroretky (40 – 50),
tlouště (50-60) a našlo se i pár velkých cejnů a asi dva metroví úhoři. Největší škody ale vznikly na těch menších rybách
– tlouštích, parmách a ostroretkách. Tyto ryby tvoří páteř řeky
a ty všechny padly. Po létech práce a trpělivého vysazování se
dříve těžce zkoušená Haná dostala konečně do kondice a teď
zase jen zmar. A to jen kvůli nezodpovědnosti nějakého blba...
Pro Němčice pod lupou zpracoval jednatel MO MRS
Pavel Holub

Z činnosti FK Němčice nad Hanou
Fotbalový klub Němčice nad Hanou
uspořádal v letních měsících několik akcí.
Tou hlavní byl bezesporu fotbalový zápas
starých gard Sigmy Olomouc a FK Němčice nad Hanou, který se odehrál v rámci programu němčických hodů 21. července 2012. Před vlastním zápasem byli
z rukou starostky města Ivany Dvořákové
a zástupců města oceněny osobnosti, které se nemalou měrou zasloužily o němčický fotbal: Luděk Mikloško, Radoslav
Látal, Petr Podaný, David Hodinář, Rudolf
Novotný a Jiří Jiříček. Tři bývalí prvoligoví
hráči Radoslav Látal, Petr Podaný a David
Hodinář nastoupili za FK Němčice; Luděk
Mikloško, jemuž zdravotní obtíže zabránily
nastoupit v domácím dresu, provedl slavnostní výkop. Samotný zápas, hraný za pěkného počasí před četným publikem, skončil
smírně 4:4. Góly za domácí vstřelili Marek
Domanský 2, Radoslav Látal a Jiří Oulehla.
Zejména první branka Marka Domanského
se pak zařadila do kategorie excelentních.
14. července se odehrál 8. ročník
Memoriálu Zbyňka Hradila, na kterém

se fotbalisté Němčic systémem každý
s každým střetli s mužstvy Měrovic, Tištína
a Dobromilic. Vítězem turnaje se stali po
zásluze hráči Měrovic, domácí skončili na
třetím místě.
Již v červnu uspořádal FK dva turnaje
přípravek: 23. června turnaj starší přípravky,

30. června mladší. Starší přípravka skončila na 4. místě, mladší přípravka dosáhla na
bronzové umístění. Mladší přípravka zopakovala tentýž výsledek i 25. srpna na turnaji
v Horní Moštěnici, jejich starší soukmenovci
zvítězili 1. září na turnaji v Kostelci na Hané.
Mgr. Josef Matoušek

Mladší přípravka FK Němčice

Krasojízda
TJ Stavební stroje oddíl krasojízdy v Němčicích nad Hanou
uspořádal v sobotu dne 22. září 2012 v sokolovně předkolo Mistrovství ČR v krasojízdě Elité.
Nominovaní jezdci byli sálovou komisí cyklistiky z těchto oddílů: TJ Pankrác, Brno-Heršpice, Řečkovice, SKP Kometa Brno, Zlín,
TJ Petřvald na Moravě a Němčice nad Hanou, které reprezentovala
děvčata – Jana Porupková a Adéla Přibylová.
Výsledky dívek jednotlivkyň:
1. Lebánková Nikola – Horní Heršpice
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2. Frýbortová Nikola – SKP Kometa Brno
3. Přibylová Adéla – TJ Stavební stroje Němčice nad Hanou
4. Kovářová Klára – Horní Heršpice
5. Porupková Jana – TJ Stavební stroje Němčice nad Hanou
Výsledky mužů jednotlivců:
1. Pokorný Arnošt – TJ Horní Heršpice
2. Rozbořil Tomáš – SKP Kometa Brno
3. Mašek Jakub – Řečkovice
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Výsledky dvojic:
1. Rozbořil - Frýbortová – SKP Kometa Brno
2. Kantor – Mašek – TJ Petřvald na Moravě
V kategorii čtveřic žen startovala jen jediná čtveřice z oddílu
Praha Pankrác s výsledkem 153,11 bodů.

Finále mistrovství ČR dospělých se zúčastní v Drásově 13.
října Přibylová Adéla a Porupková Jana. Otevřeného mistrovství
Slovenska se za náš oddíl zúčastní Martin Kouřil, Přibylová Adéla
a Porupková Jana.
Ve dnech 6. a 7. října budou naši závodníci reprezentovat na
soutěži družstev i jednotlivců ve Wormsu.
Miluše Mikalová

Němčická cykloturistika
Jízda na kole se v posledních letech
stala módní záležitostí, nabízející sportovní vyžití všem věkovým kategoriím.
Na kole jezdí jak malé děti v doprovodu
rodičů, tak i senioři. A právě toto různorodé věkové složení je základem volného
sdružení němčických cyklistických nadšenců vyhledávajících pohyb na kole.
Délka plánovaných tras je volena tak,
aby jí zvládly všechny věkové skupiny. Cíle
turistických výletů na bicyklu jsou různorodé: od přírodních zajímavostí, jako je
například Mokroš u Mořic, Obrova noha
u Otaslavic nebo minerální prameny ve
Skalce až po kulturní památky, jako jsou
například smírčí kříže, boží muka, kostely
nebo zámecké objekty v okolí Němčic nad
Hanou.
Zajímavým místem, vymykajícím se
předcházející charakteristice turistických
cílů, je Muzeum zemědělských strojů
v Hošticích – Herolticích. Od července
2012 je v areálu zemědělské farmy Hoštice - Heroltice, která je součástí Zemědělského a obchodního družstva Haná se
sídlem ve Švábenicích umístěna expozice
zemědělských strojů a nářadí od 19. století do druhé poloviny dvacátého století.
Vystavené exponáty se týkají dřívějšího

způsobu života na vesnicích v okolí Ivanovic na Hané. Počátky sbírky zemědělského
nářadí a strojů sahají do roku 1985, kdy se
začalo s cíleným uchováváním vyřazených
strojů a nářadí nejen z družstva, ale i od
soukromníků. Od roku 1998 jsou sbírkové
exponáty prezentovány veřejnosti. V červenci 2012 byla slavnostně otevřena nová
muzejní expozice v Hošticích-Herolticích.
Ve dvou zrenovovaných stájích se nachází
nářadí a stroje, jež bývaly součástí zemědělských usedlostí, tak i největší magnet

muzejní sbírky, historické traktory. Většina exponátů je v majetku družstva, některé jsou zapůjčeny, jak od soukromých
osob, tak z muzea ve Vyškově (renovované
traktory).
Zemědělská expozice v Hošticích –
Herolticicích přibližující život a hospodaření na vesnici minulého a předminulého
století, může být zajímavým cílem nenáročného cyklistického výletu, vzdáleného
15 km od Němčic.
Vladimír Vojanec

Šestý ročník „Na bicyklech Němčickem“ s rekordní účastí
Již šestým rokem se pravidelně v první polovině měsíce září koná cykloturistická akce nazvaná Na bicyklech Němčickem. Jedná se o pohodovou vyjížďku
na kolech za poznáním obcí spadajících
do Mikroregionu Němčicko.
Letošní ročník se uskutečnil v sobotu
15. září 2012 za rekordní účasti 608 cyklistů nejen z našeho okolí. Cílem dojetí
byla tentokrát obec Tištín.
Akce Na bicyklech Němčickem je
výbornou propagací turistické cyklistiky, tak samotných obcí našeho regionu. Zástupci jednotlivých obcí berou
hostitelskou roli velmi prestižně a snaží
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se projíždějícím účastníkům nabídnout
kromě prezenčního razítka a propagačních materiálů i různé formy občerstvení. V Pivíně cyklistům nabízeli zabíjačkové speciality, v Srbcích ochutnávku
domácích klobás a sýru, v Němčicích
chleba s domácím sádlem, v Doloplazích a Viceměřicích koláče.
Tradičně se vyjížďky na kolech
zúčastnili i cykloturisté z Němčic.
Pochvalu si zaslouží paní Stratilová
a paní Kahajová, které s námi absolvovaly
průjezd všemi 16 obcemi mikroregionu.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem
organizátorům, zvláště těm tištínským,
za zvládnutí tak velkého množství cyklistů při dojezdu do cíle.
Vladimír Vojanec

Za němčická humna č. 19
Netradiční rozhledna na Holém kopci na Vyškovsku
Česká republika je z turistického pohledu charakteristická
velkým množstvím rozhleden. První rozhledny se v Čechách
a na Moravě začaly stavět v 19. století. Některé zanikly, jiné se
zachovaly. V současné době se počet rozhleden v České republice pohybuje okolo 350 a každoročně se staví nové. Společně
s Německem patří Česká republika mezi státy s největší koncentrací těchto staveb na světě. Nejvíce rozhleden nalezneme
v podhorských a horských oblastech.
S rozhlednami se můžeme setkat také v okolí Němčic nad
Hanou a to konkrétně u Vitčic a na kopci Předina. Nejedná se
o klasické kamenné rozhledny, ale o dřevěné stavby, připomínající strážní věže.
Netradiční rozhlednu vzdálenou 25 km od našeho města
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nalezneme na Holém kopci nad Bohdalicemi na Vyškovsku.
Při rekonstrukci vodojemu na kótě Holý kopec v nadmořské
výšce 373 m vznikla v roce 2004 zajímavá vyhlídková plošina
nabízející rozhledy směrem k Vyškovu, Drahanské vrchovině
a opačným směrem na Bohdalice. Rozhledna umožňuje výhledy do okolí z výšky přibližně 6 m nad vrcholem, neboť se nachází na uměle navršeném kopci vodárny.
K rozhledně se dostaneme panelovou cestou lemovanou břízkami z hlavní silnice, která vede z Manerova do Bohdalic. Vstup
na vyhlídku je volný. Netradiční rozhledna nad Bohdalicemi je
jedním ze zajímavých turistických míst mikroregionu Větrník,
který tvoří obce Bohdalice - Pavlovice, Dražovice, Kučerov, Lysovice, Hlubočany a Letonice, Rostěnice – Zvonovice.
Vladimír Vojanec
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Seznam jubilantů 08. 06. 2012 – 08. 09. 2012
02.08.2012 Ludmila Zedníčková,
04.08.2012 Anna Kroupová,

č.30
č. 466

85 r.
90 r.

08.08.2012 Marta Černá,
05.09.2012 Anežka Hrubá,

č. 91
č. 422

70 r.
96 r.

Zlatá svatba
08.09.2012

Květoslav a Marta Černí,

č. 91

Hana Mikulčíková, matrikářka
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