Němčice nad Hanou

číslo 4

Z
Z OBSAHU
OBSAHU

Z historie

Z činnosti města

Ze života farnosti

Ze života MŠ

Z činnosti spolků

Ze života ZŠ

Za němčická humna

Ze života DDM

Jubilanti

Z kulturního života

Vítání občánků

prosinec 2012

„Předání Certifikátu pro vzdělanou a odpovědnou obec“

„Drakiáda MŠ“

Číslo 4/2012

Němčice
pod lupou

cena 15 Kč

Němčické hody – NS Pantlék

„Worms 2012“

1

Koledníčci
Schytal vítr bílé mráčky,
rozfoukal je na obláčky,
potom večer celičký
leštil jimi hvězdičky
a vymetal oblohu.
Pomoh´ bych mu, nemohu.
Musím zpívat Ježíškovi
u jesliček písničky.

Místo, aby Ježíškovi
kolébavky zpívali,
honili se mezi mráčky,
na hvězdičky cinkali.
Rolničkami cinky, cinky,
rozházeli všechny plínky,
které Panna Maria,
Máti jeho rozmilá,
Jezulátku, Pacholátku na obláčcích sušila.
Zvoní zvony ze všech věží
a do tohoto tiše sněží,
honem domů na večeři!
Ráno bude celá Haná
jako koláč cukrovaná.

Nechvátáme od Betléma,
nesem vám však novinu.
Andělíčci na nebíčku
houpali se na měsíčku,
zavadili o hvězdičku,
roztrhali peřinu.
Kdo nevěří, ať sem běží,
pochytá to bílé peří,
jež se snáší mezi keři,
než zasype dědinu.

Antonín Ošťádal

SLOVO STAROSTKY

Z činnosti města

Vážení spoluobčané
Jsme na konci roku 2012. Čekají nás příjemné chvíle
vánočních svátků, volných dnů, které strávíme s rodinou
a přáteli. Dříve, než Vám popřeji, chci alespoň velmi stručně
zhodnotit uplynulý rok z pohledu vedení města.
Měli jsme před sebou tři velké investiční akce. První –
dostavba kanalizace a výstavba ČOV byla zdárně ukončena
a stavba byla v měsíci květnu slavnostně předána k užívání.
Další, neméně důležitou investiční akcí, bylo dobudování infrastruktury na pozemcích „nad cukrovarem“, určených pro
výstavbu rodinných domů. Tato akce bude do konce listopadu hotova, prodej pozemků a výstavba rodinných domů
může být zahájena. Třetí stavbou je víceúčelová sportovní
hala u základní školy. Hala stojí, v současné době probíhají
dokončovací práce uvnitř budovy. Stavba bude předána koncem ledna a v únoru bude zajištováno vybavení haly interié-

2

rem a sportovním nářadím.
Letos jsme pokračovali za přispění Olomouckého kraje
s pořizováním vybavení pro naši JPO II., kino Oko dostalo novou projektovou techniku tak, aby díky DVD mohl být
náš sál užíván jak pro divadlo a koncerty, tak pokračovalo
i promítání filmů pro veřejnost. Byla opravena komunikace
v ulici ČSLa a Trávnická, včetně úpravy podélného stání.
Jako v předešlých letech, tak i letos nabízely naše příspěvkové i neziskové organizace a kultura bohatou nabídku kulturně společenského vyžití dětem, mládeži i dospělým.
Vážení spoluobčané, jsou před námi svátky vánoční
a také loučení s rokem starým a vítání roku nového. Přeji
Vám pevné zdraví, pohodu ve vašich rodinách a nám všem
stabilitu naší společnosti.
Ivana Dvořáková, starostka

Volby do Zastupitelstva Olomouckého kraje
Do Zastupitelstva Olomouckého kraje kandidovala z řad občanů našeho města paní Ivana Dvořáková /ČSSD/ a pan Miroslav
Huťka /KSČM/.
Na základě výsledků voleb se stala Ivana Dvořáková členkou Zastupitelstva Olomouckého kraje.
Na ustavujícím zasedání zastupitelstva byla zvolena neuvolněnou členkou Rady Olomouckého kraje.
Volební účast v Němčicích nad Hanou:
počet voličů zapsaných v seznamu voličů
vydané obálky
platné hlasy
volební účast

1635
606
558
37,06 %
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Volby do 1/3 Senátu Parlamentu České republiky
1.kolo voleb do 1/3 Senátu Parlamentu České republiky se konalo současně s volbami do zastupitelstev krajů ve dnech 12. a 13. 10. 2012.
Vzhledem k tomu, že žádný z kandidátů se nestal senátorem přímo z voleb v prvním kole - tj. nesplnil podmínku zisku nadpolovičního počtu hlasů, proběhlo 2.kolo voleb ve dnech 19. a 20. října 2012 .
Za obvod č. 62 Prostějov se stala senátorkou paní Božena Sekaninová.
Volební účast v Němčicích nad Hanou – 1.kolo:
počet voličů zapsaných v seznamu voličů
vydané obálky
platné hlasy
volební účast

1635
585
516
35,78 %

Volební účast v Němčicích nad Hanou – 2.kolo:
počet voličů zapsaných v seznamu voličů
vydané obálky
platné hlasy
volební účast

1636
269
268
16,44 %

Bc.Hana Mikulčíková, DiS.
pověřený pracovník na úseku voleb

PODĚKOVÁNÍ
Děkuji voličům za projevenou důvěru ve volbách do krajského zastupitelstva. Vynasnažím se, abych jako členka Rady Olomouckého kraje byla přínosem pro náš region a rozvoj obcí olomouckého kraje.
Ivana Dvořáková

Technická infrastruktura a komunikace nad cukrovarem
Práce v této lokalitě na investiční akci „Technická infrastruktura nad cukrovarem“ se blíží k závěru a dle informací stavbyvedoucího společnosti PB SCOM s.r.o. Hranice, která zmíněnou
investiční akci dodavatelsky zajišťovala, by veškeré práce měly
skončit do konce měsíce listopadu. V rámci této investiční akce
byla vybudována infrastruktura (kanalizace, vodovod, komunikace, chodníky, veřejné osvětlení) pro následnou výstavbu
rodinných domů. Tato investiční akce byla financována především z vlastních zdrojů města. Ministerstvo pro místní rozvoj
poskytlo dotaci ve výši 700 tis. Kč ze svého rozpočtu. V současné době se město zaměřilo na větší propagaci nově vzniklých
parcel k prodeji pro individuální výstavbu.
Ing. Jan Vrána
místostarosta

Město Němčice nad Hanou bylo oceněno
Certifikátem pro vzdělanou a odpovědnou obec
Práci zastupitelů města, kteří v tomto volebním období přistoupili odpovědně k vykonávání svého mandátu a kromě své práce
v zastupitelstvu absolvovali ve svém volném čase e-learningový
vzdělávací program pro zastupitele, ocenil Svaz měst a obcí České republiky a udělil městu Němčice nad Hanou Certifikát pro
vzdělanou a odpovědnou obec. Slavnostní předání tohoto certifikátu proběhlo v úvodu veřejného zasedání Zastupitelstva města
Němčice nad Hanou dne 25. října 2012. Ocenění předala starostce
města, paní Ivaně Dvořákové, zástupkyně Svazu měst a obcí ČR,
Ing. Olga Kučerová.
Ve svém krátkém projevu pani Ing. Kučerová uvedla, že Svaz
měst a obcí organizuje a financuje projekt pro zastupitelstva obcí s
názvem Vzdělaný zastupitel. Město Němčice nad Hanou dosáhlo
tohoto ocenění tím, že většina jeho zastupitelů, tj alespoň 80 %, absolvovala e-learningový kurz a současně se zúčastnila bezplatného
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vzdělávacího semináře pro zastupitele přímo v obci. (Dvoudenní
seminář absolvovali zastupitelé již na jaře r. 2011 – pozn. města)
Ing. Kučerová poděkovala všem zastupitelům, kteří se do projektu zapojili a vyzdvihla jejich odpovědný přístup k práci pro
město. Mimo jiné uvedla, že město Němčice nad Hanou je jednou
z mála obcí, které se podařilo tohoto ocenění dosáhnout. Do této
doby certifikát získalo asi jen 20 obcí v České republice. O to více je
potěšitelné, že i malé město Němčice nad Hanou je jednou z nich.
Na tomto místě bych chtěla poblahopřát a hlavně poděkovat
zastupitelům, jmenovitě: p. Františku Fidrovi, Ivaně Dvořákové,
Mgr. Haně Matuškové, Martině Kouřilové, Vladimíru Kyselákovi,
Ing. Oldřichu Plchotovi, Jaromíru Snídalovi, Janě Stratilové, Milanu Tesaříkovi, Mgr. Haně Vojancové, Ing. Janu Vránovi a Františku Žvátorovi za úspěšné absolvování e-learningového kurzu.
Ing. Marie Plchotová, tajemnice MěÚ
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Víceúčelová hala – centrum sportovně kulturního vyžití
Výstavba haly zdárně pokračuje. Budova již dostala svou
konečnou venkovní podobu díky nátěru, což jistě mnozí z vás
zaznamenali. Fasáda je natřena v kombinaci barev zelená a šedá.
V současné době probíhá položení inženýrských sítí, buduje
se spojovací krček se školou a uvnitř probíhá realizace všech
řemesel: elektro, vodo, topení, obklady, sanitární zařízení podlahy.
Především žáci naší základní školy velmi pozorně sledují
průběh výstavby z oken školy.
V základní škole proběhla anketa, kdy děti navrhovaly název
haly. Vítězem návrhu je David Chytil ze 4.A. O výběru názvu
haly i vítězný název se dočtete v článku paní učitelky Krejčové.
Stavební část haly bude hotova do konce ledna 2013. Hned
po té nastoupí firma, vybraná veřejnou zakázkou, která zajistí
vybavení haly sportovním nářadím a vybavením šaten a technického zázemí. V únoru již nastoupí také správce budovy, který bude jednak řídit vybavování interiéru, ale bude již pracovat
na harmonogramu využití naší haly.

Prodej pozemků v lokalitě
„Nad cukrovarem“
Město Němčice nad Hanou zahájilo prodej pozemků pro
výstavbu rodinných domů v lokalitě „Nad cukrovarem“ v Masarykové ulici. Jedná se o individuální výstavbu řadových domů,
kde se výměra pozemků pohybuje kolem 520 m² a výstavba
sólo domů s výměrou pozemků kolem 1000m².
Prodejní cenu pozemku schválilo zastupitelstvo města ve
výši 400,- Kč/m². Motivací pro stavebníky na těchto pozemcích
je bonus v podobě vrácení 200,- Kč/m² v případě, že stavebník
zkolauduje stavbu do 4 roků od vydání stavebního povolení.

Věřme, že počasí nám bude přát, všechny práce budou hotovy ve stanovených termínech a hala bude koncem února 2013
dána k užívání všem sportuchtivým občanům a především mládeži.
Ivana Dvořáková, starostka

Pozvánka
Dovoluji si pozvat všechny občany na zasedání
Zastupitelstva města Němčice nad Hanou, které se
uskuteční ve čtvrtek 13. prosince 2012 v 17,00 hodin v sále kina OKO Němčice nad Hanou.
Ivana Dvořáková
starostka města

Městský úřad v Němčicích nad Hanou
upozorňuje občany na pracovní dny v období vánočních svátků:
24.12.2012
25.12.2012
26.12.2012
27.12.2012
28.12.2012
31.12.2012
1.1.2013

svátek
svátek
svátek
zavřeno
zavřeno
zavřeno
svátek

Provoz pokladny bude v letošním roce ukončen ve středu 19.12.2012 v 17,00 hodin
Ing. Marie Plchotová
tajemnice
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Ze života MŠ
Nebe plné draků
V úterý 2. října počasí vůbec nenapovídalo tomu, že by odpoledne mohl začít foukat vítr a přinesl tak radost dětem, které se
chystaly již 4. rokem na společnou Drakiádu. Odpoledne se sice
trochu zatáhla obloha, spíš to vypadalo, že bude pršet. Po třetí
hodině odpoledne na ploše malého hřiště na stadionu již vyhrávala hudba z reproduktorů, ale prozatím jen pár rodičům a jejich
dětem. Rozhodla půl čtvrtá. Najednou brankou začaly přicházet
děti se svými rodiči a sourozenci. Těšilo nás, že se přišly podívat
i naše děti, které již navštěvují základní školu. Postupně se začali
od země vznášet draci tak, jak se děti snažily, aby ten jejich drak
letěl právě nejvýš. Když dětem docházely síly, nastupovali rodiče.
Na této akci je krásné právě to, že rodiče zapomenou, že jsou dospělí. Tak jako vloni převažovali v soutěži tatínkové, v letošním,
roce to byly maminky, které pomáhaly svým dětem a snažily se,
aby právě ten jejich drak byl tím, který poletí hodně vysoko.
V letošním roce si paní učitelky vzaly za úkol obohatit drakiádu o něco nového, zajímavého. Hudba, kterou nám pouštěl
pan Foltýn, byla velkou motivací pro dobrou náladu. Rodiče
se přišly s dětmi bavit a to bylo vidět na soutěžích, které si pro
ně paní učitelky připravily. Atmosféra je strhla. Všichni nasadil čepice, klobouky, které si přinesli z domova, i ty, co si vyrobili přímo na místě a nedali se žádný s rodičů zahanbit tím,
že by svým dětem pokazili radost ze soutěžení. Za své výkony

byly děti odměněny sladkým dárkem a diplomem.
Pěkné odpoledne plné her a činností uběhlo rychle a nikdo
ani nestačil vnímat pošmourné počasí. Děti i rodiče odcházeli
domů spokojeni a organizátoři akce – učitelky mateřské školy
- věří, že ta příští drakiáda přinese co nejlepší vítr a nejkrásnější draky a co nejvíce rozzářených světýlek v dětských očích.
Eva Křížová

Podzimní dílnička v mateřské škole – Dýňohraní
Ve středu 31. října 2012 se u nás v mateřské škole uskutečnila
již podruhé podzimní dílnička pro rodiče a děti na téma „Dýňohraní“. K tomuto účelu jsme uvolnili třídu u Žluťásků. Učitelky ve všech třídách vyvěsily plakáty s pozvánkou pro rodiče na
podzimní tvoření z dýní a přírodnin. Přírodniny ke zdobení dýní
nasbíraly děti při vycházkách, ozdobné dýně a několik velkých
oranžových zajistily učitelky, některé si
přinesly maminky s sebou. Materiálu
jsme připravily hodně, a tak nás trochu
mrzelo, že tentokrát přišlo méně rodičů
než v loňském roce. Maminky, které se svými dětmi přišly, doplnil i jeden
tatínek. Všichni přišli v dobré pohodové náladě a hlavně se jim chtělo pobýt
spolu, vzájemně si popovídat, blíže se
poznat i s učitelkami, které se o jejich
děti starají. Maminky pilně pracovaly a
děti jim přitom radily, jak by mohlo to
jejich dýňové strašidlo vypadat. Stihly si i pohrát s kamarády. Paní učitelka
Oulehlová z tvoření pořídila fotografie
včetně společné fotografie hotových výrobků „Dýňáčků“. Rodiče strávili v ma-
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teřské škole při tvoření asi dvě hodiny a pak si svá kouzelná
dílka odnesli domů k radosti všech členů rodiny. Několik dílek
věnovali i nám, abychom si s nimi mohli vyzdobit vstupní prostory jednotlivých tříd a potěšit tak i děti, které se „Dýňohraní“
nemohly zúčastnit.
Irena Smékalová a Jitka Oulehlová, učitelky mateřské školy

Němčice
pod lupou
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Zápis
Zápis dětí do mateřské školy pro školní rok 2013/2014 se uskuteční v pátek 8. února 2013
v budově mateřské školy od 8.00 hodin do 15.00 hodin. Rodný list dítěte vezměte s sebou.
Nezapomeňte zapsat i ty děti, u kterých předpokládáte nástup do mateřské školy od 1. ledna 2014.
Těšíme se na Vás.
Miluška Grulichová, ředitelka MŠ

Sto let mateřského školství v Němčicích nad Hanou a
35. výročí od otevření nové Mateřské školy v Němčicích nad Hanou
První mateřská škola v Němčicích nad Hanou byla zřízena
v roce 1913 v chudobinci, který podléhal správě farního úřadu
a starosty obce /v roce 1913 byl starostou Vrána František, číslo
domu 143/. Byla to soukromá škola s opatrovnou dětí, umístěná
ve staré budově bývalé obecné školy na Komenského náměstí
č.73, řízená sestrami Řehole svaté Hedviky z Nezamyslic. Sestry bydlely v budově školy. Mateřskou školu navštěvovaly děti
z Němčic nad Hanou, školou ještě nepovinné a jejich rodiče odváděly sestrám odměny ve formě naturálních darů. V září 1949
byla mateřská škola postátněna. Po odchodu řádových sester
v roce 1950 vychovávaly děti v mateřské škole učitelky z povolání.
Mateřská škola pečovala o děti od 7 hodin do 17 hodin denně.
V roce 1952 byla provedena přestavba budovy. V přízemí
byla umístěna mateřská škola a v nově zřízeném poschodí jesle.
Od školního roku 1962/1963 byly zřízeny dvě oddělení mateřské školy s kapacitou 54 dětí. Protože kapacita školy byla nedostačující, bylo rozhodnuto postavit mateřskou školu novou.
Nová mateřská škola pavilonového typu Velox byla postavena na vhodném klidném prostranství v Trávnické ulici občany
města v akci „Z“ za přispění místních závodů. Slavnostně byla
otevřena 17. prosince 1977. Provoz mateřské školy byl zahájen
hned v pondělí 20. prosince 1977 a od 2. ledna 1978 byly přijaty všechny přihlášené děti z Němčic nad Hanou a z Hrušky.
Kapacita školy se zvýšila na 120 dětí, které byly umístěny ve
dvou pavilonech po 60 dětech. V každém pavilonu byly dvě
třídy, každá s kapacitou 30 dětí. Provozní doba mateřské školy
byla stanovena ve všech třídách stejná od 6.30 hodin do 16.30
hodin denně. Po otevření nové mateřské školy byly uzavřeny
obě stávající mateřské školy, do nichž dosud děti chodily, a to
v Němčicích nad Hanou a v Hrušce.
Při mateřské škole byla postavena hospodářská budova
a dvoupodlažní dům se dvěma bytovými jednotkami pro učitelky. Oba pavilony propojuje s hospodářskou budovou spojovací chodba. V hospodářské budově je od zahájení provozu až
doposud umístěna školní jídelna, prádelna, společná kancelář
ředitelky školy a vedoucí školní jídelny a kotelna.
První zaměstnanci v nové mateřské škole:
ředitelka školy: Božena Hynštová
učitelky mateřské školy : Slavomíra Zádrapová, Blažena Vavříková, Radomíra Konečná, Jana Stratilová, Anežka Soušková,
Jindřiška Tučková a Jaroslava Jedličková
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školnice: Jarmila Podaná
uklízečky: Eva Hapková, Marie Dorotíková a Karla Štefcová
vedoucí stravovny: Anna Vránová
vedoucí kuchařka: Marie Matoušková
kuchařka: Jiřina Přemyslovská
pomocná kuchařka: Libuše Pospíšilová
pradlena: Miluše Stuchlíková
topič a údržbář: František Stuchlík
Nejdéle působící ředitelkou na škole byla paní Božena Hynštová z Chválkovic na Hané, která pracovala na škole plných
33 let, od roku 1960 do roku 1993.
Od svého otevření až do 30. září 1993 měla mateřská škola
čtyři třídy a kapacitu 120 dětí. Pro školní rok 1993/1994 bylo
zapsáno pouze 63 dětí. Snížení počtu zapsaných dětí vedlo
k tomu, že s účinností od 1. října 1993 byla jedna třída uzavřena
a byla snížena i plánovaná kapacita na 90 dětí. Uvolněné prostory
byly ve školním roce 1993/1994 využívány hlavně jako tělocvična, stálá lehárna pro jednu třídu a využívaly je i zájmové kroužky
vedené učitelkami – výtvarný, pohybově taneční, hudební.
V srpnu 1994 byla do těchto prostor přestěhována ze stísněných prostor v Základní umělecké škole v Němčicích nad Hanou Městská knihovna s knihovnicí paní Luďkou Kouřilovou.
Provoz knihovny nijak nenarušoval chod mateřské školy, v té
době byl vhodnou variantou využití volných prostor v budově
mateřské školy.
Od tohoto školního roku se počet zapsaných dětí pomalu
zvyšoval a ustálil se na 78 dětech. Krize nastala ve školním roce
2004/2005, kdy bylo zapsáno vůbec nejméně dětí za celou historii trvání mateřské školy, a to 56 dětí, z toho bylo 13 dětí z okolních obcí. Děti byly umístěny do dvou tříd po 28 dětech a třetí
třída byla dočasně uzavřena. Od školního roku 2005/2006 byly
v provozu opět všechny tři třídy, počet zapsaných dětí se ustálil
na 78 zapsaných dětech, a to hlavně díky dětem z okolních obcí
– Hruška, Tvorovice, Mořice, Víceměřice a Dřevnovice, které
do naší mateřské školy začaly dojíždět.
Při zápisu do mateřské školy pro školní rok 2009/2010 se
poprvé v historii mateřské školy stalo, že jsme nemohli přijmout k docházce všechny zapsané děti z důvodu nedostatečné
kapacity ve třídách. Osm dětí nebylo k docházce přijato. K zá-
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pisu do mateřské školy pro školní rok 2010/2011 se dostavilo
rekordních 51 dětí a volných míst od 1. září 2010 bylo pouze 24.
Zřizovatel mateřské školy Město Němčice nad Hanou rozhodl
o obnovení provozu čtvrté třídy mateřské školy od 1. září 2010
a zvýšení kapacity mateřské školy na 100 dětí.
Aby se mohla čtvrtá třída otevřít, bylo potřeba z prostor
mateřské školy vystěhovat Městskou knihovnu a uvolněné prostory opět přizpůsobit potřebám dětí. Knihovna ukončila svoji
činnost 31. března 2010. Ihned se začalo s úpravami a modernizací. Všechny potřebné práce se podařilo provést ve velmi
krátké době a již 11. června 2010 byla třída kompletně připravena k zahájení provozu. Těšily jsme se z krásného prostředí,
nemohly jsme se dočkat, jak se bude nová třída líbit dětem
a jejich rodičům. Přišel 3. srpen 2010, v prvním poschodí
praskla hadička od splachovadla a nové prostory nám vytopila
voda. Špatný začátek, dobrý konec. Do zahájení školního roku
nezbývalo mnoho času, ale společnými silami ve spolupráci se
zřizovatelem jsme zvládli vše napravit a 25 tříletých dětí přišlo
první den školního roku 2010/2011 do krásného prostředí.
Čtvrtá třída je otevřena již třetím rokem a stále máme kapacitu školy – 100 míst - zcela naplněnou. Mateřskou školu navštěvují nejen děti, které mají trvalé bydliště v Němčicích nad
Hanou, ale i z okolních obcí. V letošním školním roce je jich
přibližně třetina z celkového počtu. Nejvíce dětí dojíždí ze sousední obce Hruška. Dále z obcí Tvorovice, Měrovice, Mořice,
Vrchoslavice, Víceměřice, Doloplazy, Pavlovice, Vitčice, Stříbrnice, Unčice, Srbce a Pivín.
Součástí mateřské školy je školní jídelna s kapacitou 120 jídel. Na podzim roku 2004 byla provedena celková rekonstrukce
prostor jídelny. Ve spolupráci se zřizovatelem se postupně modernizuje vybavení školní kuchyně.
Jako jedna z mála škol máme vlastní prádelnu, je umístěna
v hospodářské budově. Od zahájení provozu v roce 1977 sloužila pouze potřebám mateřské školy, po otevření jeslí v Němčicích nad Hanou v roce 1979 i jim. Přechodně od 1. ledna 1994
do 31. prosince 2003 přešla prádelna pod správu zřizovatele. Od
1. ledna 2004 je opět součástí mateřské školy.

Právní subjektivitu získala Mateřská škola v Němčicích nad
Hanou 1. ledna 2003.
Výročí naší mateřské školy si chceme připomenout dvěma
akcemi a obě se uskuteční v pátek 7. prosince 2012.
V dopoledních hodinách se uskuteční Den otevřených dveří
pod názvem „Mámo, táto, pojď si hrát“ pro rodičovskou veřejnost.
V podvečerních hodinách přivítáme v mateřské škole
všechny, kteří za 35 let provozu nové mateřské školy byli jejími
zaměstnanci. Bohužel se dvěma z prvních zaměstnanců se již
nesetkáme, a to s paní Slavomírou Zádrapovou a paní Jarmilou
Podanou. Vím určitě, že nám budou chybět a že si při našem
setkání na roky prožité v jejich společnosti mnohokrát vzpomeneme.
Bývá zvykem oslavenci něco přát. Přeji proto naší mateřské
škole, aby měla i v budoucnu dostatek dětí, a to hlavně „Němčických“, a aby se z ní co nejčastěji ozýval smích šťastných a spokojených dětí.
Miluška Grulichová, ředitelka mateřské školy

Ze života ZŠ
Dvacet nejlepších sběračů při podzimním sběru papíru
Szabo Lucie

3. B

962 kg

Kyseláková Alena

6. tř.

330 kg

Kyselák Martin

4.A

793 kg

Hošková Sabina

6. tř.

317 kg

Masaříková Klára

4.A

686 kg

Vosičková Kateřina

1. A

265 kg

Kvapilová Tereza

5.tř

591 kg

Vosičková Michaela

4. A

252 kg

Majer Dominik

1.B

567 kg

Matulová Adéla

2. B

240 kg

Bulková Eliška

9.tř.

415 kg

Ježek Daniel

3.B

238 kg

Minařík Pavel

5. tř.

387 kg

Šmíd Tomáš

5.tř.

228 kg

Sklenářová Michaela

4.B

362 kg

Šmíd Dominik

l.B

228 kg

Kyselák Antonín

8.B

359 kg

Kvíčalová Zuzana

7. tř.

227 kg

Kyseláková Adéla

1. B

344 kg

Reiskup Jan

7. tř.

220 kg
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Jak to je se SBĚREM PAPÍRU?
V ZŠ Němčice nad Hanou třídíme a recyklujeme starý papír, chráníme naše lesy, zlepšujeme životní prostředí, zachraňujeme planetu ZEMI!
Dvacet nejlepších sběračů starého papíru z celé školy pojede v prosinci za odměnu do Prahy na prohlídku předvánoční
Prahy. Žáci se setkají s patronkou Stonožky, s paní Bělou Gran
Jensen a prohlédnou si pamětihodnosti Prahy.

V říjnovém sběru starého papíru se výtěžek vyšplhal k
částce

20 388 Kč
Z toho na KONTO STONOŽKA bylo odesláno 6 796 Kč.
V ZŠ Němčice nad Hanou zůstane 13 592 Kč.
Žáci byli odměněni ve třídách nejen sladkou odměnou,
ale i pochvalou v žákovských knížkách. Najdete je ve škole na
Stonožkové nástěnce.
Děkuji všem sběračům, kteří ve dnech od 8. října do
17. října 2012 „Stonožkovou sběrovou akci“ podpořili, panu
školníkovi Fidrovi za pomoc při vážení, žákům i učitelům
za kila starého papíru, přátelům Stonožky i dobrovolným
dárcům.
Všichni v němčické škole vědí, že se Stonožkou,

DĚTI POMÁHAJÍ DĚTEM!!!
Mgr. Alena Řezáčová

Romská pěvecká soutěž
Dne 31. 10. 2012 proběhlo po roce další kolo oblíbené pěvecké soutěže romských dětí. Pod vedením paní učitelky Lenky Literové a asistentek Polcrové a Chalánkové se děti mohly
předvést se svým pěveckým uměním. V kategorii mladších
žáků se na 1. místě umístil Lukáš Porčogoš ze 2.A, 2. místo obsadily Klára Čurejová a Adéla Mišálková, obě z 5.třídy, 3.místo
patřilo Kristýně Čurejové z 2.B. V kategorii starších 1. místo
obsadily žákyně 7. ročníku Sandra Husárová a Sabina Miková,
2.místo Kristýna Kandrová z 9. ročníku. Celkem soutěžilo 16
dětí z 25 zúčastněných. Všichni soutěžící byli odměněni nejen
sladkostmi, ale i bouřlivým potleskem.
asistentka Lenka Chalánková

Bludiště 2012
V pondělí 15. října jsme se vydali s žáky 9. ročníku a pěti
žáky 8. ročníku do Ostravy, abychom soutěžili v pořadu České televize Bludiště. Se záludnými úkoly bojovalo družstvo
ve složení Monika Leciánová (kapitánka), Martin Bambušek,
Dominik Zapletal a Luděk Minařík, my ostatní jsme se usadili v publiku. Atmosféra na natáčení byla výborná. Našim
soupeřem bylo družstvo ze ZŠ Nový Jičín, které už bylo v
soutěži potřetí, což se ukázalo jako velká výhoda. Jičíňáci
získali velký náskok při házení bludišťáků, ale naši mocně
dotahovali. Až poslední úkol rozhodl o konečném vítězi.
Bohužel jsme to nebyli my. Ale nevadí, zkusíme to příště. I
přes porážku jsme si odvezli pěkné zážitky. Tak zase někdy
do Bludiště?!
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Projektový týden na ZŠ Němčice nad Hanou 15. - 19. 10. 2012
K tradičním akcím naší základní školy se již několik let
řadí podzimní PROJEKTOVÝ TÝDEN, který se zaměřuje na
posílení pozitivních aktivit a zároveň minimalizaci některého
z nežádoucích projevů chování. Ten letošní nesl název: Informační a komunikační technologie - dobrý sluha, ale zlý pán.
I. stupeň:
S ohledem na to, že vybrané téma je dosti náročné, omezily se aktivity v 1.- 3. ročníku především na středeční Den
s třídním učitelem. Dětem byla promítnuta powerpointová
prezentace nazvaná Abeceda kyberšikany, na kterou navazovala beseda s žáky. Toto téma bylo - s přihlédnutím k věku a
schopnostem dětí - vhodně zařazováno během celého týdne
i do běžné výuky. Žáci 4. ročníku nápaditě využili i metodu
komunitního kruhu, řízené besedy s vyučujícím, hraní společenských her, prezentaci svých zájmů, skupinovou práci, vyplňování dotazníku apod. 5. třída měla v programu i účast na
besedě s paní starostkou.
II. stupeň:
Na úterý 16. října bylo připraveno setkání se starostkou
paní Ivanou Dvořákovou a místostarostou Ing. Janem Vránou. V příjemné atmosféře si žáci vyslechli aktuální informace
o dění v Němčicích. Zvláštní pozornost byla věnována probíhající výstavbě sportovní haly a dosavadním zkušenostem s
využitím bezpečnostních kamer ve škole i ve městě.
Ve středu 17. října se žáci 6. - 9. ročníku zapojili do tzv.
tvůrčích dílen, které si pro ně odpovědně připravili pověření
pedagogové. Ze široké nabídky námětů a aktivit si každý žák
mohl vybrat témata, která ho nejvíce zajímala:
1.) Abeceda kyberšikany (Mgr. Dostál)
2.) Rozbor novin a časopisů (Mgr. Tesaříková)
3.) Rozbor televizního zpravodajství (Mgr. Zahradová)
4.) Minulost, současnost i budoucnost médií (Mgr. Krejčová)
5.) Tvorba přáníček pro Stonožku (Mgr. Podmolíková)
6.) Sociální sítě - aneb život ve virtuálním prostředí (Mgr. Matoušek)

7.) Internet - dobrý sluha, ale zlý pán (Mgr. Mitana)
8.) Tvorba školního zákona proti šikaně (Mgr. Pozdíšek)
Ve čtvrtek 18. října proběhla mezi občany Němčic nad
Hanou anketa o tom, kolik času denně věnují tisku, rozhlasu, televizi a internetu. Výzkumné šetření pod vedením Mgr.
Tesaříkové realizovali žáci 9. ročníku, kteří chodí do mediální
výchovy.
Pátek 19. října byl vyhrazen dotazníkovému šetření, vyhodnocení všech uskutečněných aktivit a sestavení projektových výstupů, které byly umístěny na prezentační nástěnky
před jednotlivými třídami. Žáci 8. tříd navíc zhlédli výukové
filmy Seznam se bezpečně 1. a 2. Vybraní žáci 9. ročníku zavítali v průběhu dopoledne mezi děti z I. stupně, aby jim ukázkami hudebních a sportovních aktivit předvedli, že volný čas
lze trávit zajímavě a smysluplně. Nejen vysedáváním u televize
a počítače.
Akce byla časově i organizačně velmi náročná, ale vyučující i žáci se jí zhostili velice dobře. Doufáme, že se pozitivní
vliv celého projektu projeví i při běžné výuce během celého
školního roku.
Mgr. Pavel JANURA,
koordinátor a garant projektového týdne
Mgr. Lenka LITEROVÁ,
autorka příspěvku za I. stupeň

Reportéři ve městě
11 žáků 9. ročníku z mediální výchovy v
rámci projektového týdne ICT provedli
v našem městě Němčicích nad Hanou
anketu na téma „Kolik času denně věnujete těmto mediím?“
Celkem se zeptali 229 osob.
Kolik času denně věnujete televizi?
- Asi 1 h
72
- 1-2 h
59
- 2-3 h
42
- 3-5 h
29
- Více než 5 h 19
Nejvíce (72) sledují asi 1 hodinu nebo
1-2 hodiny (59).
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Kolik času denně věnujete rádiu?
- Asi 1 h
121
- 1-2h
33
- 2-3 h
17
- 3-5 h
15
- Více než 5 h 41
Nejvíce poslouchají asi 1 hodinu, na
druhém místě více než 5 hodin.
Kolik času denně věnujete tisku?
- Asi 1 h
166
- 1-2h
31
- 2-3 h
14
- 3-5 h
2
- Více než 5 h 8
166 osob čte noviny asi 1 hodinu.
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Kolik času denně věnujete internetu?
- Asi 1 h
91
- 1-2h
38
- 2-3 h
20
- 3-5 h
16
- Více než 5 h
46
Asi 1 hodinu u internetu tráví 91 osob,
více než 5 hodin 46 lidí, což je zarážející.
zpracovali žáci
z mediální výchovy
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Turnaj škol ve stolním tenisu
Chlapci naší školy se zúčastnili turnaje ve stolním tenisu.
Nejprve zvítězili v okrskovém kole a potom 15. listopadu suverénně vyhráli také okresní finále v Prostějově. Zajistili si tak
postup do krajského finále, které se bude hrát v Přerově. Družstvo hrálo ve složení Martin a Michal Vlachovi, Václav Kubíček a náhradník Vojtěch Domanský. Přejeme hodně úspěchů
v krajském finále.

V úterý 27. listopadu se družstvo zúčastnilo krajského
finále v Přerově. Utkali se postupně se všemi vítězi jednotlivých okresů Olomouckého kraje. Dařilo se jim skvěle. Až v
posledním utkání se střetli s také dosud neporaženými chlapci z Mohelnice. Po napínavém průběhu nakonec prohráli 3:4.
Obsadili tak krásné 2. místo. Děkuji celému družstvu, zvláště
pak Martinu a Michalu Vlachovi, za vynikající reprezentaci
naší školy.
Mgr. Libor Mitana

První poznávací vycházka
Na první třídnické hodině v září jsme se ve 4.B domluvili,
že si jako třída vyjdeme ve volném čase na malý společný výlet.Tak se taky stalo v sobotu 3. listopadu.
Paní učitelka naplánovala cíl naší vycházky na nedalekou
vyhlídku Kozlov u obce Víceměřice. V sobotu ráno jsme se
sešli (Filip, Michal, Ondra, Zdeněk, Martin, Tomáš a jeho sestřička Martina a také dvě maminky) u školy a po vyznačené
cestě jsme se vydali směrem na Novosady a Hliník. Cestou
jsme bedlivě sledovali značení, abychom nepřehlédli jednotlivá stanoviště, kde jsme měli připraveny úkoly.
Na prvním stanovišti na Hliníku jsme soutěžili v hodu
míčkem a granátem na cíl. S hodem granátem jsme se ve škole
nesetkali, tak to pro nás byla novinka. A úplně jednoduchý
úkol to nebyl. Nejlépe si vedl Filip, který zasáhl cíl 4krát ze
sedmi pokusů. Ale snažili jsme se všichni.
Na druhém stanovišti nad Zaječákem nás čekal úkol náročnější. Náš úkol byl napsaný morseovkou. Museli jsme si
ho nejdříve vyluštit a pak splnit. Ale paní učitelka pro nás nachystala malého pomocníka. Znaky Morseovy abecedy nám
vytiskla, tak to bylo o něco snazší. Všichni jsme úkol splnili
dobře a v terénu se zorientovali podle světových stran.
Poslední stanoviště bylo již přímo na vyhlídce Kozlov. Výhled do okolí byl trochu v mlze, ale nejbližší obce jsme viděli dobře. Zaujala nás železniční trať z Přerova a z Prostějova
a jejich spojení v Nezamyslicích. V dálce jsme viděli obec
Vitčice, odkud je několik spolužáků. Naopak se nám nelíbila
němčická skládka. K rozhledu po okolí jsme měli k dispozici
i dalekohled. Na tomto stanovišti nás čekal další úkol. Zkusili jsme určovat světové strany podle buzoly. To využijeme
později ve vlastivědě. Všem se nám to podařilo a dostali jsme
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malou sladkou odměnu.
Na zpáteční cestě jsme se zastavili ještě na Pastviskách,
kam chodí spousta němčických rybářů chytat ryby. My jsme
ryby trochu nakrmili kukuřicí z nedalekého pole. Pak už jsme
šli kousek po krajnici silnice a pak polní cestou zpět na Hliník
a ke škole. Blížilo se poledne a my jsme dostali chuť na oběd,
který nás doma čekal. Rozloučili jsme, popřáli si pěkný zbytek víkendu a spokojeni jsme odcházeli domů. Také jsme se
domluvili, že si zase brzy někam vyšlápneme a doufáme, že
půjdou s námi i další spolužáci ze třídy.
Kluci ze 4.B
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Benefiční koncert
Žáci 6. a 7. ročníku se jako diváci zúčastnili benefičního
koncertu nadace Patříme k sobě v Nezamyslicích, ve kterém
vystoupili se svými pěveckými, hudebními i tanečními čísly
klienti různých sociálních zařízení. Naše děti je odměňovaly
potleskem, společně s nimi si zazpívali. Podpořili jsme dobrou věc.
Naďa Tesaříková

Náš školní časopis
Víte, že v naší škole již řadu let vydáváme školní časopis?
Již druhým rokem ho vydáváme pod názvem „Bonbónky“
a na jeho tvorbě se podílejí žáci 9. ročníku v mediální výchově. Pokud máte zájem, můžete si ho přečíst na www stránkách naší školy nebo v městské knihovně. Zachycuje život ve
třídách i v celé naší škole.
S našimi Bonbónky jsme se přihlásili do soutěže Školní
časopis roku, ve které jsme se v Olomouckém kraji umístili
na 2. místě.
Naďa Tesaříková

Láska k jídlu
Tak se jmenovala báseň, kterou napsal žák 6. třídy naší
školy Tomáš Karnet a se kterou zvítězil v 11. ročníku okresní
literární soutěže Sovičkiáda, kterou pořádá Okresní knihovna v Prostějově. Blahopřejeme a přejeme mu další literární
úspěchy. Naše škola se zapojuje do této soutěže od jejího počátku a za uplynulých 11 let jsme měli 15 oceněných prací,
poezii i prózu.
Naďa Tesaříková

Číslo 4/2012
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O hanáckyho kohóta
Jak už je na naší škole několikaletou tradicí, i letos začátkem listopadu
proběhla pěvecká soutěž „O hanáckyho
kohóta“. Minulý školní rok se nám podařilo získat opět vítězství v okresním
i krajském kole, a to díky Anně Buriánkové a Tomáši Literovi.
Letos bylo do školního kola přihlášeno 53 zpěváčků, kteří se rozdělili do
tří věkových kategorií. Největší obsazení měla I. kategorie (35 dětí), proto
porota ocenila více dětí na stupních
vítězů.
1. KATEGORIE
1. místo - Tomáš Litera ( 3.A )
2. místo - Lenka Heráková ( 3.A )
Petr Křupka ( 3.A )
Veronika Luběnková ( 3.B )
3. místo - Lucie Mekysková ( 1.A )
Ondřej Mitana ( 2.A )
Eliška Vrbová ( 2.A )

2. KATEGORIE
1. místo - Tereza Kvapilová ( 5. tř. )
2. místo - Kristýna Ševčíková ( 4.A )
3. místo - Alena Kyseláková ( 6. tř. )
Kristýna Burdová ( 6. tř. )
3. KATEGORIE
1. místo s postupem - Kateřina Rudyková ( 8.B )
1. místo bez postupu - Kamila
Janová ( 8.B )
2. místo - Barbora Oulehlová ( 7.
tř. )
3. místo - Zuzana
Kvíčalová ( 7. tř. )

výkon a vítězům z 1. míst přejeme hodně
štěstí v prosincovém okresním kole!
Poděkování také patří Kulturnímu
středisku v Němčicích nad Hanou, které
pro děti zajistilo krásné pamětní listy a
diplomy a organizaci POŠ, která se postarala o sladké odměny všem zpěváčkům.
Mgr. Lenka Literová
pěvecký sbor Skřivánek

Všem
Skřivánkům děkujeme za jejich snahu
a pěkný pěvecký

Školní kolo soutěže „Znáš svůj kraj?‘‘
Je 13. listopadu 2012 a my se právě nacházíme v Sokolovně
v Němčicích nad Hanou, kde se za chvíli začne odehrávat
školní kolo soutěže „Znáš svůj kraj“, kterou si pro školy regionu připravil Dům dětí a mládeže Orion.
Soutěžit bude 5 družstev, která již zasedla k soutěžním stolům se svými barvami. V rychlosti vám jednotlivá družstva
představím.
ČERNÁ:
Kapitán: Jakub Porupka (8.A)
Spoluhráči: Václav Kubíček (8.B), Klára Knechtová (9.), Aleš
Hruška (7.), Alena Kyseláková (6.)
BÍLÁ:
Kapitán: Radek Kouřil (8.A)
Spoluhráči: Radim Janečka (9.), Ondřej Žoch (7.), Anna
Zmidlochová (8.B), Bára Bašková (6.)
ŠEDÁ:
Kapitán:Denisa Vysloužilová (8.B)
Spoluhráči: Kateřina Oulehlová (8.A), Vojtěch Navrátil (9.),
Martin Václavíček (7.), Jana Opravilová (6.)
ZELENÁ:
Kapitán: Jan Bartošík (8.A)
Spoluhráči: Eliška Bulková (9.), Petr Kouřil (7.), Oldřich
Přecechtěl (8.B), Karolína Hrubá (6.)
MODRÁ:
Kapitán: Vojtěch Domanský (8.B)
Spoluhráči: Luděk Minařík (9.), Lenka Chalánková (8.A),
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Jan Reiskup (7.), Štěpán Vozihnoj (6.)
U jednoho stolu zasedla také naše porota, kterou tvoří Mgr.
Jana Benešová , Mgr, Libor Mitana a Mgr. Pavel Dostál.
Ale už pozor, protože moderátorka Mgr. Naďa Tesaříková
zahajuje soutěžní klání. Jako asistentky jí budou pomáhat
žákyně 9. ročníku Barbora Jurtíková a Monika Zedníčková.
A nyní již probíhá 1. část, která je věnována vědomostem
o Olomouckém kraji. Každé družstvo si vybere jednu otázku
a musí ji zodpovědět; ostatní družstva mohou, ale nemusí.
Na rozmýšlení mají půl minuty a potom musí zvednout písmeno s odpovědí.
Já sedím v družstvu černých. Rozmýšlíme se, jak bychom
odpověděli. A rozhodli jsme se pro odpověď C, která byla
špatná. Sice z toho nemáme největší radost, ale jdeme dál,
protože to byla teprve první otázka. Na tomto kole získalo
naše družstvo 8 bodů. Nebyli jsme nejlepší, ale ani nejhorší:).
Nyní přecházíme ke druhé části, která je hlavně o fyzické
zdatnosti a přesné mušce.
Družstva mají 2 minuty na to, aby vhodila co nejvíce košů.
Hází se basketbalovým míčem.
Naše družstvo naházelo 10 košů.
Všichni netrpělivě čekají na 3. část, ve které se jedná o to, že
máme v časovém limitu 7 minut z dodaného materiálu sestavit co nejvyšší věž. Naše moderátorka nám k tomu přečetla krátký text o vysílači v Dobrochově. Soutěž právě začala,
je těžké vymyslet strategii tak, aby nám věž vydržela nejméně
10 vteřin od ukončení limitu.
V tomto kole naše družstvo neuspělo a dostali jsme pouze
jeden bod. Všichni jsme se tomu zasmáli, protože se nám věž
skácela hned, jak jsme ji pustili.

Němčice
pod lupou

Číslo 4/2012

Ve čtvrté části si budeme namáhat mozek; jde totiž o to, že
musíme poznat významnou osobnost našeho Olomouckého
kraje. Bude to těžší, ale věřím, že to s přehledem zvládneme.
Moje domněnka byla špatná, všichni až na naše družstvo
to zvládli. Odpověď byla Pavel Novák, ale my jsme napsali
Jaroslav Erik Frič. Nejsme zklamaní, bereme to sportovně,
protože je to jenom soutěž, a hlavní je, že jsme se zúčastnili
A jdeme na pátou část. Kdo nezná hanácký kroj, tak tu moc
bodů nezíská.
Jde tu o tohle: dostali jsme obrázky části krojů, různé názvy části krojů a na třetím listě popis té části. Musíme spojit
název, obrázek i text k sobě tak, aby to bylo správně. Kdyby
se nám náhodou podařilo spojit jen obrázek s textem nebo
název s obrázkem, dostaneme půl bodu.
Naše družstvo se snaží jak může, ale moc nám to nejde, nikdo nezná hanácký kroj, a tak si jen tipujeme podle textu, co
by k čemu mohlo patřit. Dostali jsme jen 3,5 bodů, ale i to
je výkon.
A zbývá už jen vyhodnocení celé soutěže. Než porota spočítá body, zazpívají nám dvě žákyně 8.B Katka Rudyková
a Kamila Janová. Všichni soutěžící jsme nervózní, ale musíme počkat.
Ještě další zdržení. Naše a zelené družstvo máme stejný počet
bodů. Rozhoduje střelba na koš a my jsme úspěšní.

Nakonec je tedy na 5. místě družstvo zelených
na 4.místě naše družstvo (černých)
na 3.místě družstvo bílých
na 2.místě družstvo modrých
a na 1.místě družstvo šedých.
Gratulujeme vítězům a doufáme, že nás budou v regionálním kole reprezentovat stejně dobře jako dnes
Naše soutěž končí a všichni se
odebírají domů,
jen žáci 8. tříd
pomáhají s úklidem. A málem
bych zapomněla.
Celou akci nazvučil a fotografoval
spolužák
Michal Lenert.
Bylo to super odpoledne.
Klára Knechtová,
žákyně 9.ročníku

Sportovní hala
V říjnu školní parlament na naší škole vyhlásil na návrh starostky města v Němčicích nad Hanou soutěž na název nové
víceúčelové sportovní haly.
Žáci od 1. do 9. třídy se ve velké míře do této soutěže zapojili.
Sešlo se více jak 120 návrhů, některé se vyskytly i několikrát.
Jednotlivci navrhovali i více názvů. Asi nejvíc vymyslela
Lenka Vaculíková ze 7. třídy.
Název vybírala komise ve složení: starostka našeho města
paní Ivana Dvořáková, ředitelka ZŠ paní Hana Matušková,
předsedkyně POŠ při ZŠ paní Jana Oulehlová, učitelka ZŠ
paní Milada Krejčová, žákyně, členky školního parlamentu
Kateřina Oulehlová (8. A) a Marie Horáková (7. tř.). Každý

ze zúčastněných si vybral 5 názvů, které se mu líbily. Nejvíc
hlasů dostaly tyto názvy: Suprovka (autor David Chytil 4. A),
Sportakus (autorka Kristýna Ševčíková 4. A), Žabka (autoři
Max Kopřiva 3. B, Lenka Vaculíková 7. tř., Anna Zmidlochová 8. B) a Rosnička (autoři Sabina Velčovská 6. tř., Kamil Ošmera 8. A). Navrhovatelé těchto názvů budou oceněni
malým dárkem a autor vítězného názvu dostane pamětní list
a bude přítomen slavnostnímu otevření haly.
Komise vybrala název Suprovka.
Všem žákům, kteří se zúčastnili této soutěže, děkujeme za
podnětné návrhy.
Garant školního parlamentu Milada Krejčová

Zápis žáků do 1. ročníku
Ředitelství Základní školy v Němčicích nad Hanou oznamuje, že zápis do 1. ročníku pro školní rok 2013/2014 se bude
konat v pátek 25. 1. 2013 v době od 14,00 hodin do 17,00 hodin.
Rodiče přinesou k zápisu tyto dokumenty:
1) rodný list
2) vyplněnou žádost o přijetí k povinné školní docházce (bude
k dispozici u zápisu nebo je volně přístupná na webových
stránkách školy)
3) kartičku zdravotní pojišťovny dítěte
4) vyplněný dotazník pro rodiče žáka 1. ročník
Zápis se týká dětí narozených od 1. 9. 2006 do 31. 8. 2007.
Děti narozené od 1. 9. 2007 do 31. 12. 2007 mohou být přijati k
povinné školní docházce na základě písemné žádosti rodičů a
vyjádření PPP. Děti narozené od 1. 1. 2008 do 30. 6. 2008 přiloží

Číslo 4/2012

navíc vyjádření odborného lékaře. Pokud chcete žádat pro své
dítě odklad, musí zákonný zástupce písemně požádat o odklad
povinné školní docházky o jeden školní rok, není-li dítě po dovršení šestého roku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé.
Žádost musí být doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení nebo odborného lékaře a musí být podána nejpozději do 31. 5. příslušného roku.
Žádost si můžete stáhnout na našich webových stránkách. Pokud se dítě nemůže k zápisu v uvedeném termínu dostavit, je
možné telefonicky nebo osobně domluvit náhradní termín s
ředitelkou školy. ( 582 386 579, 606 605 214 ). Při dlouhodobé
nemoci dítěte přijdou rodiče zapsat své dítě bez něj. V případě,
že se v termínu zápisu nemohou dostavit, učiní tak po domluvě
s vedením školy nejpozději do 15. února 2013.
Zveme všechny budoucí prvňáčky spolu s rodiči.
Mgr. Hana Matušková, ředitelka ZŠ

Němčice
pod lupou
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Ze života DDM
Rok 2012 se chýlí ke konci a i my na DDM bilancujeme.
Rok 2012 byl pro nás, vás a vaše děti v mnohém nový, v mnohém si udržel svou tradici a v něčem třeba i překvapil.
V roce 2012 se rozhodlo 187 dětí, že pojede s domečkem
na 1 zimní a na některý z 5 letních táborů. Dalších 120 dětí
využilo naší nabídky a naplnilo svůj volný čas některou ze 7 víkendových akcí a v neposlední řadě se v roce 2012 rozhodlo 543
účastníků navštěvovat některý z 49 kroužků DDM ORION.

V roce 2012 se podařilo získat finanční prostředky z několika
dotačních titulů a uskutečnit nové zajímavé akce jako např. Bubenická show nebo díky získaným prostředkům vytvořit příznivější podmínky pro vás a vaše děti v kroužcích, např. v Ekoználku.
Před námi je poslední měsíc v roce, který je pro mnohé z nás
nejhezčím obdobím. Právě pro děti připravuje DDM ORION
sérii akcí. Mimo uvedené akce pro veřejnost se připravuje celá
řada aktivit v jednotlivých kroužcích.

6.12.
16:30

Mikuláš bez čerta

Mikulášská nadílka pro nejmenší děti, probíhá v tělocvičně ZŠ

50,- Kč/ dítě

Je třeba se nahlásit
na DDM ORION

9.12.
17:00

Čertoviny

Tradičně netradiční program na náměstí v
Němčicích n.H.

Vstupné dobrovolné

Není třeba se hlásit

13.12.

Jak voní Vánoce?

Dílna pro děti s vánoční tématikou

50,- Kč/ dítě

Je třeba se nahlásit
na DDM ORION

Do nového roku, roku 2013, bych přála všem našim návštěvníkům, aby u nás stále nacházeli to, co jim v životě dělá
radost, aby chtěli v naší společnosti trávit svůj volný čas.
V roce 2013 připravujeme několik novinek, ale také tradiční
a vámi prověřené akce, na které se těšíte spolu s námi.
Věřím, že i v následujícím roce si vyberete z naší nabídky.
Již nyní pro vaše děti připravujeme několik táborů, víkendovek
a dalších aktivit.
Chtěla bych poděkovat všem našim bezmála 40 externím
pracovníkům, mnoha přátelům i kamarádům a také organizacím, které nám při přípravě a realizaci našich akcí pomáhají, rovněž celé řadě sponzorů, bez nichž by realizace některých
akcí nebyla možná.
Do nového roku přeji všem lidem hodně zdraví, osobních
i pracovních úspěchů, radosti ze své práce a štěstí na cestě rokem 2013.
Mgr. Eva Bašková, ředitelka DDM ORION
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Z kulturního života
Anděl se vrátil
Do parčíku na Hliníku se vrátila zpět
socha Anděla, kterou odborně zrestauroval Mgr. Martin Parobek. A protože
se stalo se v našem městě již tradicí, že

nově zrekonstruované památky požehná
pan farář, nebylo tomu jinak ani u sochy
Anděla a bysty Krista umístěné na budově místní základní umělecké školy. I tuto

bystu restauroval pan Parobek.
Sobotní ráno 6. října se sešli občané
Němčic společně s vedením našeho města, panem farářem Tomášem Stroganem
a panem Mgr. Martinem Parobkem.
Tentokrát byli k tomuto slavnostnímu
aktu přizváni i hasiči, kteří umožnili
panu faráři vznést se až k bystě, která je
umístěna na budově základní umělecké
školy.
Je dobře, že se scházíme při takových
událostech a podporujeme obnovu kulturního dědictví pro další generace.
Jana Oulehlová

Taneční pro dospělé
První říjnovou středu se v sále sokolovny sešlo jedenáct tanečních párů z Němčic a
širokého okolí na první taneční lekci. Námi již prověřený taneční mistr pan Pavel Nečesaný se svou tanečnicí paní Evou během šesti lekcí naučil taneční páry několika tancům,
jako je např. jive, foxtrot, polka, valčík, čača a další. Šest lekcí uteklo jako voda a my jsme
se všichni sešli na poslední závěrečné lekci ve středu 14. listopadu. Vzhledem k tomu, že
to byla prodloužená, tak se večer protáhl až do pozdních nočních hodin. Všichni společně jsme se příjemně pobavili a slíbili si, že se opět setkáme na podzim 2013 na dalším
tanečním kurzu pro dospělé.
Chtěla bych poděkovat všem tanečním párům, že našly odvahu a hlavně chuť jít se
příjemně pobavit, naučit se něčemu novému a poznat nové přátele. Díky také za pochopení sportovcům, že jsme jim po sedm týdnů ubírali možnost sportovat ve středu večer.
Jana Oulehlová

Módní přehlídka
Sobotní večer 10. listopadu patřil sál kina OKO módě. Kroměřížský módní butik NERO pod vedením paní Ing. Marie
Horákové připravil pro diváky přehlídku podzimní a zimní kolekce světových módních značek. Předváděly se modely pro
ženy, muže a nezapomněli jsme ani
na naše nejmenší. Celým večerem
nás provázela paní Marie Retková,
kterou všichni dobře známe jako
hlasatelku České televize, i když
tuto práci ukončila již v roce 2005.
Po ukončení přehlídky měli všichni možnost si předvedené modely
prohlédnout osobně a samozřejmě
také zakoupit. Byl to příjemně prožitý podzimní večer. Doufejme, že
se na podobné akci ještě v sále kina
setkáme.
Jana Oulehlová

Číslo 4/2012
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Plesová sezóna
2013

Výstava fotografií
Jak mnozí z vás již určitě zaregistrovali, objevil se v našem městě Fotoateliér paní Hany Skalkové. Paní Skalková
je velmi příjemná mladá žena, která
profesionálně zhotovuje fotografie. Aby
se našim občanům mohla blíže přiblížit, připravila výstavu svých fotografií
ve foyer kina OKO. Společně s ní představila své fotografie také slečna Tereza
Coufalíková, která se fotografii věnuje
ve svém volném čase. Každá se představila jiným druhem fotografie, paní
Hana se zaměřila na portréty lidí a slečna Tereza na krajinu.
Myslím si, že to byla příjemná výstava, a již nyní připravujeme nové téma
na další výstavu. Přeji oběma dobré
světlo a hodně nápadů do další tvorby.
Jana Oulehlová

19.ledna 2013 – Školní ples, Restaurace Zátiší, k tanci hraje skupina
PROFIL
26.ledna 2013 – 5.Hasičský bál, Sokolovna, k tanci hraje LOS PLAYBOYS
27.ledna 2013 – Dětský karneval,
Sokolovna
16.února 2013 – 29.Divadelní ples,
Sokolovna, k tanci hraje PETER’S
MUSIC
23.února 2013 – Myslivecký ples,
Sokolovna

Město Němčice nad Hanou, DS „Na Štaci“
zvou na

VI. sezónu Divadelních pátků 2012/2013
Program divadelních představení:
18. 1. 2013
19,00 h

DS Amadis Brno
Plný kapsy šutrů (Marie Jones)

22. 2. 2013
19,00 h

Rádobydivadlo Klapý
Amadeus (Peter Shaffer)

15. 3. 2013
19,00 h

Sdružení Klas Klášterec nad Ohří
Příliš hlučná samota (Bohumil Hrabal)

Vstupné na jednotlivá představení je 70,-Kč.
- rodinné vstupné na představení, tj. pokud půjdou oba rodiče, mají děti vstup zdarma.
Těšíme se na setkání s Vámi na divadelních představeních v sále kina OKO Němčice nad Hanou.
Změna programu vyhrazena
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Městská knihovna
Máme za sebou říjnový Týden knihoven i Den pro dětskou
knihu. Obě tyto akce byly již druhým ročníkem v mém působení v městské knihovně.
Celý listopad probíhaly také různé besedy. S žáky ZŠ jsme
pracovali s tvorbou Josefa Lady (6. ročník), kroměřížského rodáka Maxe Švabinského (9. třída), Heleny Zmatlíkové (4. třída)
Zdeňka Buriana (8. ročník). Vzhledem k tomu, že ZŠ má teď
hodně práce nejen ve výtvarné výchově s přípravou velkolepého
mikulášského jarmarku, budou ostatní besedy pokračovat po
Novém roce.
V knihovně se konaly také nejrůznější besedy pro veřejnost
(svíčky, zelené potraviny).
Uskutečnilo se i říjnové pravidelné Pondělní předčítání tentokrát na téma Ženy – autorky v české literatuře (Simona Mo-

nyová, Vlasta Javořická, Vlasta Řeháčková a Lenka Lanczová) a
Ilona Borská a její Doktorka z domu trubačů.
Knihovnu navštívili nejen žáci od 4. do 9. třídy ZŠ, ale i
všechna oddělení družiny a třídy MŠ. Málem bych zapomněla na žáky 2.A a B, kteří přišli s paní učitelkami Řezáčovou
a Tesařovou do knihovny na workshop s názvem „Kniha je náš
kamarád“. Četli jsme veselé pohádky nejen o zvířátkách s poučením. Pracovali jsme i na návrzích obálek knih.
Toto číslo ,,Lupy“ je v pořadí již letošní čtvrté a zároveň poslední v roce 2012. Přeji Vám nezapomenutelné Vánoce. Těšte
se na pohodu, klid, vzpomínání s rodinou a na nový rok, kéž
bychom ho prožili ve zdraví. Přeji si také, abychom méně mluvili a více si naslouchali.
Za MěK Němčice nad Hanou, J. Hošáková

Děti v knihovně

4. ročník práce s knihami ilustrovanými Helenou Zmatlíkovou

Práce s knihou

Předčítáme a kreslíme

Číslo 4/2012

Němčice
pod lupou

17

Historie
Historie němčických hospod 2. část
Panský hostinec č. 25 – Lidový dům
Hostinec s nejbohatší historií v Němčicích je poprvé zmíněn
v urbáři (soupisu poddanských povinností) z roku 1567. Z hostince se tehdy platil vrchnosti roční poplatek 18 grošů a jako majitel
domu je uveden „Mach“. V roce 1597 je zmíněn jako majitel gruntu
s hospodou Jíra Machů. Krátce po třicetileté válce zakoupila hostinec vrchnost, jíž byli tehdejší držitelé kojetínského panství, hrabata
ze Salm-Neuburka. Jak se střídali majitelé panství, měnili se i majitelé hostince. Hostinec byl po dlouhou dobu jediným v obci, což
přinášelo jeho majitelům nemalý příjem.
Vrchnost hospodu neprovozovala osobně, ale pronajímala ji.
V polovině 19. století měl panský hostinec pronajatý Moric Schnabl, před ním jsou jako nájemci hostince zmiňováni Franc Škrkánek
a Theodor Müller. Po roce 1854 si pronajal hostinec Bernard Freund (původem od Kyjova), který zde zůstal hospodským dlouhá
léta. Panský hostinec byl trnem v oku čelným představitelům městečka. Ti si např. v červnu 1859 stěžovali, že pivo v panské hospodě
je špatné, a od 5. do 22. června téhož roku bylo dokonce kyselé.
V roce 1913 se nájemce hostince, kterým byl tehdy Arcibiskupský pivovar v Kroměříži, dohodl na pronájmu stáje hostince
Tělocvičné jednotě Orel, která tuto místnost upravila tak, aby v ní
mohla cvičit. Hostinským byl v té době Bohumil Jiříček.
V roce 1919 dala hraběnka Sandor-Metternich najevo, že by
byla ochotna hostinec prodat. O hospodu s přilehlými pozemky,
které tvořily největší ucelenou plochu v centru městečka, projevilo
zájem samo vedení obce, resp. jeho část. Někteří členové zastupitelstva, včetně starosty Jana Baláše, chtěli rozsáhlé pozemky využít
pro stavbu nové školní budovy či výstavbu bytů pro učitele, jejichž
absenci začínalo městečko značně pociťovat. Proti koupi hostince
se však postavilo vedení lidové strany, což způsobilo rozkol ve vedení městečka. Většina zastupitelů se přesto rozhodla „ucházet“ se
o koupi hostince, který ale v roce 1923 hraběnka Sandor-Metternich nakonec prodala družstvu Lidový dům v Němčicích. Obec
podala protest, ale její žádost byla zamítnuta.
V roce 1939 si pronajala hostinec Naděžda Malinová, která jej
převzala po Janu Horákovi. Naděžda Malinová provozovala hostinec až do jeho nuceného zániku v roce 1951.
V roce 1950 rozhodla Dislokační komise při Okresním národním výboru v Kojetíně o uzavření hostince. Předseda družstva Lidového domu František Kyselák podal proti rozhodnutí o uzavření
hostince obšírné odvolání, ale nebylo to nic platné. Odvolání bylo
zamítnuto, neboť mj. „v budoucnu budou soukromé živnosti ve
svých přídělech značně omezovány a do popředí budou stavěny
živnosti socialistického sektoru, který slouží celku“. K 31. březnu
1951 bylo družstvo Lidového domu nuceno hostinec uzavřít. Po
zhruba 400 letech se tak skončila éra hostince, který byl v době
svého nuceného uzavření nejvýdělečnějším ze všech hostinců
v Němčicích.
Hostinec „Na Pinduli“
5. prosince 1903 schválilo obecní zastupitelstvo žádost Jana Beneše (z č. 24) o povolení otevřít zájezdní hostinec v č. 254. Vedení
města si stanovilo jedinou podmínku: Jan Beneš musí po osm následujících let zaplatit 100 korun jako náhradu za policejní dohled
nad hospodou. Jednalo se totiž o první hostinec, který se nacházel
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mimo centrum obce, takže obecní strážník, který měl nad hostinci
dohled, musel kvůli kontrole hostince (dodržování zavírací hodiny, hraní zakázaných her apod.) zacházet poměrně daleko.
V roce 1908 převzal hostinec Antonín Matoušek. Od svého založení v roce 1911 využíval sál hostince němčický Sokol pro svá
cvičení. Po smrti Antonína Matouška provozovala hostinec od
roku 1926 vdova po zemřelém Anežka Matoušková. Na Silvestra 1937 hostinec vyhořel. Na dalších podmínkách spolupráce se
němčický Sokol s majitelkou hostince nedohodl a přikročil k vybudování vlastní Sokolovny. Anežka Matoušková nechala hostinec
i se sálem po požáru znovu spravit. Po smrti Anežky Matouškové
v roce 1942 převzal hospodu její syn Zdeněk Matoušek.
K 1. srpnu 1951 uvedl Zdeněk Matoušek hostinskou živnost
tzv. do klidu. Jelikož živnost do šesti měsíců neobnovil, hostinská
koncese automaticky zanikla. Po znárodnění byla v hostinci jídelna
cukrovaru, po roce 1989 výrobna oděvů Van Den Berg.
Jako zajímavost lze zmínit, že označení „Pindula“ či „Na Pinduli“ bylo spíše starším zažitým názvem. Oficiální název hostince,
minimálně v pozdějším období, totiž zněl „Hostinec U nádraží“.
Hostinec U Hořavů (dříve U Poušů)
Počátky této hospody se datují do roku 1911, kdy obdržel František Pouš povolení provozovat hostinskou živnost ve svém domě
č. 288. O dva roky později byla schválena jeho žádost o rozšíření
koncese o prodej lihových nápojů.
František Pouš zemřel v červnu 1942. Hostinskou živnost po
něm převzala jeho dcera Marie, provdaná Hořavová. Velká tragédie se v hostinci odehrála v květnu 1945, kdy ruský voják při neopatrném zacházení se zbraní zastřelil Terezii Poušovou, vdovu po
hostinském Františku Poušovi.
Marie Hořavová spolu s manželem Antonínem provozovali
hospodu až do pro hostince nešťastného roku 1950. V tomto roce
rozhodla Dislokační komise při ONV v Kojetíně o uzavření hostince, ke kterému došlo o rok později.
Hostinec v č. 72
Počátky hostince spadají do 70. let 19. století. V roce 1871 si
Josef Matoušek, který po jedenácti letech skončil jako nájemce
obecního hostince, zažádal o přenesení hostinského práva z č. 3 na
svůj dům č.72. Jeho žádost obecní zastupitelstvo zamítlo, ale doporučilo udělení koncese pro „nálev piva a kořalky“ pro dům č. 72.
Posléze zde provozoval hostinskou živnost Hermenegild Matoušek. V roce 1923 převzala hospodu Růžena Večerková, kterou o rok
později vystřídal v provozování hostince František Matoušek. Na
konci roku 1938 zažádal František Matoušek o přenesení hostinské
koncese do č. 421 (nově postavená Sokolovna). Jeho žádost byla
příznivě vyřízena, čímž skončila éra hostince v č. 72.
Hostinec U Šebestů
O právo provozovat hostinskou živnost ve svém domě č. 245
zažádal Jan Voznica úspěšně v roce 1911. V roce 1913 hostinec
prodal Františku Šebestovi, který zde byl hostinským dlouhá desetiletí.
Také tento hostinec se na počátku 50. let 20. století ocitl „na
indexu“ hostinců, které měly být uzavřeny. Pro pokročilý věk Fran-
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tiška Šebesty mu však bylo umožněno provozovat hostinec do jeho
smrti. František Šebesta zemřel v roce 1958 a s jeho smrtí se završila i historie hostince „U Šebestů“.

Dokončení historie němčických hospod bude zveřejněno v
příštím čísle.
Mgr. Josef Matoušek

Další němčické hostince v 19. století
Mimo výše zmíněných hospod existovalo v Němčicích v 19.
století ještě několik dalších hostinců. Obsáhlejší a především konkrétnější pojednání o jejich historii však není možné sepsat pro
absenci pramenného materiálu.
Hostinec v č. 95 – Jednalo se o někdejší němčickou palírnu,
kterou měl v polovině 19. století pronajatu nájemce Panské hospody Moric Schnabl. V roce 1852 je tato palírna označována také
jako hospoda. Další nájemce, Bernard Freund, zažádal v roce 1863
o povolení šenku piva v této palírně. Jeho žádost však vedení města
zamítlo. V letech 1877 a 1879 si podal tutéž žádost František Pospíšil, ale dopadl stejně jako jeho předchůdce. V roce 1884 je ovšem
František Pospíšil zmiňován jako hostinský. Informace o tomto
hostinci jsou poněkud zmatečné: veškeré známé žádosti o udělení
hostinské koncese obec zamítla, naproti tomu v jiných pramenech
je hostinec v č. 95 uváděn.
Hostinec v č. 8 - Florián Kyselák zažádal o udělení hostinské
koncese v tomto domě v letech 1854 a 1859. Obecní zastupitelstvo
jeho žádost pokaždé doporučilo vyšší instanci. Nic bližšího o existenci tohoto hostince však bohužel známo není.

„Manželé Antonín a Marie Hořavovi s dcerou Františkou“

„Hostinec „Na Pinduli“ po požáru“

„Hostinec Lidový dům“

Soutěž

?

?

Tentokrát nám do redakce přišla
jedna odpověď, která nebyla bohužel správná, i přesto děkujeme. Kříž
zachycený na fotografii stával na
kopci u Hrušky.

?

Nová soutěžní otázka:

?

Poznáte z fotografie, kde stojí tento
dům a kdo se v něm narodil?

Číslo 4/2012
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Ze života farnos
Milí čtenáři časopisu Lupa,
tak už je tady zase doba adventu, doba
radostného očekávání Vánoc. Otázkou
je, jestli jsme vůbec radostní a jestli vůbec umíme čekat. K tomu prvnímu se dá
říci, že radostný je ten, kdo má čisté srdce,
kdo je spokojený s tím, co má, a netouží
po věcech, které nemá; který dokáže vidět
i v těžkých chvílích života naději. A umět
čekat – to je v dnešní době, kdy lidé chtějí
všechno hned, věcí, které se musíme učit.
Přece vše má svůj čas zrání, vidíme to všude
kolem nás, v přírodě, nejprve musí strom
rozkvést, až pak přináší plody, nejprve musí
dítě vyrůst, až pak je schopno stát se dospělým člověkem. Podobně je to i s Vánocemi:
nejprve musíme projít adventem, který nás
vybízí, abychom si udělali pořádek ve svém
srdci, abychom odstranili všechno, co není
dobré - jako hněv, závist, nenávist, nepřejícnost a mnohé další špatnosti - a pak bude
naše srdce naplněné pokojem a my budeme
připraveni s užitkem slavit narození Krista.
Celý advent je dobou, kdy máme být
vnímaví k příchodu Ježíše. Boží blízkost
nám naznačuje mnoho skutečností: adventní věnec, na kterém přibývá světlo, i
Boží slovo čtené při mších adventních nedělí naznačuje radostnou přípravu cesty
Pána Ježíše do našich srdcí. Ale k tomu,
aby mohly Vánoce být pro nás skutečnými
Vánocemi, musíme mít ve svém srdci víru,
bez ní se Vánoce pro nás stanou pouze os-

ti

lavou jídla a předávání dárků, tedy pouhou
zvyklostí bez obsahu. Jestli budeme ale chtít
nasytit kromě těla i duši a posílit svého ducha, bez víry to nepůjde.
Co je víra bychom mohli více pochopit na příběhu člověka, který stál na kraji
skalní propasti. Okraj se utrhl a ten muž
padal dolů. Při pádu se sice zachytil o větev, která trčela ze skály, ale bylo mu jasné,
že se dlouho neudrží. Přestože byl nevěřící,
teď na prahu smrti začal nejdříve v duchu a potom nahlas volat: ,,Bože, zachraň
mě, prosím Tě!“ Když už byl zoufalý a na
spadnutí, ozval se Boží hlas: ,,Ale vždyť ty
ve mě nevěříš! Proč mě voláš?“ Muž mu
odpoví: ,,Promiň mi to, prosím, Pane. Zachraň mě. Do smrti Tě budu chválit a všem
o Tobě budu vyprávět, jak jsi dobrý.“ Bůh
mu po chvíli řekne: ,,Dobře, zachráním tě.
Tak se pusť!“ Bůh po nás chce, abychom
udělali první krok. Mojžíš musel nejdříve
chytit hada za ocas. Až potom se z hada
stala hůl. Vdova ze Sarepty musela nejdříve Eliášovi upéct placku z poslední mouky,
až potom zjistila, že mouky neubývá. Petr
musel vystoupit z lodi, než zjistil, že může
kráčet po vodě. Také muž z našeho příběhu
se musel pustit větve, aby zjistil, jaké to je
v Boží náruči. Proč to tak je? Určitě proto,
že Bůh chce, abychom se sami přesvědčili,
že na každé Jeho slovo se můžeme spolehnout. Vždycky a za všech okolností! Stačí
jenom pustit tu větev. Přestat se spoléhat

na peníze, na pojistky, na zaměstnání nebo
na vlastní skvělý plán. Někdy se větve držíme tak silně, že s námi musí Bůh zatřepat, abychom se pustili. Musí přijít nemoc
nebo třeba nějaké neštěstí, abychom znovu
poslouchali Jeho volání: ,,Haló, člověče, jsi
tam? Posloucháš mě? Potřebuji ti něco nutného říct! Je to moc důležité! Nejde o nic
méně než o tvůj věčný život!!!
Máme tak pěkně zajetý život, že uděláme všechno pro to, abychom s tím nemuseli hýbat. Pro Boží volání máme pak dokonale zacpané uši. Když nám Bůh vezme
tyto naše berličky, jsme vyřízení a naše plány se hroutí jako domeček z karet. Všechno, na co jsme spoléhali, najednou zmizí.
To je chvíle, kdy zjistíme, že Kristus je pro
nás důležitý. Stačí, když máme Jeho. Už
nic víc nepotřebujeme. To je chvíle, kdy se
můžeme vydat na novou cestu. Není třeba
mít strach. Na každé Jeho slovo se můžeš
spolehnout. Vždycky a za všech okolností.
Stačí jenom pustit tu větev.
Milí čtenáři, i to je smyslem adventu,
těšit se s dětskou radostí a očekáváním
na to, co pěkného nám Ježíš o těchto Vánocích připravil. Protože tím největším
darem je pro nás On sám. Jen On může
zaplavit naše srdce pravým pokojem, který
nám žádný shon, vůbec nic z tohoto světa
vzít nemůže. Já přeji vám i sobě, abychom
tuto skutečnost v následujících dnech zakusili.

Některé vánoční symboly
Vánoční stromeček – jedlička, smrček – stále zelený strom. Symbol Boží lásky, která nikdy nevadne. Vzpomínka na strom v ráji.
Strom je vždycky symbolem života.
Svíčky – připomínají velikonoční svíci, symbol zmrtvýchvstání.
Připomínají nám i ty, kteří nás předešli do věčnosti. Svíce je vždy
symbolem Ježíše Krista, který se nám ve své lásce úplně vydal
(chcete-li spálil jako ona svíce) Ježíš sám o sobě říká: Já jsem
světlo světa. Ten kdo mě následuje, nebude chodit v temnotě, ale
bude mít světlo života (Jan 8.12).
Andělé – přinesli světu poselství o vtělení a narození Ježíše Krista.
Zvony a zvonečky – upozorňují, že přišel čas, který máme věnovat Pánu Bohu. Upozorňují nás, abychom nezabloudili na cestě
k věčnosti.
Ořechy a jablíčka – připomínají nám nejen jablko, kterým začal
řetěz hříchů na zemi. Ale jsou i symbolem, že dobrý strom při-

náší dobré ovoce. Nejkrásnějším ovocem stromu kříže je Panna
Maria, Ježíšova matka.
Zlaté či stříbrné řetězy – nás upozorňují na to, že často toužíme po tom, co je zářivé a líbivé jen navenek, ale nemá to věčnou
hodnotu.
Hvězda – zářila nad Betlémem, vedla k narozenému Mesiáši pastýře i krále, mudrce i chudý lid.
Hvězdičky – jsou symbolem noci. Bůh k nám přišel v Ježíši Kristu v noci. On je světlem, které ozářilo noc našich hříchů. On nás
vykoupil a otevřel nám nebe, na které myslíme tu na zemi tak, že
se zahledíme na hvězdnou oblohu, na dílo Božích rukou.
Slaměné ozdoby – nám připomínají, že Ježíš přišel jako chudé
dítě, narodil se ve stáji a ležel na slámě a seně položen do jeslí.
Sladkosti – nám připomínají, že Boží láska je sladká.
P. Tomáš Strogan

NA ŠTĚDRÝ DEN 24. 12. 2012 JSTE VŠICHNI ZVÁNI NA „PŮLNOČNÍ MŠI SV.“,
KTERÁ ZAČNE VE 22,00 HODIN V KOSTELE SV. MÁŘÍ MAGDALÉNY.
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Z ČINNOSTI SPOLKŮ

Úspěchy mladých hasičů
Letošním rokem máme v SDH Němčice nad Hanou soutěžní
družstva starších a mladších žáků. Jezdili po soutěžích a střídavě se
jim dařilo vyhrávat.
Mladší žáci získali v květnu na Hanáckém poháru v Němčicích
n. H. 2. místo a starší žáci 3.místo. V červnu v Hrušce se starší žáci
umístili na 2. místě a mladší na 4. místě. V Dobromilicích se starší
žáci umístili na 1. místě. V Dřevnovicích se starším žákům dařilo
a získali 1. místo.
Vzhledem k tomu že nám ve sboru děti dospívají a přestupují z
žáků do žen a mužů, tak musíme přijímat další mladé členy. Zatím
se nám to daří a hlásí se malé děti, které potom postupují podle
věku výš. Věřím tomu, že se noví členové naučí a budou mít radost
z každého získaného poháru. Děkuji vedoucím mládeže Bohdaně
Kvíčalové a Honzovi Kyselákovi za vedení soutěžních družstev a
přeji jim pevné nervy a hodně úspěchů v příštím roce.
Pavel Kvíčala

Pohodové Vánoce s Pantlékem
Abyste si u vás doma vytvořili ty nejkrásnější pohodové Vánoce, chtěla bych vám k tomu dát několik dobrých rad, kterými
byste se měli řídit, aby ten vánoční čas byl co nejhezčí.
Vánoce, to je čas bilancí uplynulého roku, někdo jej prožil
ve štěstí, někoho zas potkalo neštěstí, ale Štědrý večer je kouzelný nejen v tom, že se nám narodil Spasitel, ale i v tom, že ti,
kteří nás tento rok nebo i předešlé roky opustili, jsou v duchu
s námi. Než zasedneme k večeři, navštívíme je na jejich posledním místu odpočinku a zapálíme jím svíčku a její plamínek
se pak spojí s tím naším na štědrovečerním stole, a budou tak
v duchu s námi. Dřív než nastane tma, nakrmíme všechna zvířátka v domě a nezapomeneme ani na ta v přírodě. Žádný drobeček z přípravy večeře nesmí přijít nazmar, všechno se musí
dát zvířátkům, aby v příštím roce dobře prospívala, potom kolem stolu omotáme řetěz - to aby nás osud v příštím roce pěkně držel pohromadě. Přichystáme na stůl o jeden talíř víc - to
kdyby přišel nějaký host, a pod každý talířek dáme pár zrníček
obilí - nejlépe z posledního snopu a nějakou minci - to aby byla
příští rok dobrá úroda a peníze nás neopustily, dobré je přidat
i šupinku ze štědrovečerního kapra.
Další důležitá věc, na kterou se nesmí zapomínat je, že
všechno, co bude podáváno na stůl během večeře, musí být pěkně po ruce, aby hospodyně nemusela vstávat, aby tak nenarušila
harmonii domova.
Kouzlo Vánoc umocňuje společná modlitba před večeří
a poděkování za všechno dobré, co nám tento rok přinesl. První
usedá hospodář, hospodyně a pak ostatní členové rodiny a bez
spěchu a s úctou k božímu daru se společně povečeří.
Pak nastává čas kouzel a věštby - svobodná děvčata se podívají, zda jim rozkvetla Barborka; když ano, tak se hází botou,
aby se zjistilo, zda se děvče vdá mimo domov nebo zůstane
doma. Ostatní pak krájí jablíčka, aby viděli hvězdičku, loupou
ořechy a pouští je po vodě a ti nejodvážnější pak rozpouští olo-
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vo a nalévají je do vody a podle toho, jaký symbol olovo vytvoří,
takový osud čeká člověka, který jej do vody nalil.
U nás na ulici se léty vytvořil nový zvyk, že jakmile někdo
ze sousedů uslyší troubit koledy, zazvoní na ostatní a všichni
společně pak přivítáme trubače. Stalo se již samozřejmostí, že
mimo cukroví a teplý nápoj k přání sousedům dáme i malý dárek. Je to hezké a příjemné setkání, které narušují občas děti
tím, že se ptají, když už se půjde na dárky. Rozdávání dárků je
pak jejich největší radostí.
Kouzlo Vánoc nejvíce umocňuje společná mše svatá plná
radosti z narození Ježíška, doplněná zpěvem chrámového sboru a vánočními koledami. Pak krátce před půlnocí si všichni
popřejeme krásné Vánoce a odcházíme domů, Pro některé z nás
ovšem Štědrý den nekončí a jdeme navštívit nejbližší své příbuzné a nejlepší přátele. A tak to má být.
Pokud si chcete Vánoce užít až do konce, zveme vás na živý
Betlém do farské zahrady na Štěpána v 17,00 hodin, kde si společně zazpíváme koledy a poklábosíme o tom, jak ten čas letí.
Jana Otáhalová
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Z činnosti FK Němčice nad Hanou
Zhodnocení podzimní části sezóny
2012/13
Po skončení předchozí sezóny, kdy se
družstvo mužů zachraňovalo ve 3. třídě,
bylo zřejmé, že pro boj v lepší polovině soutěže bude nutno tým posílit několika hráči.
Na sezónu 2012/13 posílili Fotbalový klub
následující hráči: Antonín Bartošek, Michal Hamala, Jiří Svobodník, Adam Tesařík
(všichni návrat z hostování), Ivo Kopřiva
(přestup z TJ Haná Měrovice), Pavel Zapletal (hostování z Hanácké Slavie Kroměříž)
a Lukáš Toráč (hostování z TJ Sokol Křenovice). Vedení mužstva se chopili Petr Doseděl a Ladislav Zgoda.
Vstup do sezóny nebyl úplně ideální.
Z prvních pěti zápasů mužstvo dvakrát
prohrálo: nejprve v Nezamyslicích, o 14 dní
později přišla „hodová zabíjačka“ v Kostelci na Hané. Pak se však hráči rozjeli k sérii

sedmi vítězství v řadě, mezi kterými dominovala zasloužená výhra 4:0 na půdě tehdy
prvního Bedihoště; velmi cenná jsou také
vítězství v Dobromilicích, Ptení a Zdětíně.
Po porážce s Pavlovicemi se tým vrátil na
vítěznou vlnu a po podzimní části sezóny
skončil na prvním místě s náskokem dvou
bodů, přičemž má odehraný o jeden zápas
méně než nejbližší pronásledovatelé. Nejlepším střelcem mužstva a střeleckým králem podzimu ve 3. třídě okresu Prostějov se
stal s 24 brankami David Bosák.
Všem hráčům náleží za předváděné
výkony poděkování. Stínem podzimu bylo
dlouhodobé zranění Pavla Zapletala.
Velmi dobrých výsledků dosahoval na
podzim i tým dorostenců. Pod vedením
trenérského triumvirátu Radovan Novotný, Pavel Zapletal a Petr Charvát se hráči
nadchli pro společný úspěch a vysokou

tréninkovou morálku proměnili ve stále se
zlepšující výkony na hřišti. Ani v jednom
z osmi zápasů dorostenci neprohráli a současné první místo jim patří po zásluze.
Starší přípravka pod vedením Miroslava Klevety zakončila podzim na třetím
místě se ztrátou tří bodu na první místo,
přičemž má odehraný o jeden zápas méně.
Mladší přípravka, trénovaná Ivem
Kopřivou, přezimuje na čtvrtém místě
s jednobodovou ztrátou na druhé místo. Také mladší přípravka má odehráno
méně zápasu než týmy, které jsou v tabulce před ní.
Z hlediska předsezónních cílů lze hodnotit dosažené výsledky jednotlivých mužstev jako více než úspěšné a nezbývá než
doufat, že ve stejném trendu budou hráči
pokračovat i jarní části soutěží.
Mgr. Josef Matoušek

„Dorostenci FK“

„Muži FK“
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Krasojízda
Úspěšní krasojezdci z Němčic zabojovali
v německém Wormsu….
První říjnový víkend pořádal přeseda oddílu VfH Worms
Stefan Born „Wormser Cup 2012“. Jedná se o největší soutěž
družstev v krasojízdě. Společně s Německem, Slovenskem,
Maďarskem, Belgií, Holandskem, Japonskem a Hong Kongem soutěžili i závodníci z České republiky. Za Pankrác Praha startovalo 1 družstvo a za Němčice nad Hanou startovala
dvě družstva. Němčický tým I. ve složení Přibylová Adéla,
Kouřil Martin a Vrána Jaroslav svou skvělou jízdou skončili na čtvrtém místě, a tím vybojovali současně první místo
z neněmeckých týmů. Tým II. (Šiklingová Aneta, Porupková – Vrána, Vosičková Michaela) skončil na krásném jedenáctém místě. V neděli se jela soutěž juniorů a žáků, která
byla pro nás rovněž velmi úspěšná. Do Němčic jsme přivezli
3 zlatá (Adéla Přibylová, Martin Kouřil a dvojice Porupková-Vrána) a 2 stříbrná místa (Porupková Jana za juniorky
a za žáky Vrána Jaroslav). Na čtvrtém místě se umístila Aneta Šiklingová a pátou příčku obsadila překvapivě závodnice
Michaela Vosičková. Velký pohár získal za nejmenší ztrátu
zaslouženě náš mladičký závodník Martin Kouřil.Chci poděkovat všem závodníkům za vzornou reprezentaci, všem rodičům a sponzorům, že nám umožnili se těchto významných
závodů zúčastnit. Děkuji.
Eva Přibylová

Mistrovství ČR v Drásově
V sobotu 13. 10.2012 proběhlo v Drásově Mistrovství ČR
v sálové cyklistice. Byla to vrcholová soutěž pro krasojízdu a
kolovou. Z Němčic n.H. byla nominována Adéla Přibylová,
která v současné době závodí ve skupině juniorů. Bylo pěkné, že po několika letech jsme měli opět svou reprezentantku
na mistrovství republiky. Dosáhla krásného třetího místa,
když porazila brněnskou Kovářovou, která psala ve své sestavě o 10 bodu více.
Výsledky žen:
1. Frýbortová Nicola, SKP Kometa Brno
2.Lebánková Nikola, Brno- Horní Heršpice
3. Přibylová Adéla, TJ Stavební stroje Němčice n.H.
4. Kovářová Klára, Brno – Horní Heršpice
Výsledky muži:
1. Pokorný Arnošt, TJ Brno – Horní Heršpice (mistr světa
2004)
2. Mašek Jakub, TJ Sokol Řečkovice
3. Rozbořil Tomáš, SKP Kometa Brno
V kategorii dvojic mužů a mix byli na 1. místě reprezentanti SKP Kometa Brno Frýbortová-Rozbořil a na 2. místě
Blažek Kantor z TJ Sokol Petřvald. V soutěži čtveřic z TJ
Pankrác Praha.
Výsledky kolové: 1.Favorit Brno; 2. Svitávka; 3. Plzeň; 4.
Zlín.
Eva Přibylová

Ohlédnutí za cykloturistickou sezónou roku 2012
V neděli 21. října 2012 se uskutečnila
poslední letošní, v pořadí sedmá vyjížďka
na kolech. Cílem byl slavnostní výlov Hradeckého rybníka v Tovačově. Účastí na
podzimním výlovu již tradičně uzavíráme
sezónu němčických cykloturistů.
Třetím rokem ze sedla svých kol od
jara do podzimu poznáváme okolí našeho města. Letošní první společnou
vyjížďku na kolech jsme absolvovali 22.
dubna a cílem byla kóta Předina se svým
telekomunikačním vysílačem nad obcí
Dobrochov. Druhou akcí byla návštěva Švábenic, které jsou pro turisty zajímavé obecním a kostelním muzeem.
Dne 16. června 2012 jsme se vydali po
cyklostezce z Nezamyslic do Morkovic
navštívit košíkářské muzeum, jehož expozice je věnována tradičnímu řemeslu.
Na konci června a to konkrétně 30. 6.
2012 se parta němčických cyklistů vydala do Otaslavic na Obrovu nohu.
Po prázdninách 9. září se podařilo uskutečnit zajímavý cyklistický výlet do zemědělského muzea v Hošticích – Herolticích.
Svojí účastí jsme dne 15. 9. 2012 podpořili cykloturistickou akci nazvanou na
Bicyklech Němčickem s cílem dojezdu v
Tištíně. Poslední letošní společnou akcí
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byla účast na již zmiňovaném výlovu v
Tovačově.
Informace o plánovaných akcích v podobě letáku a následnou fotodokumentaci z průběhu výletů zveřejňujeme na ná-
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stěnce kulturního střediska, na nástěnce
nákupního střediska COOP Jednota a ve
výkladní skříni firmy ELMAT servis.
Vladimír Vojanec
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Za němčická humna č. 20
Cihlový pomník ve tvaru kužele pod kótou Předinou
Nedaleko Němčic nad Hanou, u silnice z Vřesovic do
Hradčan pod kótou Předinou, nalezneme objekt související
s napoleonskými válkami, a to konkrétně s bitvou tří císařů. Jedná se o cihlový komolý kužel, lidově nazývaný Štátule. Pomník měl označovat místo, na kterém došlo koncem
listopadu roku 1805 k setkání rakouského císaře Františka
I. a ruského cara Alexandra I. při přesunu z Olomouce do
Vyškova před bitvou u Slavkova. Oba císaři si zde
krátce odpočinuli a pojedli. Z Vyškova se panovníci přesunuli na slavkovský zámek, kde strávili noc
před bitvou, která se odehrála 2. prosince roku
1805 a vstoupila do dějin jako bitva u Austerlitzu nebo také Bitva tří císařů. Trojboký pomník se
nachází po levé straně silnice necelé 2 km od Vřesovic a vede k němu polní cesta spojující Kandii
s Předinou. A právě po této původní cestě jeli oba
mocnáři směrem k Předině. Původně býval na vrcholu zděného pomníku třírohý klobouk vytesaný
z pískovce. Kolem roku 1840 udeřil do Štátule blesk
a urazil jižní roh klobouku. Klobouk byl sundán
a uschován. Bohužel do dnešních dnů se nezachoval. Mohl být zazděn do zdiva rekonstruovaného
domu č. 98, kde byl dlouhá léta uložen. (Čerpáno
z Pamětí Vřesovic od Josefa Opletala z roku 1933).
Cihlový kužel je ve špatném stavu, bez jakékoli písemné informace. Ve spodní části nalezneme
pouze do betonu vyrytý, obtížně čitelný letopočet

1968. Závěrem lze konstatovat, že Štátule není triangulačním bodem, ani památníkem na parcelaci pozemků, jak se
někdo domnívá, ale připomínkou jedné epizodní historické
události související s bitvou u Slavkova. Tato do současnosti anonymní památka by si zasloužila opravu a zviditelnění
formou naučné tabule.
Vladimír Vojanec

Pozvánka na kulturní a sportovní akce
Prosinec 2012
3.-5. 12. vánoční výstava z tvorby paní Jany Holubové, foyer kina OKO
4.12. Vánoční jarmark, základní škola
4.12. Film:Expendables:Postradatelní 2, Kino OKO
5.12. Návštěva Mikuláše v rodinách
7.12. Výroční koncert PS Skřivánek, sál kina OKO
8.12. Turnaj mladších přípravek, sokolovna
9.12. Čertoviny, náměstí
10.12. Vánoční posezení s obyvateli DPS, DPS
10.12. Vánoce v knihovně, Knihovna
13.12. Zastupitelstvo města Němčice nad Hanou, sál Kina OKO
14.12. Film:Kouzelná chůva a velký třesk, Kino OKO
16.12. OD ADVENTU K VÁNOCŮM, koncert, Kostel sv. Maří Magdalény
25.12.Vánoční turnaj v nohejbale, sokolovna
26.12. Živý betlém, farská zahrada
26.12. Štěpánská zábava, hrají Kanci paní nadlesní, sokolovna
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Pohled do kočárku
Drobné sevřené pěstičky
a klubíčko s pramínky vlasů...
Jak málo uplyne času,
kolikrát vzbudí se sluníčko,
než zvládne první krůčky sama,
kolikrát půjde spát sluníčko,
než prvně zabrouká si: ,,Ma ma, mama.“
Pak, aby potěšila babičku,
ze školy přinese velikou jedničku,
a sotva sešit za památník změní,
před tátou utají od chlapce políbení.
Růžové uplakané klubíčko
s chomáčem havraních vlasů.
Jak málo k tomu všemu potřebuje času
v uspěchaném běhu života.

Vítání dětí dne 06.10.2012 se zúčastnili tito rodiče:
Pavlína Belková s dcerou Terezou

Antonín Ošťádal
Helena a Aleš Zahradníkovi se synem Davidem

Gabriela Svobodníková a Radim César s dcerou Alicí

Daniela Bosáková a Vít Ondrouch se synem Vítem

Seznam jubilantů
09. 09. 2012 – 20. 11. 2012
27.09.2012
24.10.2012
28.10.2012
18.11.2012
20.11.2012

Jan Dostál, č.535
Karel Matoušek, č.203
Ludmila Ošťádalová, č. 190
Marie Kroupová, č.434
Adolf Pleva, č.162

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

V Němčicích nad Hanou dne 20. 11. 2012
Hana Mikulčíková, matrikářka
Redakční rada časopisu Němčice pod lupou
přeje všem svým čtenářům klidné a radostné Vánoce
a do nového roku hodně zdraví a rodinné pohody.
Němčice pod lupou vychází v nákladu 300 výtisků. Adresa vydavatele i redakce město Němčice nad Hanou, Palackého nám. 3,
PSČ 798 27, tel.: 582 386 529, e-mail: kultura@nemcicenh.cz. Redakční rada: Ivana Dvořáková, Mgr. Hana Matušková
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.
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Termín uzávěrky příštího čísla je 28. března 2013
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