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Gratulace
Přátelské stisky rukou
a řada gratulací
téměř doslova stejných.
Nezbytné polibky na tvář
nebo na čelo,
spíš jako kdysi od maminky
na cestu do školy.
Živijó utichá v cinkotu přípitků.
A zase jsme o rok moudřejší.
Jeden den ztrácí se
a druhý nastává.
Jsme herci i diváky
ztřeštěného kolotoče života,
který se lstivým úsměvem roztáčí čas.
Vstupné platíme všichni.
Ne penězi.
Mládím a krásou.
Vždy jen takovým maličkým kousíčkem
velikým skoro jako nic.
On o výši nesmlouvá.
Stejně si jednou vezme vše.
Vše kromě lásky.
Ta jediná nám zůstane,
až naše vlasy stříbrem rozkvetou
a tváře ozdobí nám pavučiny vrásek.
Žij proto tak,
aby lidé mohli v dobrém vzpomínat.
Velikost člověka
v slávě, moci či pomstě není,
ale,
jak pravil kdosi moudrý,
v lásce a odpouštění.
Antonín Ošťádal
Číslo 2/2013

HDM - DS J.K.Tyl Brodek u Přerova – nominovaný soubor
na KDP Vysoké nad Jizerou
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Z činnosti města

Sociální poradenství v Němčicích nad Hanou
Městský úřad Němčice nad Hanou, odbor sociální,
vnitřních věcí a kultury poskytuje v rámci sociální
práce základní sociální poradenství a sociální pomoc
při odstraňování nepříznivé životní situace a také při
předcházení jejího vzniku. Toto poradenství je poskytováno seniorům, rodinám s dětmi, osobám
v hmotné nouzi, nezaměstnaným, osobám pečujícím
o osoby závislé na péči jiné osoby, osobám bez přístřeší a osobám s materiálními problémy.
Oblasti sociální pomoci:
- řešení krizové životní situace osob
- řešení bytové problematiky - poskytnutí kontaktů
na ubytovny, azylové domy apod.
- zjištění poskytovatelů sociálních služeb a služeb
neziskových a pomáhajících organizací
- informace o možnostech poskytování sociálních
dávek, dávek důchodového pojištění apod.

Některá důležitá telefonní čísla:
582 302 320 MÚ, odbor sociální, vnitřních věcí a kultury
Němčice nad Hanou
950 154 510 Úřad práce, dávky státní sociální podpory,
Prostějov
950 154 501 Úřad práce, dávky hmotné nouze, Prostějov
950 154 555 Úřad práce, příspěvek na péči a sociální služby, Prostějov
585 423 857 Bílý kruh bezpečí poskytuje odbornou, bezplatnou a diskrétní pomoc obětem a svědkům
trestných činů.
585 414 600 Linka důvěry Olomouc – telefonická pomoc
pro krizové situace v životě
251 511 313 DONA linka – pomoc osobám ohroženým
domácím násilím
Bc. Hana Mikulčíková, DiS.

Vyhodnocení ankety
Vážení spoluobčané, v našem městě proběhla anketa týkající se problematiky bezpečnosti ve městě. Smyslem ankety bylo
získat informace, které budou sloužit jako podklad pro další práci města a komise prevence kriminality.
Bylo distribuováno 650 anketních lístků. Občané odevzdali 51 lístků.

VÝSLEDKY ANKETY
Otázka č.1: Cítíte se v Němčicích nad Hanou bezpečně? 12
% občanů odpovědělo zcela bezpečně, 59 % spíše bezpečně,
19 % spíše v ohrožení, 4 % zcela v ohrožení a 6% občanů
neví.
Otázka č.2: Existují podle Vás v Němčicích nad Hanou
místa, která jsou problematická z hlediska bezpečnosti?
78 % odpovědí bylo ano, 22 % odpovědí ne. U této odpovědi
občané uvedli ta místa, která jsou pod jejich názoru problematická.
Otázka č.3: Má sídlo Policie ČR vliv na vyšší bezpečnost v Němčicích nad Hanou? V odpovědi na tuto otázku
41 % dotazovaných odpovědělo ano. 51 % odpovědělo ne.
Zbývajících 8 % odpovědělo nevím.
Otázka č.4: Práci Policie ČR v našem regionu považují za:
18 % za velmi prospěšnou, 21 % za celkem prospěšnou, 31 %
za prospěšnou, 12 % za spíše zbytečnou, 6 % za zcela zbytečnou, 8 % za zbytečnou a 4 % dotazovaných neví.
Otázka č.5: Stal/a jste se Vy nebo členové Vaší domácnosti v posledních dvou letech obětí nějakého trestního
činu (nebo pokusu o trestný čin) na území města a okolí?
35 % odpovědí bylo ano, 65 % odpovědí ne.

Otázka č.7: Má podle Vás konzumace alkoholu a jiných
návykových látek vliv na páchání trestných činů? 88 % občanů odpovědělo ano, 4% odpovědělo ne, 8 % částečně.
Otázka č. 8: Je podle Vašeho názoru jednoduché na území města sehnat drogy? 51 % občanů odpovědělo ano,
0 % ne, 49 % odpovědělo nevím.
Otázka č. 9: Jaká opatření byste zařadil/a do strategie
prevence kriminality? V této otázce jsme hledali konkrétní
náměty, které by mohly být včleněny do programu prevence kriminality. Námětů bylo hodně. Za zmínku určitě stojí
rozšiřování kamerového systému, občanům také chybí pěší
hlídky policistů. Místy zazněla i témata, která se obecně týkala sociálně nepřizpůsobivých občanů.
Otázka č. 10: Patřím do věkové skupiny? 6 % respondentů
15 – 25 let, 12 % 26 – 35 let, 24 % 36 – 50 let, 10 % 51 – 60
let, 48 % nad 60 let.
Dovolte mi, abych touto cestou poděkovala občanům, kteří
se do této ankety zapojili, projevili zájem o tuto problematiku a věnovali svůj čas k vyplnění anketního lístku. Výsledky
této ankety budou rovněž uveřejněny na webových stránkách města.

Otázka č.6: Uvažovali jste v posledních dvou letech
o některých bezpečnostních opatřeních k ochraně Vašeho
majetku? 67 % odpovědí bylo ano, 33 % odpovědí ne.
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Bc. Hana Mikulčíková, DiS.
Předsedkyně komise pro prevenci kriminality
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Turistické informační centrum
Město Němčice nad Hanou se ve své Koncepci města v oblasti
kultury, která je nedílnou součástí Strategického plánu rozvoje
města, stanovilo mimo jiné i cíle, které jsou zaměřeny na propojení kulturních aktivit s cestovním ruchem. Těmto záměrům
by mělo napomoci právě zřízené turistické informační centrum
v prostorách městské knihovny, které může významně přispět
k prezentaci místních a regionálních atraktivit.
Turistické informační centrum zahájilo svou činnost od 1. břez-

na 2013 v prostorách městské knihovny. Jedná se o veřejně
přístupné místo, kde jsou pro návštěvníky připraveny propagační materiály města Němčice nad Hanou, Mikroregionu Němčicko a Mikroregionu Střední Haná a Olomouckého
kraje. TIC je vybaveno PC s připojením na internet, tiskárnou
i kopírkou.
Jana Oulehlová

V Němčicích nad Hanou vyroste nová prodejna
Zastupitelstvo města Němčice nad Hanou na svém zasedání dne
6. 5. 2013 schválilo odprodej pozemků o rozloze cca 2500 m2
na ul. Masarykova v lokalitě u tzv. „Bílého domu“, a to společnosti FIBAS, s.r.o. Na tomto místě chce nový vlastník pozemku
vybudovat moderní maloobchodní prodejnu s širokým sortimentem zboží, vybavenou bezbariérovým přístupem i okolním

parkovištěm. Od vybudování tohoto nového obchodního
střediska si město slibuje zvýšení kvality služeb pro občany
města i okolních obcí. Zahájení prodeje plánují majitelé na
jaro příštího roku.
Ing. Marie Plchotová,
tajemnice MěÚ

Nové pracovní příležitosti pro Němčice nad Hanou
O prodej pozemků po bývalém cukrovaru projevila zájem firma
BEDNAR FMT s.r.o., která se zabývá výrobou, servisem a prodejem zemědělské techniky.
Zastupitelstvo města na svém zasedání, konaném dne 6. 5. 2013
schválilo odprodej cca 2 ha pozemků v prostoru nad stávající
fotovoltaickou elektrárnou. V současné době je prodej ve fázi
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podpisu Smlouvy o smlouvě budoucí na prodej těchto pozemků.
Pokud budou obchodní jednání úspěšná, což se odvíjí také od
vydání stavebního povolení pro investora, bude dle předpokladu investora vytvořeno 30 nových pracovních příležitostí.
Ivana Dvořáková, starostka
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Ze života MŠ
Den matek
„Maminko, maminko, mámo,
víš-li pak, co je to ráno?
Ráno je sluníčko,
v očích tvých, mamičko,
to je to, to je to ráno,
když ty mě probudíš, mámo.
I touto písničkou děti popřály a poděkovaly maminkám za jejich péči a lásku u příležitosti Dne matek. Určitě se v jejich očích
objevila slzička a u srdce je zahřálo, s jakou láskou tato slova z úst
jejich dětí znějí.
Měsíc květen je pro děti naší mateřské školy plný aktivit. Pravidelně jsme již několik let vítali v kině Oko maminky a babičky
na besídce ke Dni matek. Letos se besídky konaly v jednotlivých
třídách v rozmezí dvou dnů. Důvodem, proč nebyla besídka společná, byl ten, že se maminkám, především předškoláků, zdálo, že
se jejich děti v patnáctiminutovém programu jedné třídy v kině
nemohly dostatečně představit a ukázat, co všechno umějí a co
již dokážou. Dalším důvodem bylo i to, že každá rodina obdrží
pouze 2 vstupenky. Kapacita sálu je 230 míst a při počtu 100 dětí
v mateřské škole neumožňuje vydat vstupenek víc.
V dotazníku si rodiče mohly vybrat, kterou variantu upřednostní; zvítězily jednotlivé besídky v mateřské škole.
Každá třída si tedy připravila svůj program v rozmezí 30 –
40 minut a na besídku mohli přijít všichni. Atmosféra byla velice příjemná, děti ve svém přirozeném prostředí ze sebe vydaly

maximum, vystoupení byla velmi zdařilá. Mysleli jsme si, že tedy
budou všichni spokojeni.
Přesto se po skončení všech besídek objevily hlasy, že je lepší
udělat besídku jednu společnou, protože mají možnost shlédnout
program všech tříd, srovnat si vývoj a program je pestřejší. V kině
všichni pohodlně sedí a také dobře vidí, a když si pořizují záznam,
je ucelený. Besídka v kině mívá i doprovodné akce - výstavu fotografií z aktivit pořádaných v daném školním roce pro děti a také
ukázku výtvarných prací.
Proto dáváme našim rodičům čas na rozmyšlenou, zda v příštím školním roce uspořádat besídku společnou nebo opět v jednotlivých třídách.

Děkujeme, příští rok přijedeme znovu.
Touto větou jsme se v pátek 24. května 2013 rozloučili s majiteli Rekreačního střediska Trnava u Zlína, kde jsme s dětmi
naší mateřské školy strávili úžasný týden. Přestože předpověď
počasí nebyla příliš optimistická, nakonec nám pršelo jen jedno
dopoledne. Celý pobyt na škole v přírodě byl pojatý jako praktické poznávání toho, co se děti v mateřské škole již naučily. Začali jsme výletem do ZOO Lešná, kde se dětem nejvíce líbily

Číslo 2/2013

panáčkující surikaty, a pak také monumentální sloni, nosorožci
a hladový řvoucí lev. Pak už jsme ale rychle spěchali k autobusu, který nás zavezl „na samotu u lesa“. Po výborném obědě
a krátkém odpočinku jsme se vydali na průzkum okolí, večer
nás čekalo koupání v bazénu.
Ostatní dny jsme se každé ráno po snídani sešli v klubovně chaty, kde se děti seznámily s tématem dne, zopakovaly si,
co znají o stromech, květinách, lesních zvířatech, zvířatech
domácích a na závěr týdne o ekologii. K danému tématu si vypracovaly pracovní list a pak vyrazily na praktické zkoumání.
Obkreslovaly kůru ze stromů, pozorovaly a počítaly letokruhy,
lupou pozorovaly mech, žížalu, mravence v mraveništi, „stavěly
domečky pro zvířátka“ ze šišek, dřeva, kůry. Jaké pak bylo další
den překvapení, když v domečcích našly lesní zvířátka, i když
jen papírová. Chybějící liška jim nechala vzkaz, ať ji najdou podle žlutých stop /fáborků/. Děti se prodíraly houštinami, překonávaly přírodní překážky, dokonce našly i místo liščina hodování a nakonec lišku i s odměnou našly. Další den jsme se
vypravili k místní farmářce na „Valašský statek u Bořutů“. Tady
děti viděly, jak se žije na statku, dozvěděly se zajímavosti o chovu
a zhlédly spoustu domácích zvířat. Poslední odpoledne jsme se
vydali po cestě do obce a určovali, co do přírody nepatří (starý
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vrak, igelity, papíry …).
Každé odpoledne děti čekaly sportovní aktivity – sportovní
olympiáda družstev, cesta za pokladem, výšlap na vrchol kopce,
ze kterého jsme viděli na louku, kde se natáčela pohádka „Za
humny je drak“, hry v dětském koutku.
Rovněž večery jsme trávili aktivně, po večeři kromě relaxace v bazénu měli diskotéku s karnevalem a soutěžemi, grilovali
špekáčky, zpívali táborákové písně. Také jsme nezapomněli na
soutěž ve zpěvu, ta naše se jmenovala „Trnavský slavíček“.

Celý týden byl nabitý aktivitami tak, že děti neměly čas ani
na slzičky, ani na neplechu.
Velké poděkování patří panu majiteli Tomšů za ochotu a plnění našich přání a také za skvělou stravu. Samy děti při závěrečném rozdávání diplomů rozhodly o tom, že diplom dostane
také pan Tomšů a paní kuchařka, a ty jim také při posledním
obědu předaly s poděkováním a písničkou. Pak už nám zbývalo
jen sbalit kufry, zamávat chatě a hurá domů.
Martina Luběnová, vedoucí školy v přírodě

Sportovní úspěch našich malých „plaváčků“
V pátek 31. května 2013 se desetičlenné družstvo našich
předškolních dětí zúčastnilo 1. ročníku Plavecké olympiády mateřských škol pořádané Plaveckou školou ve Vyškově.
Délka uplavaných metrů jednotlivými plavci se sčítala a zvítězilo družstvo, které uplavalo nejvíce metrů. Naše děti uplavaly
shodně 96 metrů s družstvem vyškovské mateřské školy, a protože se nemohla udělit dvě první místa, následoval doplňkový
závod. Naše závodnice byla o trošičku pomalejší než její soupeř,
a tak jsme skončili na velice pěkném druhém místě. Získali jsme
stříbrný pohár a každé z dětí medaili jako upomínku na dnešní
závod. Při závodech děti zúročily vše, co se při plaveckém výcviku v loňském a letošním školním roce naučily. Blahopřejeme.

Co nás ještě do konce školního roku čeká?
Ten letošní školní rok uběhl snad
ještě rychleji, než ten předešlý. Ani jsme
se nenadáli a už klepou na dveře prázdniny. V pátek 7. června 2013 se zúčastní
dvě naše pětičlenná družstva 8. ročníku
Sportovní olympiády mateřských škol
mikroregionu Němčicko v Doloplazích.
Ve středu 12. června 2013 byl velký
den pro všechny naše děti, které odchází
do 1. třídy ZŠ. Čeká na ně totiž „Šerpo-

vání“ v obřadní síni Městského úřadu
v Němčicích nad Hanou. Všechny naše
„školáky“ si můžete prohlédnout na našem tablu, které bude umístěno ve výkladní skříni Kulturního střediska. Ve
čtvrtek 13. června 2013 shlédneme poslední divadelní představení v mateřské
škole s názvem „Kouzelná kulička“, které
je obohaceno o světelné efekty s trochou
tajemna.

Poslední akcí bude školní výlet, který
se uskuteční v úterý 25. června 2013. Našim cílem bude ZOO na Kopečku u Olomouce. A pak už se opravdu rozloučíme,
popřejeme dětem hodně prázdninových
zážitků a odcházejícím školákům hodně
úspěchů v první třídě.
Miluška Grulichová,
ředitelka mateřské školy

Ze života ZŠ
Dopravní výchova netradičně
V sobotu 27. dubna 2013 se žáci 4. B pustili do dopravní
výchovy tak trochu jinak, prakticky. Ráno se sešli s paní učitelkou a několika rodiči před školou. S sebou si vzali svůj dopravní prostředek – kolo a patřičnou výstroj cyklisty. Počasí bylo
trochu nejisté, a to odradilo ještě další spolužáky. Přesto účast
na společné akci byla zatím největší. Dokonce přijela děvčata
z Vitčic a další spolužáci z Hrušky. Hned na začátku jsme si
připomněli pravidla pro jízdu na kolech ve skupině. Na jejich
dodržování dohlíželi dospělí – rodiče. Vyjeli jsme si po cyklostezce na Mořice a Nezamyslice, dále pak směrem na Morkovice. Naším cílem se staly Křéby – národní přírodní památka
u Prasklic.
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Cestou jsme soutěžili v několika
disciplínách. Nejprve proběhla jízda
zručnosti na čas. Kluci byli rychlejší, ale
dělali více chyb. Děvčata naopak jezdila
pomaleji a pečlivěji. Na dalším stanovišti jsme si zopakovali povinnou výbavu
cyklisty a na vrcholku Křébů proběhla
soutěž ve znalosti dopravních značek.
Na zpáteční cestě se ještě soutěžilo v co

nejpomalejší jízdě. Základním pravidlem bylo nedotknout se nohou země.
U této disciplíny jsme se i dost zasmáli.
Malou sladkou odměnu dostali všichni
účastníci.
Během dopoledne se obloha vyjasnila a na krásnou jarní přírodu zasvítilo
sluníčko. Trochu nás však zamrzelo, že
jsme nenašli na této přírodní památce

rozkvetlé koniklece, které se v této oblasti vyskytují.
Naše cyklovyjížďka se vydařila a po
26 ujetých kilometrech jsme byli příjemně unaveni. Zopakovali jsme si základy
z dopravní výchovy, protože v květnu
nás čekal výcvik na dopravním hřišti
v Prostějově.
Třída 4. B

Pěvecký sbor Skřivánek – SOUTĚŽE 2013
Ráda bych Vás seznámila s výsledky jarních pěveckých soutěží, kterých se zúčastnili sóloví zpěváčci naší školy.
V první řadě to byla krajská pěvecká soutěž v lidovém zpěvu O HANÁCKYHO KOHÓTA, ve které nás v dubnu velice
dobře reprezentovali vítězové školního a okresního kola: Tereza
Kvapilová, Tomáš Litera a Kateřina Rudyková.
Dne 6. dubna pak proběhla v prostějovském divadle regionální pěvecká soutěž v populárním zpěvu HANÁCKÝ SKŘIVAN do 15-ti let, na kterou se připravovalo 13 dětí z němčické
školy: Žaneta Luběnková, Tomáš Litera, Lenka Heráková, Vero-

nika Luběnková, Eliška Vrbová, Petr Křupka, Kristýna Burdová,
Alena Kyseláková, Kristýna Ševčíková, Tereza Kvapilová, Barbora Oulehlová, Kamila Janová a Michal Lenert.
V I. kategorii vyhrála 1. místo Žaneta Luběnková. Ve II. kategorii oslnila porotu Kristýna Ševčíková, která se umístila na
2. místě. Ve III. kategorii byla velká konkurence ze soukromé
školy populárního zpěvu z Olomouce, přesto 2. místo putovalo
do Němčic, a to k naší bývalé žákyni – Anně Buriánkové. Ve IV.
kategorii - dua,tria- si přišli na své naši menší zpěváčci- Lenka
Heráková a Tomáš Litera, kteří ve dvojhlasu obsadili 3. místo.
Třetí soutěž byla pro ty nejstarší - HANÁCKÝ SKŘIVAN od
15 do 20 let. Z naší školy se jí zúčastnila Kamila Janová.
V sobotu 4. května 2013 se zpěváčci se svými rodinami zúčastnili regionální pěvecké soutěže ZPÍVAJÍCÍ RODINA, která
proběhla v prostějovském divadle. A jaké byly výsledky?
3. místo:
Lenka Heráková s maminkou
3. místo:
Žaneta a Veronika Luběnkovy
s maminkou, tatínkem a babičkou
Děkuji všem sólovým zpěvákům za výbornou hudební reprezentaci školy, Denise Vysloužilové, Anně Zmidlochové
a Ivaně Vítkové za instrumentální doprovod písní a samozřejmě
celému pěveckému sboru Skřivánek a rodičům dětí za spolupráci, nacvičení a zdárný průběh naší tradiční školní akademie :-)
Mgr. Lenka Literová, (vedoucí pěveckého sboru)

Exkurze šesťáků na městském úřadě
Na 27. května nám paní učitelka Tesaříková domluvila exkurzi na náš městský úřad. Ve výchově k občanství jsme probírali
téma obecní úřady, tak jsme si spojili teoretické vyučování s praxí.
Po příchodu na radnici nás ve své kanceláři přivítala paní
starostka Ivana Dvořáková, které náš předseda třídy předal kytičku za to, že nám věnovala svůj čas. Nejprve nám popovídala
o samosprávě a státní správě. Za chvíli za námi přišel pan místostarosta Jan Vrána, který nás seznámil s investičními akcemi,
co město chystá do budoucna. Pochlubil se novým informačním centrem, které je nově otevřeno v budově knihovny.
Pak jsme se rozdělili do dvou skupin. Jedna šla s paní Mikulčíkovou, druhá s naší paní učitelkou. Během dvaceti minut
jsme prošli všemi odbory: stavebním, ekonomickým, sociálním a matrikou. Zastavili jsme se i na pokladně MÚ. Exkurze
se nám moc líbila a děkujeme všem zaměstnancům úřadu, že
si na nás našli čas.
Alena Kyseláková, 6. třída
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Naše školní televarieté
I naše Základní škola v Němčicích nad Hanou chtěla svou letošní akademií, která letos proběhla pod režijní taktovkou paních
učitelek Milady Krejčové a Nadi Tesaříkové, připomenout 60 let
České televize.
Naše školní akademie mají víc jak čtyřicetiletou tradici. Každým rokem v květnu škola žije přípravami na akademii. Nacvičují
se jednotlivá vystoupení, malují se kulisy, vytváří se plakáty a pozvánky, zajišťují se organizační věci tak, aby v posledním květnovém týdnu bylo vše hotovo.
Již druhým rokem pro velký zájem veřejnosti pořádáme tři
představení pro rodiče a veřejnost a dvě představení pro
žáky. Celkem v hledišti usedlo 300 žáků a téměř 600 dospělých diváků. Na jevišti se vystřídalo 293 účinkujících,
z nichž někteří účinkovali vícekrát.
Ale další pomáhali v zákulisí či vytvářeli zázemí ve
škole, kam se vždy po vystoupení žáci vraceli. Malovali
kulisy, chystali občerstvení, líčili účinkující, trhali lístky,
dělali nelehkou práci kulisářů, zhostili se jí na výbornou.
Všechny nás potěšila slova paní ředitelky, která byla
pyšná na to, co učitelé a žáci dovedou společně vytvořit.
Dále kladně hodnotila obsahové zaměření akademie –
více mluveného slova. Slova chvály jsme si vyslechli i od
rodičů hned po představení, kdy si přišli pro své děti
a také od paní starostky, která vystoupila v závěru páteční akademie, poděkovala nám za téměř profesionální
představení a předala dětem sladkou odměnu.

Svůj program si připravily všechny třídy, některé i více čísel. Střídalo se cvičení, taneční, pěvecká či hudební vystoupení
se scénkami. Celou akademií nás provázeli žáci z 9. ročníku. Ti
se také podíleli na zhotovení plakátů a pozvánek na akademii.
Všichni byli suproví.
Hned po skončení akademie jsme začali mluvit o té příští
v roce 2014. Ještě se nestalo, že bychom jeden rok vynechali.
Věřte, že se nechceme vychloubat, ale jen jsme se s vámi chtěli
podělit o radost z našich dětí.
Naďa Tesaříková, učitelka

Devítka se loučí
Nikdo z nás si asi neuvědomoval, jak vzácný je to čas, který spolu trávíme. Celé ty roky z doslechu jsme se připravovali na poslední
chvilku spolu a už je to tu. Po ohlédnutí se zpět, jsme zjistili, jak moc
nám bude chybět vše to okolo nás. Vědomosti, zkušenosti, ponaučení, dovednosti a to nejhlavnější - přátelé, které jsme díky škole
získali. Pro každého je neuvěřitelné, že to bylo 9 let a uplynulo
to jako voda. Každý den jsme si říkali, že se do školy netěšíme
a většina z nás si to teď vyčítá, jak jsme mohli zavrhovat něco, co
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k životu potřebujeme. Škola nám něco bere, ale zase i něco dává.
Každý v ní prožil svůj příběh. My ho zažili s nejlepší třídou. Nejsme už v 1. třídě, ale v 9. Už nestojíme před rozhodnutím, jakou
zmrzlinu si vybrat, ale jakou školu si zvolíme, je jen a jen na nás.
Chybami se člověk učí a já myslím, že nás těch chyb, ponaučení
a nových zkušeností čeká ještě moc. Věřím, že náš třídní pan učitel Mitana s námi bude na konci školního roku prožívat každou
chvilku a chápat naše slzy na krajíčku, protože opouštíme něco,
čeho jsme se celých těch 9 let drželi.
Náš příběh bude pokračovat na další
škole, ale už na střední, kde si najdeme nové
kamarády a prožijeme nové chvilky, na které
budeme s radostí vzpomínat. Na této škole
jsem si asi nejvíce oblíbila p. učitele Januru.
Nebyla by hodina, kdybychom se s ním nezasmáli. Na jeho hodiny ráda vzpomínám
a taky budu vzpomínat. Učitelů je moc, které
máme všichni rádi, a myslím, že i oni nás,
i když zlobíme a nejsme na ně nejhodnější.
Bereme se takoví, jací jsme, a díváme se na
sebe tak, jak jsme spolu vyrůstali, a to je asi
nejlepší.
Jsem ráda, že jsem tady strávila 9 let
mého života a nezapomenu na to, a hlavně
na mou super třídu .
Barbora Novotná, žákyně 9. třídy

Němčice
pod lupou
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Ze života ZUŠ
Naši výtvarníci na egyptské ambasádě v Praze
Májovou Prahu si žáci výtvarného oboru ZUŠ mohli tentokrát vychutnat při obzvláště
neobvyklé příležitosti. Ve středu
15. května 2013 si totiž přebírali
z rukou velvyslance Muhammada Ibrahíma Abd al - Hakama
ocenění získaná v mezinárodní
soutěži s názvem „Egypt dětskýma očima“. Celkem 19 oceněných žáků a z toho tři „stříbrní“
medailisté – to je jistě dostatečná
pochvala a skvělá motivace pro
další práci!
Ladislava Frýbortová

Egyptské pyramidy a rockový Vivaldi v ZUŠ Němčice nad Hanou
Měsíc květen již tradičně patří absolventům němčické ZUŠ. Škola totiž každoročně právě v tomto období prezentuje dovednosti
žáků, kteří ukončují I. nebo II. stupeň svého studia. Letos v rámci
prvního ze čtyř absolventských vystoupení žáků hudebního oboru proběhla i vernisáž výstavy výtvarného oboru pod názvem
„Faraoni, pyramidy a bohové Egypta“. Exkurze do starověké
egyptské kultury v podobě výtvarných prací se tak snoubila se
stylově odlišným tónem hudebního programu, který se nesl v poněkud tvrdším, rockovém stylu. Absolventi Vojta Knap (elektrická kytara), Denisa Vysloužilová (klasická kytara) a Jirka Popelář
(elektrická kytara) to spolu s Učitelskou kapelou (složenou z učitelů školy-jak název napovídá) pěkně „rozjeli“. Zejména závěrečná skladba, Vivaldiho Léto z cyklu koncertů Čtvero ročních období v rockové úpravě, je důkazem, že skutečně hodnotné umění
je stále novou inspirací pro následující generace. A vy, kdo jste
nebyli na této akci, přijďte se podívat alespoň na výše uvedenou
výstavu, která je veřejnosti přístupná v prostorách ZUŠ Němčice

nad Hanou do konce června a přesvědčte se sami, že i stará egyptská kultura zprostředkovaná našimi mladými výtvarníky k nám
promlouvá řečí současnosti!
Ladislava Frýbortová

Carcoolka

Hlas diváka

Ve čtvrtek 23. května 2013 se na jevišti němčického divadelního
sálu uskutečnilo ročníkové divadelní představení žáků literárně dramatického oboru ZUŠ Němčice nad Hanou. Mladí herci zahráli před slušně zaplněným hledištěm představení „Carcoolka“.
Scénář si k tomuto představení napsali v hodinách „dramaťáku“
žáci sami, rámec klasické pohádky O červené Karkulce posunuli
do současnosti a vzniklý scénář a následné představení je vtipnou „sondou“ do života dnešních náctiletých, do jejich slovníku,
hudebního vkusu i problémů a životních nástrah. V představení
absolvovaly I. stupeň studia literárně - dramatického oboru Adriana Harnová, Leona Klesnilová, Kateřina Novotná a Lenka Gardavská, která se stala absolventkou již II. stupně studia LDO.
BcA. Zdeňka Gregorová, učitelka LDO

Chtěla bych touto cestou poděkovat všem účinkujícím divadla
ZUŠ v Němčicích nad Hanou, mladým dospívajícím žákům
a studentům, kteří ve svém představení vyjádřili přesně ty problémy, které je v současné době tíží. Rádi by všechny věci napravili
v dobrém tak, jak končilo jejich představení, jenže realita je jiná.
Za odvahu a dobré výkony je třeba poděkovat a přát těm mladým,
aby se jim tuto myšlenku podařilo dál šířit tak, aby měly naději,
že se v jejich životech něco obrátí k lepšímu. Vy dospělí jim v tom
začněte na patřičných místech pomáhat, dokud mají chuť s touto
věcí bojovat. Představení nepotřebovalo ani velkou publicitu a sál
byl téměř naplněn. Děkuji za dobré výkony mladých v jejich přestavení dne 23. května 2013 a přeji jim divadelnické „Zlomte vaz“.
Divačka EK
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Malé výročí velké události
V roce 1993 se přihodily dvě události, které Kojetínu
výrazným způsobem zasáhly do života. První z nich, vznik
samostatné České republiky, znamenala zásadní změny
v chodu státní správy a samosprávy, přinesla změny v řízení
všech státních institucí včetně školství a víceméně ovlivnila
příchod druhé, regionální události, tj. založení kojetínského gymnázia. Od roku 1993 uplynulo dvacet let. Je to hodně
nebo málo? To je otázka…
Vezmu-li v potaz lidský život, připadá mi, že každých
dvacet let má různou délku trvání. Prvních dvacet utíká
nejpomaleji. Spěcháme do dospělosti a zatím netušíme,
že tomu jednou bude přesně naopak. V dalším dvacetiletí se tempo žití tak nějak zrychluje. S mládím se rozloučíme někde na cestě za kariérou, budováním vlastní rodiny
a pořizováním hmotných statků a život letí dál. Naše tužby
a přání nás neustále ženou vpřed.
U institucí je to trochu jinak. Při jejich budování není
čas hlídat čas, takže, než se nadějete, prvních dvacet let je
pryč. Je to dostatečně dlouhá doba na to, aby instituce tzv.
dospěla. Na rozdíl od lidského žití si však musí dát pozor,
aby v tempu nepolevila, aby nepřestala usilovat o nové věci,
myšlenky, o pozitivní změny, protože pokud ustrne, pokud
se spokojí s dosaženým a začne žít z podstaty, dříve či později zjistí, že zatuchla, že se proměnila ve fosilii, jak se to
už nejedné „instituci s tradicí“ stalo. Instituce je tedy třeba
průběžně reformovat.
Z historického hlediska se vzdělání s reformami vždy
úzce pojilo. Jednoho z našich významných reformátorů dokonce nazvali učitelem národů. Pokud nás reformy zbavují
zbytečností, zastaralých myšlenek a konzervativních metod,
jsou vítané. Potíže nastávají tehdy, když se kormidla vzdělávání zmocní reformátoři vytrvalci, kteří utrpěli podezření,
že zatuchlé a nevyhovující je vše, co uvedly v život předchozí generace. Tito novodobí Komenští nadšeně chrlí jeden
nápad za druhým, takže je školy obvykle nestačí pořádně
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uvést do praxe a novinky zmizí v propadlišti dějin dříve, než
se stihly vyhodnotit, jak je dnes módní říkat – evaluovat.
Po takovém reformním úsilí v instituci většinou nezůstane
kámen na kameni.
K. P. Liessmann tvrdí, že vypracovávat pro každou generaci nové pojetí studia si může dovolit jen velmi bohatá
nebo velmi hloupá země. Dvacetiletá Česká republika se
zmítá v krizi. Moc jí přeji, aby se kormidla ujímali pouze
poctiví a zkušení hospodáři, kteří šmahem nezamítnou to
dobré, co se osvědčilo, ale na pozitiva budou umět navázat
vlastními inovativními metodami.
Statistika výsledků vzdělávání na kojetínském gymnáziu
potvrzuje, že po dvaceti letech usilovné práce si kojetínské gymnázium získalo pevné místo v regionu a dokázalo,
že i na malém městě může být kvalitní škola, která obstojí
v konkurenci škol s tradicí. Naši absolventi se bez problémů
uplatnili v oblastech vědy, obchodu, práva, medicíny, stavitelství, umění a v dalších rezortech lidské činnosti. Dokázali
jsme se poprat se všemi změnami, které za posledních cca
patnáct let školská reforma zrodila, a v úspěšnosti u státních
maturit jsme opakovaně zaujali pozici mezi deseti nejúspěšnějšími školami v Olomouckém kraji. Při vzdělávání našich
žáků považujeme za důležité, aby naše škola byla místem,
kde je člověk svobodný, kde se žáci mohou soustředit, mají
dostatek času k přemýšlení a dostatek prostoru k tomu, aby
dospěli k pochopení. Nepodléháme neověřeným populistickým metodám, jež některé reformní kroky umožnily. Shromažďování informací a jejich povrchní a rychlé zpracování se nesmí stát náhražkou skutečného vědění. Gymnáziu
Kojetín jde především o žáka, o jedince a jeho schopnost
myslet, chápat, nalézat. Svým žákům nabízíme prostor pro
osobnostní rozvoj, pro seberealizaci, podporujeme je v samostatném myšlení i v jejich aktivitách.
Za uplynulých dvacet let gymnáziem prošla celá řada
výborných žáků a pedagogů, zástup vynikajících osobností,
které se staly trvalou a milou
součástí historie školy. Tito
lidé vytvářeli svou prací, svými nápady a činy atmosféru
a dobré jméno školy. Kojetínskému gymnáziu k jeho dvacátým narozeninám moc přeji, aby v jeho lavicích i nadále
usedali studia chtiví žáci, které
budou učit zkušení a laskaví
učitelé. Přeji gymnáziu, aby si
ho město i nadále považovalo
a aby bylo pro svůj region stálým přínosem a pro Kojetín
centrem vzdělávání.
K. Švédová

Němčice
pod lupou
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Ze života DDM
Zprávičky z DDM ORION Němčice nad Hanou
Začátkem školního roku jsme nabídli všem věkovým kategoriím v Němčicích nad Hanou a přilehlém okolí 67 kroužků,
z nichž zahájilo svou činnost 57. Pravidelná zájmová činnost kroužky - tak vytváří v tomto školním roce podmínky pro zájmové vzdělávání 576 účastníků z Němčicka.
Od září do května jsme připravili pro širokou veřejnost 44 příležitostných akcí, na kterých se vystřídalo 4985 účastníků. Rovná
100 dětí využila naší nabídky na pěti víkendových pobytech.
První velkou dubnovou akcí bylo pořádání oblastního kola
soutěže MŠMT ČR Zlatý list 2013. Své znalosti v poznávání přírody porovnaly děti v mladší i starší kategorii ze 13 soutěžních
týmů. V mladší kategorii do krajského kola postoupil tým kroužku DDM ORION Ekoználek a ve starší kategorii postoupila parta
kluků, soutěžící za DDM ORION s názvem Nepostradatelní.
V dubnu jsme také navázali na loňský první ročník zábavného
odpoledne s názvem Velká aprílová jízda. V mnoha netradičních,
recesních, ale i praktických disciplínách soutěžili nejen děti a junioři, ale také dospěláci. Tuto originální aktivitu určenou ke zprovoznění kol, koloběžek či bruslí jsme vzhledem k dlouhé zimě
museli přeložit z apríla až na 21. dubna. Své dovednosti v aprílové disciplíně obhájili loňští vítězové a krásný pohár opět putuje
k Honzovi Korvasovi a Marťovi Kouřilovi.

Poslední dubnový den již několik desítek let patří všem čarodějům a čarodějkám. Čarodějnické odpoledne s názvem Čarovřesky přilákalo mnoho dětí i jejich rodičů na parket u stadionu.
Děti soutěžily v čarodějnických disciplínách, mohly vyhrát krásné
ceny v čarodějnickém lotu a zkrátka nepřišly ani ty děti, jejichž
rodiče jim připravili krásné kostýmy.
Květnový svátek osvobození slavíme pravidelně na naší táborové základně akcí s názvem Setkání pod modrou oblohou.
Soutěž ve vaření v přírodních podmínkách a poznávání přírody
získává stále více na oblibě a letošního ročníků se zúčastnilo přes
120 příznivců této aktivity.
Za zmínku stojí jeden z mnoha výukových programů, které
připravujeme pro okolní školy a školky, a to výukový program
Medobraní. Je určen mateřským školám nebo prvnímu stupni
základní školy. Děti si vyzkouší jednotlivé činnosti, které mají
za úkol včelky v úlu i mimo něj, a setkají se také se včelami ve
společnosti pana Květoslava Černého. Práce s obrázky, praktické

Číslo 2/2013

činnosti jako sběr pylu nebo stavění včelích pláství či krmení včelích larviček je zakončeno ochutnávkou medu. Pedagogická část
je doplněna o povídání s panem Černým v programu Medobraní,
a je tak atraktivním zpestřením každodenního vyučování nejen
pro děti, ale i jejich paní učitelky.

Jarní měsíce se nesou pro všechny děti z našich tanečních
kroužků v soutěžním duchu. Zejména děvčatům ze souboru
mažoretek Babyorionky a orientálním tanečnicím Aisha se letos
daří. Oba tyto soubory se ve svých soutěžích probojovaly až do
celostátních kol a na mistrovství České republiky. Ovšem ani další soubory mažoretek či menší orientální tanečnice Almira, nebo
děti z kroužků NH Hip hop nejezdí ze soutěží a přehlídek s prázdnou. Všem držíme palce do konce školního roku a přejeme hodně
štěstí.
V letošním školním roce jsme mohli celou řadu akcí uspořádat i díky dobré partě našich instruktorů. Zájem o práci v tomto
specifickém kroužku projevilo přes 20 mladých lidí, ale pravidelnými pomocníky na akcích se nakonec stali Kačka Matulová,
Raďa Kouřil, Honzík Bartošík, Barča Bašková, Pája Mičková, Bětka Šimáková, Pavlínka Vránová, Mája Horáková, Anička Zmidlochová, Eliška Bulková, Lea Klesnilová, Michal Lenert a Zuzka
Kvíčalová. Každý z nich přispěl svojí troškou do mlýna a každý
z nich pomohl tak, jak uměl. Všem za jejich celoroční práci v Klubu instruktorů děkujeme.
Za všechny děti a pracovníky DDM ORION vás zveme na
přehlídku zájmových činností s názvem NAPOHODU. V sobotu
15. června se vám předvedou děti z našich kroužků a pochlubí
se s tím, co se za rok naučily. Na podiu i mimo něj můžete získat
inspiraci pro zápis do kroužků na příští školní rok. Na akci Napohodu, kromě výborného občerstvení v režii SDH Němčice nad
Hanou, získáte také ucelený přehled o nabídce kroužků od září
2013. Můžete ale přijít jen tak a pobýt ve společnosti DDM ORION a vyzkoušet si různé doprovodné činnosti – točení na hrnčířském kruhu, hru na africké djembe bubny nebo zaskákat na
trampolíně. Přibližně dvouhodinový program začíná v 17.00 hodin a plynule bude pokračovat večerním posezením u táboráku.
*NOVINKA* letošního léta je fotosoutěž ORION NA CESTÁCH. Pošlete nám fotku odkudkoli, na které budete vy a naše
logo. Malinká loga do kapsy si můžete vyzvednout na domečku.
Fotky posílejte na náš mail Info@ ddmorion.cz . Uzávěrka soutěže
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je 15. září 2013. Všechny vaše fotky budou zdobit prostory DDM
ORION v příštím školním roce a my se už teď na ně moc těšíme.
Všem dětem přejeme krásné a prosluněné prázdniny, rodičům načerpání energie, a pokud se neuvidíme na letních táborech, tak v září ahoj 
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Velké poděkování patří vedoucím kroužků – našim externím pedagogickým pracovníkům. Není to jen čas, který dětem
v kroužcích věnují, ale především energie, dovednosti, úsilí a životní krédo každého z nich, které domečkovým dětem předávají.
Za kolektiv pracovníků DDM ORION Eva Bašková
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Z kulturního života
Hanácký divadelní máj
V sobotu 4. května se uzavřela opona
za 27. ročníkem Hanáckého divadelního
máje. Letošní ročník divákům nabídl převážně komedie, jednu klasickou inscenaci a jedno drama. Pro děti jsme připravili
celkem 5 představení. Porota neměla
lehký úkol vybrat ze všech představení to
nejlepší, ale nakonec přece jen rozhodla
o tom, že nominovaným souborem na
Krakonošův divadelní podzim ve Vysokém nad Jizerou z letošního Hanáckého
divadelního máje bude DS J.K.Tyl Brodek

u Přerova s komedií „Blbec k večeři“. Dále
porota doporučila k postupu na KDP na
2. místě DS Teatrum Velké Opatovice
s inscenací „Naši furianti“ a na 1. místě
doporučila Rádobydivadlo Klapý s inscenací „Mikve“.
V letošním roce, a to nás těší obzvláště, doporučila porota, po loňské
přestávce, na národní přehlídku dospělí
dětem Popelka Rakovník – Říši loutek
Kroměříž, o. s. , s pohádkou „O Červené
karkulce“.

Říše loutek Kroměříž – doporučení na Národní přehlídku Popelka Rakovník

Na prkna němčického sálu v letošním
roce zavítala i řada významných osobností. Na zahájení celého festivalu přijel
pozdravit ochotníky náměstek hejtmana
Mgr. Radovan Rašťák. Hned na druhý
den nás poctil svou návštěvou senátor
Ing. Martin Tesařík, na prvního máje
k nám zavítala návštěva přímo od pořadatelů Krakonošova divadelního podzimu
z Vysokého nad Jizerou. Poslední představení letošní přehlídky navštívila paní
senátorka Božena Sekaninová. Závěrečné
vyhodnocení a předávání cen se uskutečnilo za účasti 1. náměstka hejtmana Olomouckého kraje Mgr. Aloise Mačáka.
Vše bylo odehráno, vše bylo vyřčeno,
a tak nezbývá než poděkovat všem souborům, porotcům, spolupracovníkům,
kteří přiložili ruku k dílu a pomohli tak
zajistit zdárný průběh celého festivalu.
Velké díky patří Olomouckému kraji
a Ministerstvu kultury ČR, které patří
mezi naše stálé a velké sponzory. Děkujeme také i všem dalším, neméně významným sponzorům a mecenášům, bez nichž
by se tato přehlídka nemohla uskutečnit.
Největší dík patří Vám divákům, kteří jste
svou vysokou návštěvností během celého
týdne podporovali herce a vytvořili tak tu
správnou a nezaměnitelnou příjemnou
festivalovou atmosféru.
Jana Oulehlová

Jarní setkání na Domě s pečovatelskou službou
V úterý 14. května se představitelé našeho města setkali
s obyvateli DPS. Jak už se stalo
v našem městě tradicí, připravujeme dvakrát do roka setkání
obyvatel DPS a zástupců našeho města. O zpestření se nám
tentokrát postaraly děti z naší
mateřské školy, a to konkrétně
pěvecký sbor „Zpěváček“, které
si připravily program; tentokrát
byl zaměřený na jaro a Svátek
matek. Děti měly velký úspěch
a věřím, že si i přítomní společně
s nimi i zanotovali.
Jana Oulehlová
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Soutěž

?

?

Na soutěžní otázku z minulého čísla nám
přišlo celkem 6 odpovědí a všechny byly
správné.
Všichni poznali, že dům na fotografii je
dnešní Restaurace U Slona.
Dovolíme si otisknout jednu z odpovědí:
Na fotografii je dnes Restaurace U Slona.
Dříve tam byla Drogerie pana Ladislava Pytlíčka a dále potom Holičství, kde zušlechťoval
muže pan Rostislav Zedníček a pan Macháček. Bydlel zde pan Markl a pan Sychra.
Miluše Mikalová
Redakce děkuje za všechny odpovědi, ze
kterých jsme vylosovali paní Jindřišku
Tučkovou. Blahopřejeme.

?

?

Nová soutěžní otázka?

Poznáte z fotografie, kde stála tato pekárna?
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Městská knihovna
V květnu byla uspořádána ve foyeru kina Oko vernisáž výstavy výtvarných prací žáků ZŠ, která proběhla na základě dlouholeté spolupráce knihovny s učitelkou výtvarné výchovy Mgr.
Stanislavou Podmolíkovou. Málokdo ví, že letos je to již deset let
(největší zásluhu na tom má moje předchůdkyně knihovnice paní
Luďka Kouřilová), co děti v knihovně kreslí podle obrázků z knih.
Musím konstatovat, že se výstava velmi povedla. Děkujeme
tímto panu Podmolíkovi za jeho šikovnost, Michalu Lenertovi
za fotky z vernisáže, poděkování patří také učitelkám Mgr. Lence
Literové a Mgr. Nadě Tesaříkové a jejich žákům za pěvecké a recitační vystoupení na vernisáži.
Děti druhého stupně absolvovaly besedy v knihovně o našich
známých ilustrátorech. Dozvěděly se zajímavosti o životě Heleny Zmatlíkové, Zdeňka Buriana, Maxe Švabinského, Josefa Lady
nebo Karla Čapka. Na základě ilustrací v knihách pak kreslily svoje obrázky.
Pro nejmenší máme v knihovně nového plyšového kamaráda
– krtka, s kterým se můžete i vyfotit.
Blíží se doba prázdnin a dovolených. Přeji Vám, abyste prožili
krásné léto. Už teď se na Vás těším.
Mgr. Jana Hošáková, knihovnice

Když Němčice ještě spí…
V sobotu 1. června v půl páté ráno se na ulici Novosady
sešla skupinka devíti lidí. Vlastně osm sekáčů a jedna pohrabovačka. Pohrabovačka se říká děvčatům, která za sekáči pohrabují a natřásají posečenou trávu. V tomto případě to byla
půvabná děvčica, jak se říká, děvče krev a mlíko - a navíc v hanáckém pracovním kroji. V kroji tam nepřišla sama, byli tam
ještě dva krojovaní sekáči. Matematicky vyjádřeno, třicet procent účastníků bylo krojovaných. Je pravda, že na Koseckých,
které proběhly před týdnem v Buchlovicích v zámecké zahradě, bylo krojovaných snad stokrát tolik. Ale to není podstatné.
Důležité je, že se i letos našlo několik lidí, kteří překonali své
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pohodlí, neváhali ve čtyři hodiny, tedy za ranního kuropění, vstát, vylézt z teplého pelechu, hodit si kosu přes rameno
a vydat se za městečko na setkání se stejně nadšenými „blázny“.
Nikdo z účastníků již čtvrtého ročníku „Sečení tráve na Héku“
nelitoval. Slovy Járy Cimrmana: „Stálo to za to“. Všude ticho,
kterým se nesl zpěv ptáků, na mezi za Hliníkem rozkvetlá mateřídouška, jejíž vůně nám všem připomněla školní léta a sběr léčivých bylin, rozkvetlé kopretiny a kapky rosy na trávě. Sluníčko
sice zpočátku naznačovalo, že by se na skupinku nezvyklých
lidiček podívalo, ale pak zřejmě na základě předpovědi meteorologů zalezlo a ten den už paprsky nevystrčilo. Sečení trávy
šlo pěkně od ruky. Ke spícímu městečku se neslo
zvonění brousků o kosy a také zpěv, který při takové
práci nějak sám od sebe rozezvučí hlasivky. Neposekli jsme hektary, o to taky vůbec nešlo.
Připomněli jsme si jen práci našich otců a dědů,
a tak se trochu vrátili k vlastním kořenům.
Samozřejmě potom přišla svačina a nějaká ta
štvrtečka slivovičky. Bez toho žádné sečení nikdy
nebylo. Během sečení se na nás přišla podívat celkem jedna divačka. Přijela až ze Stříbrnic, protože
si přečetla plakát a moc ji zajímalo, jak takové „Sečeni tráve na Héku“ vypadá. Taky byla zvědavá na
němčecky stréce. Byla nadšená jako všichni účastníci.
Věřme, že příští rok, první sobotu v červnu, se
nás sekáčů i pohrabovaček sejde na Héku
aspoň dvakrát tolik. Ať žijí všichni sekáči a pohrabovačky!
Zapsal Jiří Vrba – taky sekáč
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Psí kusy
Šourala jsem se cestou necestou bahnitým pozimím. O bahnitém předjaří
nemůže být řeč. Zase to vypadá, že skočíme rovnýma nohama ze zimy přímo
do léta.
Přestože půda byla nasáklá dlouhou
zimou se sněhem i dešti, městem se dalo
projít suchou nohou. Ulice jsou již z velké části dlážděné a asfaltované. Chodí se
po nich sice tvrdě, zato však čistě.
Míjejíc branku kamarádky, pocítila jsem nutkavou potřebu cosi veledůležitého jí sdělit. Chvíli jsem u branky
postávala v naději, že mě zahlédne oknem, přičemž jsem napjatě sledovala
odkud vyběhne její černá příšerka. Ta
v tu chvíli prokazatelně neplnila svou
povinnost strážce domu a buď někde za
domem něco neodbytného řešila, nebo
chrápala ve své boudě. Nabízela se i třetí
možnost, a to, že se vetřela v přízeň své
paničky a povaluje se v teplíčku na verandě. Přiklonila jsem se k této pro mne
nejpříjemnější možnosti a statečně jsem
zazvonila.
Zpoza rohu se vyřítilo tele v kůži psa,
střemhlav se vrhlo na branku a začalo ječet radostí, že nemusí zasahovat. Jsem to
já, její miláček!
Pletivem branky mě ta obluda ohodila značnou částí bahýnka, kterým se
obalila patrně při hledání svého pokladu, jejž si kdysi zahrabala kdesi v záhonech a zrovna teď ho nutně potřebovala.
Rázem ze mne byla Kropenka bahenní,
od hlavy až po špice. A ještě po mně, ten
prevít, hodil slinou, odpovídající jeho
postavě a veselí.
Reakce právě přispěchavší kamarádky, jinak holky slušné, byla silně emotivní. Ve válení se smíchy jí zabránila snad
jen mokrá tráva! Posléze se uklidnila.
Asi se jí zdálo, že její jásot při pohledu na
mě byl nebetyčně bezostyšný a chtěla mě

potěšit. Udělala na mě psí oči a začala mi
vyprávět jednu z mnoha téměř každodenních příhodiček se svým pejsánkem.
A to psisko si způsobně hačlo a pozorně
naslouchalo, vědomo si, že je řeč o něm.
Tvářilo se patřičně důležitě.
Chlácholit mě vůbec nemusela.
Škoda kazit jakoukoliv taškařici, tu psí
zejména. A taková, co se ráda baví se
psy, nechodí převlečena za dámu. Taková chodí v pratelném ohozu pro případ
ohození kdykoliv a čímkoliv. V bezpečné vzdálenosti, plivajíc bláto s kamínky,
jsem ji trpělivě a ráda vyslechla.
Zhruba před týdnem, v té největší větrné a deštivé slotě, hledala svého
padesátikilového broučka, aby mu dala
napapat.
Znepokojilo ji, že nereagoval na její
volání ani na mlaskání mňam mňam nad
miskou s denním přídělem. Co miskou.
Mísa to je. Bezmála káď!
Vydala se tedy pátrat na zahradu. Pes
nikde. Už už propadala panice. Vtom
zahlédla jeho ocas, trčící z boudičky
kocoura. Zadoufala, že tam najde snad
i zbytek. A skutečně našla. Pes se nějakým způsobem do boudičky doslova
narval, přičemž se stala celkem obvyklá
věc. Tam ano, zpátky ne.
- Kéž jsou její zlatíčka ještě živá!!! modlila se v předtuše, že tam jsou uvězněni oba.
Rychle otevřela stříšku boudičky. Zevnitř se vyřítil kocour a za ním to tele.
Čtyři oči vypleštěné navrch hlavy!
Kocourovi stály chlupy v pozoru i po
odeznění hrůzy. Byl celý oslintaný. Určitě ne velkou psí láskou, ale velkým psím
strachem.
V záchvatu potřeby bezpečí skočil
kocour paničce na záda a zaryl se drápky. Pes ho následoval, shodil paničku do
kaluže a nadšeně se s ní válel v blátě, pře-

svědčen, že začíná nová hra. Nutno podotknouti, že panička je stejné váhy jako
její psí drahoušek. V kohoutku je sice
ona o něco vyšší, ale jen, pokud neleze
po čtyřech…
„To je psina!“ přerušila jsem její vyprávění halasně.
„V takové psotě, kdy by ani psa nevyhnal, ty děláš takové psí kusy! Hraješ
si s hafánkem v kaluži! Nejsi ty náhodou
psí máma? Nebo se tak ráda čvachtáš
v blátě?“
„Však jo. Proto jsem se sebe strhala
všechno hned na prahu, nahá jsem prosvištěla kolem vykulené rodiny a s výkřikem - KONEČNĚ V SUCHU! - jsem se
vrhla do vany.“
Rozloučily jsme se a každá šla svou
cestou. Jí se to podařilo bez úhony, mně ne.
Tahle fenka naznala (všimli jste si,
že se mi podařilo vás až do tohoto okamžiku držet v napětí, zda jde o psa či
fenu ?), - tak tedy, tahle fenka naznala,
že bez objetí mě odejít nenechá. Skočila
na branku a rázem jsem byla zase ohozena. Tentokrát pro změnu od hlavy až
po paty.
Bez ohlédnutí jsem pelášila domů.
Za mnou se ozvalo poštěkávání a kňučení. Pomyšlení, že ta potvůrka lituje svých
činů, by bylo bláhové.
Kdo nepoznal bezmeznou věrnost,
oddanost, přátelství, důvěru, živelnou
radost ze života, to vše a další klady dohromady, ten neměl psa.
Marie Goricová
Slovo pod čarou:
Chmury rozptýlí humorná knížka. O
zážitcích se zvířaty najdete v naší městské knihovně mnohé, a i to nejlepší, knihy
veterinárního lékaře Jamese Herriota. Zajděte si pro optimismus.
mg

Historie
450 let od povýšení Němčic na městečko
V letošním roce uplyne 450 let od povýšení Němčic na
městečko. V roce 1563 povýšil císař Ferdinand I. na žádost
tehdejšího majitele kojetínského panství Vratislava z Pernštejna Němčice na městečko. Jednalo se o významné privilegium,
které výrazně zvyšovalo prestiž Němčic. Tímto privilegiem
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získaly Němčice právo používat vlastní pečeť, právo tržní a právo řemeslníků sdružovat se v cechy. Jaké ale bylo tehdejší postavení Němčic v rámci regionu a jaké byly konkrétní dopady
privilegia na jejich další rozvoj?
V roce 1516 měly Němčice 71 usedlých resp. poplatných
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domů. Již v této době byly Němčice největší obcí v okolí mít pro rozvoj Němčic také pouze pozitivní dopad, vzhledem
(např. Měrovice měly 40 poplatných domů). V následujícím k naprostému nedostatku pramenů však není možnost rozvoj
století rostl počet poplatných domů v Němčicích velmi po- cechů v Němčicích v následujících staletích podrobně zdokuzvolna. V roce 1567 jich bylo 74, v roce 1620 pak 84. Za více mentovat. Soudě podle vývoje v jiných městech a městečkách,
než sto let se tedy počet poplatných domů zvýšil pouze o 13, mohly cechy mít také určitou „policejní“ pravomoc a být vrchcož není mnoho, vezmeme-li v potaz skutečnost, že Němčice ností využívány pro kontrolu dění v Němčicích.
i celá země byly ušetřeny od pohrom, které ovlivnily demograVzhledem k výše uvedeným skutečnostem lze tedy pafický vývoj v 15. a 17. století (husitské války a třicetiletá válka). novníkovo privilegium směle řadit mezi ta, kdy bylo samotZ uvedeného vývoje je tedy zřejmé, že povýšení na městečko né povýšení pouze dovršením hospodářského vývoje Němčic.
v roce 1563 nebylo nějakou zvůlí majitele panství, po které Mimo samotné výsady uvedené v privilegiu mělo povýšení na
následoval prudký rozvoj Němčic, ale právě naopak: povýšení městečko zásadní význam na správu obce. Místo vrchností
bylo víceméně formálním potvrzením jejich tehdejšího vý- dosazovaných rychtářů stanul v čele obecní správy purkmistr,
znamného postavení v regionu.
organizace trhů si žádala rozšíření kompetence tehdejší obecní
Jaký dopad mělo povyšovací privilegium na Němčice z hos- správy apod.
podářského hlediska? Právo užívat vlastní znak, resp. pečeť,
Originál privilegia se bohužel nezachoval. Jeho text je
bylo spíše reprezentativní záležitostí,
znám např. z četných opisů převážně z 18. stokteré stvrzovalo především významné
letí. Osud původního privilegia je neznámý. Je
postavení Němčic v regionu, jelikož je
možné, že shořelo při jednom z ničivých poodlišovalo od okolních obcí, které prážárů, které Němčice v minulých staletích povo užívat znak (pečeť) neměly. Konání
stihly. Stejně jako vzal za své původní originál,
pravidelných týdenních trhů ve středu a
pozbývaly časem významu i výsady, které obdvou výročních trhů bylo pro obyvatele
sahoval. Cechy i pořádání pravidelných trhů
Němčic pochopitelně výhodné. Místní
se dávno vytratily ze života Němčic. Jedinou
řemeslníci nemuseli se zbožím cestovat
výsadou, která přetrvala do dnešních dnů, je
na jiné trhy a naopak obyvatelé Němčic
němčický znak. Polovina zubří hlavy, odkaz
se mohli snáze dostat ke zboží, pro které
na dávno vymřelý pernštejnský rod, tvoří
by jinak museli cestovat na vzdálenější
společně s pěti pšeničnými klasy znak města
trhy, např. do Kojetína či Prostějova.
Němčic dodneška.
Právo řemeslníků usazovat se v Něm- Pečeť Vratislava z Pernštejna z roku
Mgr. Josef Matoušek
čicích a sdružovat se v cechy mohlo 1580 (Státní okresní archiv Pardubice)

Před sto lety v Němčicích ……..
POVODEŇ
(povídka)
Ještě není ani polovina května a už taková horka! Na polích se vytvořil pevný
škraloup, který nelze ani motykou prokopnout. A do prasklin v zemi je možno
vložit dlaň!
Mělo by sprchnout!
Ani svatá Žofie, už tradičně mokrá
(Hanáci to říkají jinak), nepřinesla víc než
několik kapek deště, který sotva skropil
prach. Sedláci v Němčicích a okolí marně vyhlížejí mraky, které by přinesly vláhu. Tuhle navečer se zdálo, že větřík něco
přivane a nic. Jen kdesi v dálce nad lesy
blýskání na časy a téměř neznatelné pohřmívání…
Čtvrteční ráno je opět bezmračné a
bez rosy. Jen jakýsi šedavý opar zastínil oblohu. Bosé děti spěchají do školy. Na břidlicové tabulky opisují datum, které pan řídící krasopisně předepsal: 18. května 1911.
Po poledni se objevily první mráčky,
snad odněkud zabloudily a honem honem
zmizely kdesi za obzorem. A zase jen ti-
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cho, horké ticho, vonící lepkavým potem.
Nastal čas odpolední svačiny. Pozornému
zraku neujde, že od Tovačova až po Hostýn se táhne po nebi dlouhý tmavý pás.
Nepostupuje rychle, ale je vidět, že se zvětšuje. Provází ho hluboké sotva slyšitelné
dunění blížící se bouře.
To sem nepřijde!
Morava to nepustí!
Na suchou zem nerado prší!
Lidé nevěří, že přijde déšť. Přesto spěchají domů zavřít okna i dobytek. Teď už
černé mračno v odrazu slunečních paprsků vypadá přímo hrozivě. Kolem páté hodiny odpolední dopadly první velké kapky
na němčické náměstí. Šeď zakryla slunce.
Oslnivý záblesk a strašlivá rána hromu

Němčice
pod lupou

byly signálem, jímž se otevřelo nebe, aby
proměnilo zemi pod sebou v peklo.
První radost z deště zakrátko vystřídal
výkřik.
,,Kroupy!“
,,Bože, jenom to ne!“
Vlna za vlnou přicházely nárazy lijavce a krup jako neprůhledná vodní clona
a bičovaly vyprahlou krajinu. Minutu za
minutou a ještě a ještě. Jejich běsnění neustávalo a trvalo celou hodinu. Kanály ani
trativody nestačí odvést takové množství
srážek. Žlebůvka se vylila z břehů a ulice
Novosady se proměnila v široké řečiště.
Vody už je tolik, že vtéká do síní.
Lidé vybíhají z domů a déšť nedéšť
ucpávají dveře hnojem, senem, hlínou
- vším, co je po ruce. Marně. Proud to v
mžiku odplaví. Na kostelní věži se ozvalo
poplašné vyzvánění. V hukotu vodního
živlu zaniká zvuk hasičské trubky. Bouře
zeslábla, všem se ulevilo. Ale v té chvíli zasáhla město první přívalová vlna. Ze všech
okolních kopců a svahů se valí taková
spousta vody a bahna, že není pamětníka
podobné katastrofy.
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Proud strhává vše, co mu stojí v cestě.
Valí se přes dvorky a odnáší kůlny a chlévy
i se zvířaty. Strach, prosby, pláč, modlitby
a bědování! Kalný tok se zakousl do stěn
domků na levém břehu Žlebůvky, stavěných z nepálených cihel.
Honem, zachraňte, co se dá!
Muži vytahují z vody kozy i slepice, jiní
kusy nábytku. Na půdu vynášejí peřiny,
pytlík mouky či hrnek sádla.
Pozor! Domek Jana Vrány (č. p. 103)
se podivně naklonil a jakoby si dosedl na
bobek. Trámy krovů trčí k nebi jako ruce
volající o pomoc, za chvíli je však už unáší
proud. S praskotem a mohutným šplouchnutím padá do vln domeček panímámy
Ferencové, Jan Hodinář s rodinou jen taktak vyběhli z domu, který voda podemlela a
strhla pár vteřin po tom, co stačili odskočit.
Od úst k ústům letí samé špatné zvěsti.
Příval z Hrušáku zaplavil Příkopy! Prý to
vzalo dům Mařce Došlové! Hynkovi Borkovi také! Kterému? Stodvaasedmdesátka!
Zdrávas, Maria, milosti plná…
Ještě než nastala tma, voda zčásti opadla. Jen obrovské louže a nánosy bahna místo dvorků a zahrádek jsou němými svědky
ničivé povodně. Také pohled na okolní
krajinu je zdrcující. Nížiny jsou zaplaveny,
z kopců ornice strhána, zemáky většinou
odplaveny s hlínou, obilí zpřeráženo a jako
zadupáno, řepy rozbité nadobro.
Starosta Jan Kahaj chodí mezi lidmi,
utěšuje postižené a organizuje pomoc. V
následujících dnech je pořádána sbírka po
Němčicích na umírnění bídy poškozených
majitelů z Novosad a Příkopů. Přijíždí sem
i vyslaná ústřední komise, aby byl pořízen
seznam škod na majetku a polních kulturách.
Událost to byla tak věhlasná, že i Jeho
Veličenstvo císař František Josef I. bylo o
ní informováno a zaslalo celkem 400 Korun rakouských ve prospěch těch čtyř,
kteří přišli o všechno. Obec Němčice jim
zdarma darovala jednu pec vypálených cihel. Moravský zemský výbor vyplatil částku 1 000 Korun rakouských, z níž měli ti,
jimž povodeň zničila domy, obdržet po sto
korunách, zbytek připadl na škody na majetku ostatních poškozených.
„Že to nebylo některým vhod, není se
co diviti, ale kdo by se zavděčil všem,“ praví kronikář, a nám nezbývá než nevěřícné
zakroucení hlavou nad tím, že lidé jsou
dnes úplně, ale úplně - stejní. Ale to ještě
nebylo všem dnům konec!
Asi po šesti týdnech, 29. června, na
svátek Petra a Pavla, kdy už bylo vše zhruba uklizeno, zavítal do našeho města sám
slovutný pán hrabě Szerenyi, moravský
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zemský hejtman. Přijel o čtvrté hodině odpolední osobním automobilem, aby si na
místě prohlédl povodní poškozené domy.
Na památku své návštěvy věnoval pan
zemský hejtman městu svůj vlastnoruční podpis (!!!) do Pamětní knihy městyse
Němčice na Hané.
A nám opět nezbývá než to nevěřícné
zakroucení hlavou nad tím, že i ti nahoře
jsou dnes úplně, ale úplně – stejní.
Za 100 Korun rakouských se tehdy dalo
koupit 4 - 5 q obilí, nebo 2,5 q mouky, 50 kg

masa, přes 100 kg cukru, 550 l mléka, 45 q
uhlí, 6 párů bot, 16,5 m látky, 20 q brambor.
„Povídka „Povodeň“ je z knihy Krajinou ječných klasů, kterou město Němčice
nad Hanou vydalo v prosinci 2012. Autorem povídek je pan Antonín Ošťádal
a knihu ilustroval pan Květoslav Černý.
Pokud budete mít zájem o další povídky z
této knihy, můžete si ji zakoupit v městské
knihovně, na pokladně Městského úřadu v
Němčicích nad Hanou nebo v Papírnictví
pana Holuba.“

Blahopřání:
Redakční rada Němčic pod lupou blahopřeje svým dlouholetým spolupracovníkům panu Květoslavu Černému a panu Antonínu Ošťádalovi k
jejich životnímu jubileu. Do dalších let jim přejeme oběma pevné zdraví,
hodně štěstí, klid a pohodu v kruhu jejich rodin.
Redakční rada

Němčice
pod lupou
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Z ČINNOSTI SPOLKŮ

Klub
žen
Protože se na stránkách zpravodaje
Němčice pod lupou objevují informace
o klubu žen už nějakou dobu pravidelně,
dovolte nám, abychom o našem společenství prozradily něco víc.
Je nás víc než čtyřicet a scházíme se
celou dobu pravidelně. V jarním období
mezi přesným 8. březnem Mezinárodním dnem žen a nepřesným májovým
Dnem matek, abychom si vzájemně popřály k svátku. Na počátku adventního
období je to zase Mikulášské setkání
s vánočním dárkem.
K tradičním akcím patří i výstavy
ručních prací, které prezentovaly dovednost našich členek, nebo společné zájezdy, na které s námi občas vyrazí i pár
našich mužů.
Poslední roky bylo těchto akcí několik. Společně jsme navštívily divadelní
představení v Ostravě a celou řadu zajímavých míst v našem okolí. Ať už to
byl zámek na Plumlově, v Napajedlích
nebo v Holešově, bylinkářská zahrada
v Brodku u Prostějova nebo Baťův kanál
a Strážnický skanzen.
Stala se z toho už pěkná tradice.
S prvními pěknými jarními dny jsme
i letos 15. května vyrazily na další, v pořadí již sedmý, výlet. Tentokrát nás zlákal zámek v Náměšti na Hané.
Velmi hezká byla prohlídka interiéru s řadou velmi zajímavých exponátů.

Ať už dobového mobiliáře, nebo krásné
sbírky míšeňského porcelánu. Bez zajímavosti není ani sbírka historických
dětských kočárků. V celém zámku dýchá
příjemné ovzduší napovídající, že lidé,
kteří se o něj starají, ho mají rádi.
Po prohlídce zámecké kaple se všech
pětatřicet účastníků usadilo v parku
před zámkem k malému pikniku a přátelskému popovídání. Pěkné posezení
uprostřed přírody se také stalo obvyklou
součástí našich cest.
Do sbírky jsme si uložili další suvenýr z našich společných putování
a občerstveni chlebíčky „od Slona“ a vdolečky, které nám na cestu věnoval pan
Hrabal (MOPS), jsme si šly ještě prohlédnout prosluněný zámecký park
a krásné lipové aleje, které se jako paprsky od zámku rozbíhají. Byla to krás-

ná procházka uprostřed jarně zelených
stromů a vonících keřů.
A pak už následovala cesta domů.
Ještě než jsme se rozešly, dohodly jsme
se na tom, že se na výlet za krásami našeho kraje letos vypravíme ještě jednou.
Pokud byste chtěly jet s námi, rády vás
přivítáme.
Stejně tak se můžete přidat k našim
společným vyjížďkám na kole. Na cesty po cyklostezkách v okolí se vydáváme podle počasí a zájmu. Sraz je vždy
u městského úřadu na náměstí v 18 hod.
Začínáme od 3. června 2013. Trasy budou po stezkách delší i kratší, každý dle
své možnosti. Doufáme, že počasí se
umoudří a bude již teplo. Hlavně, že budeme dělat něco pro své zdraví.
Za klub žen Luďka Kouřilová
a Jiřina Kyseláková

Těšte se s Pantlékem na hody
Dříve, než se začnete opravdově těšit
na němčické hody, vám musím napsat,
jaké to bylo na rekordu. Letos se ve Vyškově konal šestý ročník pokusu o rekord
v tanci Hanácké besedy, kterou mohou
tancovat pouze krojovaní tanečníci.
Jsem velice ráda, že jsme byli u zrodu
celé akce a že akce stále trvá a nabývá na
významu. Z našich řad jelo „pouze“ 36
tanečníků, ale k tomu musíme připočíst
ještě 16 účastníků z vyškovské radnice,
které jsme Hanáckou besedu také naučili
tančit; tak spolu s nimi nás byla pěkná
řádka. Ale to nebylo všechno. Protože jsme dostali pouze desetiminutovou
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možnost ukázky i jiného tance, domluvili jsme se a rozdělili jsme Československou besedu na dvě části, a to Českou a
Moravskou tancovali členové Pantléku a
Slovenskou tancovali úředníci z radnice. Byla to krása vidět tolik nadšených
tanečníků. A víte, kolik jich bylo? Hodně - řekla bych víc jak hodně - víc jak
pětina všech obyvatel Němčic - bylo nás
přesně 440. Na konci se vyhodnocovali
nejmenší tanečníci a naše Natálka byla
mezi nimi, chlapeček byl Šimon ze Všechovic.
Stává se pravidlem, že se v květnu
sejde více akcí, a letos tomu nebylo ji-
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nak. Naši malí navštívili své kamarády
v mateřských školkách a zatancovali
v Němčicích a v Měrovicích. Vystoupení pro babičky ve Chválkovicích bylo na
poslední chvíli z technických důvodů
zrušeno, ale určitě slib splníme a v příhodné době se za nimi zastavíme.
V sobotu 18. května jsme byli požádání, abychom pomohli se zvučením
a předali ceny vítězům výstavy rotvaljerů – ti, co to nevědí, tak jsou to ti černí,
velcí psi s hnědou maskou, co z nich jde
strach jak z Drákuly. Ten den se konalo
v Nezamyslicích i mistrovství republiky
rotvajlerů, a tak o psy a fenky tohoto ple-
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mene nebyla nouze. Nakonec byl o malé
Hanáky takový zájem, že se fotili nejen
se psími vítězi, ale i se srbským rozhodčím. Zkrátka Hanáčci byli krásnou dekorací této významné akce.
A za týden už jsme jeli na další akci
- hned ráno měly vystoupení naše děti
v chropyňském zámečku. Zde nám počasí ale vůbec nepřálo, a jak někteří místní
říkali, podle Chropyňských slavností se
dá předvídat počasí - vždycky prší. Dokonce jsme se doslechli, že od té doby, co
je vstupné na tuto akci zdarma, vždycky
prší - od příště se bude asi opět platit.
Odpoledne pak do Chropyně dojela jiná
skupina, a to dospělí, kteří zatančili své
samostatné pásmo. Jedno musím říct,
nechtěla bych být v kůži starostky, která
měla rozhodnout na poslední chvíli, kde

se bude tančit, zda u zámku anebo v sále.
Rozhodla se pro zámek. Nám to tedy vyšlo, my jsme byli schovaní pod stříškou
a tancovali jsme, když zrovna nepršelo;
některým to ovšem nevyšlo, a těch mi
bylo upřímně líto. Z Chropyně jsme pak
honem prchali na třetí akci, a to do Nezamyslic, kde slavila rodina Novotných
kulaté narozeniny - dědeček 80, teta 50
a neteř 30. Byli jsme pro ně takovým milým překvapením, alespoň se to tak dalo
vyčíst z tváří oslavenců. Ještě se konala
v souboru i svatba, ale na tu nás nepozvali, tak o té vám nemůžu nic napsat,
protože jsem na ní nebyla, ale jistě byla
krásná a hlavně vztah vydrží. Pokud se
ovšem podívám zpátky, tak všude tam,
kde byli na svatbě Hanáci, tyto svazky
jsou trvalé a pevné a narodily se z nich ty

nejkrásnější hanácké děti. Nevím, jestli
neudělali chybu.
Teď tedy bude malá přestávka a hned
14. července jedeme do Troubek a pak
nás čeká největší svátek, a to němčické
hody. Protože se nám loni osvědčila spolupráce s diváky - tak letos máme opět
nachystané nějaké ???? Ale to vám samozřejmě nepovím. Pro naše tanečníky
mám samozřejmě také překvapení, a to,
že někteří budou tančit svá vlastní sóla.
V neděli 21. července od 15,00 hodin se
na Vás těšíme ve farské zahradě.
Zážitků je plno a k tomu všemu se
nám tam musí vejít i opékačka, ještě sice
nevíme, kdy a kde, ale takové akce jsou
nejlepší, tak počkáme, až přejdou deště
a pak budeme opékat.
Jana Otáhalová

Oslava sv. Floriána
Svatý Florián je považován za patrona profesí, které souvisejí s ohněm –
hasičů, hutníků, kominíků, hrnčířů či
pekařů. V ikonografii je představován
obvykle v oblečení římského důstojníka
s mečem, korouhví a nádobou na hašení,
případně přímo hasící požár. Jeho kult
byl značně rozšířen i v českých zemích
a jeho sochy se budovaly na ochranu
proti požáru. Katolická církev si jeho památku připomíná 4. května. Každoročně
se pořádají v tuto dobu hasičské poutě
na sv. Hostýně, ve Křtinách, v Dubu nad
Moravou. Oslavy patrona hasičů se staly
tradicí i pro mnohé hasičské organizace
po celé republice.
U nás v Němčicích slavíme tento
svátek 1. května, v den založení SDH
Němčice nad Hanou. Také letos tomu
nebylo jinak. Před sedmou hodinou
byl v prostorách hasičské zbrojnice neobvyklý ruch, to se scházeli dobrovolní
hasiči, aby přichystali posezení a občerstvení pro účastníky oslavy. Po osmé
hodině se začali sjíždět hasičské sbory
z našeho i sousedních okrsků. Jmenovitě
to byli hasiči z Obědkovic, Vrchoslavic,
Vitčic, Víceměřic, Doloplaz, Klenovic,
Dřevnovic, Nezamyslic a Mořic. Letos
nás podpořili i hasiči z Jihomoravského
kraje, a to ze Švábenic. Oslav se účastnila
starostka našeho města paní Ivana Dvořáková, tajemnice Ing. Plchotová a další
členové Rady města Němčic. Kolem půl
deváté se dostavili hudebníci z Dechového orchestru mladých Němčice nad
Hanou s dirigentem panem Jindřichem
Novákem.
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Následoval povel k seřazení průvodu
v čele s vlajkonoši, kteří nesli krásně vyšívané zástavy hasičských sborů. Za nimi
se zařadila hudba, následovali představitelé našeho města a významné hasičské
osobnosti, poté se řadila mládež a ostatní členové hasičských sborů ve slavnostních uniformách. Průvod se vydal Masarykovou ulicí přes Palackého náměstí ke
kostelu, v kostele nás přivítali faráři Tomáš Strogan z Němčic n/H a František
Dostál z Hustopeč nad Bečvou, rodák
z Tištína. Pan farář velmi pěkně hovořil
o dobrovolné a záslužné činnosti hasičů,
dále připomněl význam patrona hasičů
sv. Floriána. Mše svatá byla sloužena za
živé a zemřelé hasiče a jejich šťastné návraty od nebezpečných výjezdů a udá-
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lostí, při kterých pomáhají spoluobčanům. Po slavnostní mši a poděkování se
průvod odebral zpět k hasičské zbrojnici.
K pochodu nám členové DOM Němčice
nad Hanou zahráli zvukomalebné skladby. Na zbrojnici proběhlo přijetí nových
členů z řad mládeže, zasloužilým členům
bylo předáno ocenění a vyznamenání za
zvuku slavnostních fanfár. Následovalo
poděkování všem přítomným a začala
volná zábava.
Všem, kteří se postarali o zdárný
průběh oslavy, bych chtěl touto cestou
poděkovat za jejich obětavý a dobrý přístup.
Počasí vyšlo a myslím si, že i oslava
se všem líbila.
Vladimír Kyselák
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HANÁCKÝ POHÁR
11. května 2013 od 9:00 hodin se opět
jako každoročně konala na parketu u fotbalového hřiště v Němčicích nad Hanou
soutěž v požárním útoku „ HANÁCKÝ
POHÁR“. I když nám počasí moc nepřálo, pršelo, i přesto se od ranních hodin
konaly přípravy k tomu, aby se všichni
dobře bavili a také najedli a napili.
V devět hodin začala soutěž dětí.
Bylo přihlášeno 8 družstev mladších
a 5 družstev starších žáků. O tom, že děti
mají soutěžního ducha, není pochyb.
Soutěžily s velkým zaujetím. Bylo totiž
o co soutěžit. Díky dotaci z Olomouckého kraje si soutěžící odvezli kromě pohárů také věcné ceny, a to jak děti, tak
dospělí. Hadice C, proudnice, stolní hry,
balony, badmintony a dárkové balíčky.
Každé družstvo také obdrželo 7ks 1 ½
l. lahví minerálky pro pitný režim. 1. 2.
a 3. místo u mladších žáků vybojovala
družstva z Pivína . Němčice byly na 5.
místě. Ve starších žácích získalo1.místo
družstvo z Doploplaz, 2. místo Němčice
n/H a 3. místo Víceměříce.
Odpolední hodiny patřily mužům
a ženám. 4 družstva žen a 8 družstev

mužů změřilo své síly se stejným zápalem jako děti dopoledne. Ceny byly
opět zajímavé, hadice C, dárkové balíčky
a jiné drobnější dárky. A také pitný režim. U žen obsadilo 1. místo družstvo
B z Němčic n/H, 2. místo Vrchoslavice

RALLYE HAMRY 2013
V sobotu ráno 18. 5. 2013 za nevlídného počasí vyrazila
jednotka SDH Němčice nad Hanou na X. ročník soutěže v záchranářských disciplínách Rallye Hamry. Velitel Jan Kyselák, řidič
strojník Pavel Kvíčala, zdravotník Tomáš Nechvátal a 3 hasiči z
Nezamyslic – Jaroslav Kroupa, Petr Zeman a Pavel Pina. Po nástupu a poradě jsme v 10:30 hod vyrazili k nelehkým úkolům,
které jako každoročně připravil kolektiv nadšenců z Prostějovské
požární stanice, samozřejmě za velké podpory dalších dobrovolníků či kolegů Hasičského záchranného sboru celého Olomouckého kraje. Jubilejní ročník ověnčený desítkou nás provedl opět
krásnou krajinou Prostějovska a různými místy s pečlivě připravenými
disciplínami, a to jak práci ve výškách,
tak přechody do každodenně běžných
činností hasičů, například u dopravních nehod, požárů či dalších technických pomocí. Zvládli jsme i psychologickou pomoc osobě při pokusu
o skok ze stožáru, pomoc při sundání
zemřelé osoby z výšky, vyproštění
osoby po pádu pod zemědělský stroj,
požár sklepa. Jízdu zručnosti, požár
výškové budovy, vyproštění poleptané
osoby jsme také nepokazili, a tak jsme
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a 3. místo družstvo A z Němčic n/H.
U mužů zvítězili Myslejovice, 2. místo
Doploplazy, 3. místo Vřesovice a 4. místo
Němčice n/H.
Doufám, že i přes nepříznivé počasí
se všichni dobře bavili a že se v příštím
roce opět sejdeme u dalšího ročníku Hanáckého poháru. Zároveň poděkování
všem, kdo se na průběhu akce podíleli.
Za SDH Němčice nad Hanou
Bohdana Kvíčalová

čekali na sečtení hodnocení rozhodčích a konečné výsledky.
Jubilejní ročník Rallye Hamry se díky nádhernému počasí,
které přelstilo předpovědi deštivého dne, přinesl opět nové poznatky, zkušenosti a zážitky desítkám hasičů nejen našeho kraje.
Jednotka dobrovolných hasičů sousedícího Moravskoslezského
kraje hasičů SDH Hlučín prokázala svou skvělou připravenost
a získala metu nejvyšší. Z Olomouckého kraje druhou stříbrnou
příčku jsme si odvezli domů my, hasiči z Němčic nad Hanou
a Nezamyslic, a trojici nejlepších pro letošní rok doplnili hasiči
Prostějov – Vrahovice.
Díky všem kamarádům soutěžícím.
Pavel Kvíčala
Deset hodin v terénu, desátý ročník, deset soutěžních družstev a
rovněž deset disciplín uzavřeme poslední
desítkou - tedy jubilejním desátým ročníkem. Úsměv ve tvářích vyčerpaných hasičů v cíli a hrdost za to, že dokáží pomoci
lidem v jakékoliv nouzi, a to nejen cvičně
při slavnostním desetiletí, již dnes velmi
známého soutěžního klání Rallye Hamry.
A každý, kdo zde někdy během té desítky
let závodil, velmi rád vzpomene na minuty, které, byť jsou jen cvičné, velmi reálně
přináší pohled na každodenní realitu života každého z nás.
Mluvčí HZS Olomouckého kraje
Zdeněk Hošák

Němčice
pod lupou
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Sbor dobrovolných hasičů Němčice nad Hanou
Vás zve na

Taneční zábava
V sobotu 24. 8. 2013 od 20 hodin se
na parketu v Němčicích nad Hanou
koná Hasičská zábava. Hraje kapela
PŘEDINA.
Všechny Vás srdečně zve
SDH Němčice nad Hanou

HODOVÝ VEČER
S COUNTRY SKUPINOU NÁHODA
V sobotu 20. 7. 2013 v 19:00 hodin na farské zahradě.
(vstup přes faru naproti kostela).
Zahrada bude otevřena od 18:00 hodin. Přijďte si zatančit a zazpívat.
Občerstvení zajištěno: uzené maso, klobása, pivo , limo atd.
Vstupné dobrovolné
Srdečně zvou hasiči

Němčičtí rybáři za uplynulý rok
Na jaře roku 2012 si členská základna zvolila nový výbor. Došlo jen k
dílčím změnám ve složení funkcionářů,
přibyla mladá krev a předsedou byl znovu zvolen pan Karel Korvas. Pro práci
výboru, který zajišťuje celý chod organizace, je kontinuita velmi důležitá.
Jako poměrně velký úspěch můžeme hodnotit odchov štik na komoře v
Unčicích. Nasadili jsme tzv. rychlenou
štičku o velikosti cca pět centimetrů a
odlovili štiky 30 – 50 cm dlouhé. Taková
ryba už má, po vysazení do revíru, přece
jen mnohem větší šanci přežít a následně
potěšit úspěšného lovce. Na pronajatých
nádržích odchováváme také líny, bílou
rybu, amury a přirozeně kapry. Všechny
tyto ryby se pak vysazují do sportovních
rybníků.
Spolek věnuje velkou pozornost výchově rybářského dorostu. Děti ve věku
8 – 15 let jsou organizovány ve třech
kroužcích – v Němčicích, Nezamyslicích
a Morkovicích. Vedoucí těchto kroužků
je učí zásadám sportovního rybolovu a
snaží se je vychovávat ve správné rybáře.
Pro tento rybářský potěr každoročně pořádáme dětské rybářské závody. Loňský
rok se konaly na Ovčáčku v Morkovicích
a letos na rybníku v Tištíně. Tato akce se
pravidelně vyznačuje výtečnou náladou,
děcka si dobře zachytají a díky sponzorům pro ně vždy máme spoustu hodnotných cen. Většinou ale chodí jen málo
dětí, tak okolo dvaceti, ale letos jsme
byli překvapeni vysokou účastí. Závodů
se zúčastnilo 33 malých lovců. Úlovkem
šesti kaprů vyhrál čtrnáctiletý Jakub Paldrus z Uhřičic.
Vloni jsme se snažili získat nějaké další chovné vody. Díky vstřícnému
postoji nezamyslického zastupitelstva
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se nám podařilo pronajmout rybníček v
Těšicích, který velmi obohatí naše možnosti chovu ryb. Letos tam opakujeme
odchov štičího dorostu a už se těšíme na
výsledek.
V červenci jsme uspořádali další rybářskou veselici Petrova noc. Tato
akce se již pomalu stává tradiční. Máme
vždy spoustu pozitivních ohlasů rybářské i ostatní veřejnosti, a tak se cítíme
být zavázáni ji opakovat i letos. Bude
v tradičním termínu - 4. července, na
tradičním místě – parket u stadionu a s
tradiční kapelou – Galaxy. Tímto si Vás
všechny dovoluji pozvat.
Loňské léto bylo velice chudé na
srážky a velký nedostatek vody vyústil v
těžkou otravu na Hané. Na začátku září
byl průtok tak nízký, že stačilo jen malé
množství nějaké agresivní látky, která se
dostala do toku, a padla téměř celá populace ryb v řece. Vytahali jsme leklé
ryby za 51. 630,- Kč a kolik jich splavalo
dolů po toku, to už nikdo neví. Reálný
odhad se pohybuje okolo sedmi tun. Vi-
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ník se, jak jinak, nenašel…
Na podzim proběhl každoroční
výlov chovného rybníku v Doloplazích.
Tam odchováváme kapry na vysazování
do sportovních vod. Tento výlov nedopadl zrovna nejlépe. Pomineme-li noční
potíže s vypuštěním rybníka, způsobené
bobří hrází na Broděnce a drobný úhyn
ryb v létě, způsobený velkým suchem,
největší problémy na tomto rybníku
nám dělají pytláci. Naše legislativa je
taková, že ráno pytláka chytíte, policie
s ním sepíše přestupek a večer tam sedí
zase a drze se vám směje do obličeje…
Nedostatek vody nás zle potrápil
i na samotném konci roku na Porážce.
Díky kyslíkovému deficitu tam došlo k
úhynu na podzim vysazených kaprů.
Tento problém jsme vyřešili opětovným
vyčištěním Mlýnského náhonu, kterým
se dá dostat čerstvá voda z Broděnky
do rybníka. To ovšem naráží na odpor
některých majitelů přilehlých nemovitostí, kteří si stěžují na zvýšenou hladinu
vody ve sklepích. Těžko řešitelná situace… Kyslíkové poměry na Porážce nám
pomáhá zlepšit také instalace Paulátova
větrného rozmrazovače. Nejen, že zabrání zamrznutí vody v zimě, ale čeřením
hladiny v létě pomůže dostat kyslík pod
hladinu.
Po vzoru okolních rybářských organizací jsme i my přistoupili ke zvýšení
lovné míry kapra na 45 centimetrů. Od
tohoto kroku si slibujeme snížení tlaku
na naše vody ze strany cizích rybářů a
hlavně mnohem lepší zážitky ze sportovního rybolovu.
Na závěr bych Vás chtěl ještě jednou pozvat na rybářskou veselici Petrova noc 4. července.
Pavel Holub, jednatel MO
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Fotbalové léto v Němčicích nad Hanou
Sobota 22.6.2013 - Wisconsin Cup
Turnaj starších přípravek - začátek od 9.00 hodin
Sobota 29.6.2013 - O pohár senátorky Boženy Sekaninové
Turnaj mladších přípravek - začátek od 9.00 hodin

Sobota 13.7.2013 – 9.ročník Memoriálu Zbyňka Hradila
-začátek od 12.30 hodin
Neděle 21.7.2013 – Hodový zápas mužů
FK Němčice nad Hanou –TJ Haná Nezamyslice
-začátek od 17.00 hodin

Akce proběhnou za podpory:
Olomouckého kraje, senátorky Boženy Sekaninové, Wisconsinu, Pekárny Racek s.r.o. Přerov a pekárny MOPS spol. s r.o. Němčice nad Hanou.

Krasojízda
V Petřvaldě na Moravě proběhlo dne 13. 4. 2013 mistrovství
ČR v krasojízdě juniorů. Reprezentovalo celkem 5 závodníků
Němčice n.H. - TJ Stavební stroje.
Po několika letech se můžeme pochlubit vítězstvím Adély
Přibylové, která stanula na stupínku vítězů na prvním místě. Po
celý rok byla za Zuzanou Kuchařovou ze SKP Komety Brno, ale
na hlavních závodech zvítězila, a tak si vybojovala i nominaci na
Mistrovství Evropy ve Švýcarsku. Druhým v závodě jednotlivců
byl Vrána Jaroslav, který nás rovněž bude reprezentovat na mistrovství Evropy. Děkujeme všem našim závodníkům za jejich píli
a snahu udělat pro Němčice ten nejlepší výkon, který v současnosti je předváděn.
Ten nejhezčí dárek k narozeninám své trenérky a maminky
vybojovala v Petřvaldu na mistrovství ČR juniorů Adéla Přibylová. Poslední titul pro Němčice dovezla Eva Vojancová v roce
2008. Pak v Němčicích ukončila svoji činnost a přešla do jiného
oddílu.
Takže po 5 letech mají Němčice nad Hanou opět nově získaný, a to velmi pracně, titul. Celé období byla Adéla Přibylová
vždy druhá za brněnskou závodnicí. Letos tomu bylo jinak. Štěstí se na ni usmálo.
Výsledky:
Juniorky
1. Přibylová Adéla
2. Kuchařová Zuzana SKP Kometa Brno
3. Porupková Jana TJ Stav.stroje Němčice
5. Šiklingová Aneta
„ „
„

Výsledky Velké ceny starostky města Němčice nad Hanou:
junioři
1. Vrána Jaroslav TJ SS Němčice
2. Hanzlíček Ondřej SKP Kometa Brno
3. Kantor Tomáš TJ Petřvald
4. Kouřil Martin TJ SS Němčice n.H
juniorky
1. Kuchařová Zuzana SKP Kometa Brno
2. Přibylová Adéla TJ SS Němčice n.H.
3. Porupková Jana
„
„
5. Šiklingová Aneta
„
„
V kategorii dvojic MIX jsme obdrželi druhé místo za brněnskou dvojicí Kuchařová-Hanzlíček. Krásné poháry byly
předány starostkou města Ivanou Dvořákovou a předsedkyní
oddílu Miluší Mikalovou.

Junioři
1. Hanzlíček Ondřej SKP Kometa Brno
2. Vrána Jaroslav TJ Stav.stroje Němčice n.H.
3. Kantor Tomáš TJ Petřvald
Na mistrovství ČR juniorů startoval poprvé také náš žák
Martin Kouřil a umístil se na krásném 4. místě. Je to naše naděje. V kategorii dvojic si své 3. místo opět vybojovala němčická
dvojice ve složení Porupková-Vrána.
Na mistrovství Evropy si nominaci vybojovala Adéla Přibylová i Vrána Jaroslav. Budeme očekávat netrpělivě jejich umístění.
Již 3. ročník Velké ceny starostky města Němčice nad Hanou uspořádal krasojezdecký oddíl Němčice n.H.
Bylo to rovněž v době, kdy si připomínáme 65. výročí vzniku
krasojízdy u nás. Při této příležitosti byly vystaveny fotografie z
minulých let, ale i ze současnosti. S velkým zájmem se všichni
dívali na tyto dnes již historické fotky. Závody samotné proběhly velmi dobře pro naše závodníky- juniory. Byli velmi dobře
připraveni, a důstojně tak reprezentovali TJ Stavební stroje a samotné Němčice. A nyní výsledky němčických závodů:
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Ve dnech 10. a 11. května se konalo Mistrovství Evropy v
sálové cyklistice ve švýcarském Altdorfu. Němčice reprezentovali dva mladí reprezentanti a to Jaroslav Vrána a Adéla Přibylová. Oba dva předvedli velmi dobře svou sestavu a udělali
nám všem velkou radost, přestože nestáli ani jeden na stupních vítězů. Velkým úspěchem byla již jejich nominace na tuto
soutěž.
Vrána Jaroslav - jehož předepsaná sestava byla na 8. Místě,
nakonec zajel tak dobře, že jeho umístění bylo s malou ztrátou
a byl pátý.
Adéla Přibylová - konkurenci měla víc jak dobrou. Její sestava byla psána na osmé místo a skončila sedmá. I toto bylo
velmi náročné a překvapující bylo, že němčičtí závodníci se
umístili před brněnskými konkurenty, a to Zuzanou Kuchařovou a Hanzlíčkem Ondřejem,
Výsledky:
junioři
1. Lukas Kohl
GER
177.4 bodů
2. Adam Kottmann
GER
166.23 „
3. Marc Shaal
FRA
117.98 „
5. Vrána Jaroslav
CZ
94.98 „
6. Ondřej Hanzlíček
CZ
90.25 „
juniorky
1. Milena Slupina
2. Katrin Hartenbauer
3. Seraina Waibel
7. Adéla Přibylová
8. Kuchařová Zuzana

GER
GER
SUI
CZ
CZ

q169.13 bodů
164.37 „
136.11 „
111.91 „
108.78 „

Poslední květnovou sobotu jeli němčičtí krasojezdci do
Prahy na předkolo M - ČR žactva, aby si tak vybojovali nominaci na finále M - ČR, které se jede dne 15. 6. 2013 v Brně
- Řečkovicích. V počtu 11 závodníků a 2 žákovských dvojic
odjela 4 auta směr Praha Pankrác. Ve finále bude závodit jen
10 žaček a 10 žáků.
Výsledky žaček:
1. Janáčková Kateřina
TJ Pankrác
2. Šiklingová Aneta
Stav.stroje Němčice
3. Kosíková Tereza
TJ Sokol Řečkovice
9. Florová Alena
Stav. stroje Němčice
10. Špačková Adéla
Stav.stroje Němčice
žáci:
1. Hanzlíček Ondřej
2. Kouřil Martin
3. Jančík Radek
4. Buriánek Jan
8. Pavelka Šimon

SKP Kometa Brno
TJ Stav.stroje Němčice
TJ Hor. Heršpice
TJ Stav.stroje Němčice
TJ Stav.stroje Němčice

V kategorii dvojic dívek jsme obsadili 1. místo ve složení
Šiklingová Aneta-Vosičková Michaela.V kategorii dvojic Mix a
chlapců nám patřilo 2. místo ve složení Buriánek Jan - Florová
Alena.
Do finále se dostali 3 žáci, 3 žačky a samozřejmě i dvojice.
Výsledek nám bude znám až po uzávěrce časopisu Němčice
pod lupou.
Miluše Mikalová

Do lomů v okolí Želče
Cílem druhé letošní vyjížďky němčických cykloturistů byla návštěva lomů
v okolí Želče. Akce se uskutečnila v sobotu 27. 4. 2013.
Do Želče jsme se vydali z Němčic přes Víceměřice a Doloplazy.
Přibližně 1,5 km za Želčí v blízkosti rychlostní silnice R 46 z Vyškova
do Prostějova se nachází opuštěná
pískovna místními obyvateli nazývána „Zmole“. Jedná se o pískový
lom s ukončenou těžbou písku,
řadu let nevyužívaný. Terén pískovny je členitý, porostlý břízami
a křovinami, mezi nimiž jsou skupiny velkých kamenů, odpad po
těžbě písku. Na kolmých stěnách
pískovny je možné nalézt zbytky
kamenných sedimentů. Polní cesta, vedoucí z Želče k pískovně, je
přehrazena závorou, umožňující
přístup do lomu pouze pěším nebo
cyklistům. Na dně pískovny jsou
pěšiny umožňující procházky nebo
projížďky na krosovém nebo horském kole.
Z Želče jsme se vydali směrem
na Drysice, kde se vlevo od silnice
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nachází zatopený kamenolom. Vodní
hladina je obklopena přibližně z jedné
poloviny skalními stěnami vysokými
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15 – 18 m. A právě skalní stěny zdejšího lomu se objevily v exteriérových záběrech několika českých celovečerních
filmů, jako například Za humny
je drak režiséra Radima Cvrčka z
roku 1983 nebo Strašidla z vikýře
stejného režiséra z roku 1988. V
prostředí drysického lomu se natáčely i některé scény slovenského
televizního seriálu pro děti Spadla z oblakov z roku 1978 režiséra
Radima Cvrčka. Hlavní hrdinka
Majka z Gurunu zde „chodila“ po
vodní hladině zdejšího lomu. Naposledy se natáčelo v drysickém
lomu na podzim roku 2010, kdy
štáb Centra dramatické tvorby brněnského studia ČT zde natáčel
některé sekvence televizního filmu
Sejít z cesty s Jitkou Čvančarovou,
Ondřejem Havelkou a Václavem
Neužilem v hlavních rolích.
Zpátky do Němčic jsme se vraceli přes Chválkovice na Hané, Dřevnovice a Nezamyslice. Celková délka
trasy činila 32 km.
Vladimír Vojanec
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Na kole do lázní
Do ozdravných lázní se dá jet různými způsoby například autem, autobusem nebo vlakem. Němčičtí turisti si
pro návštěvu sirnato - alkalických lázní
ve Skalce zvolili jako dopravní prostředek kolo.
V sobotu 1. června 2013 se uskutečnila letošní třetí cykloturistická vyjížďka, jejímž cílem byly Lázně Skalka. Akce
se zúčastnilo jedenáct cyklistů, od rodičů s dětmi až po seniory.
Do Skalky jsme se vydali směrem
přes Hrušku, Tvorovice, Klenovice. Po
zdolání kopce v Hrušce jsme si dopřáli
krátké zastavení na křižovatce u Klenovic, v místě zvaném U Větrníku, hovorově „Větřák“. Z tohoto místa se nabízí
panoramatický pohled na Hostýnské
vrchy, Litenčickou a Orlovickou pahorkatinu, Drahanskou vrchovinu, Velký
Kosíř a Oderské vrchy. Z „Větřáku“ jsme
pokračovali po cyklotrase č. 5250A, přes
Klenovice do Čelčic. Zmiňovaná cyklotrasa do Čelčic vede po cyklostezce, v
jejíž polovině se nachází kamenný kříž
nazývaný “Kříž uprostřed Moravy“, který stojí na místě původního barokního
kříže. Z Čelčic vede cyklotrasa po okres-

ní silnici přímo do Skalky.
Lázně Skalka oslavují v letošním roce
85 let od svého vzniku. V roce 1928 v
místech dvou vyvěrajících minerálních
pramenů založil Vilém Sonnewend z
Prostějova sirnato - alkalické lázně. Chemické složení minerální vody ve Skalce
je ve srovnání s jinými minerálními prameny v ČR jedinečné. Minerální voda ze
Skalky se využívá zejména ke koupelím,
k léčbě pohybového ústrojí, artrózy, revmatizmu a lupénky. K léčení vysokého
krevního tlaku, zánětů žaludku, tlustého
střeva a poruch ledvin je vhodné mine-

rální vodu ze Skalky používat formou
pitných kůr. V přilehlém lázeňském parku se nachází minerální prameny – Julinka, Cyril, Metoděj a Jan.
Před zpáteční cestou do Němčic jsme
se občerstvili na zahrádce lázeňské restaurace. Domů jsme se vraceli stejnou
trasou, z důvodu podmáčených polních
cest, které jsme chtěli původně využít k
návratu. Celková délka výletu z Němčic
do Skalky a zpět činila 26 km a bez problému jí zvládli všichni účastnici výletu.
Vladimír Vojanec

Za němčická humna č. 22
Přátele cykloturisty dnes zvu k návštěvě mikroregionu Předina, a to konkrétně do Dobrochova. Zde v blízkosti bývalého
zájezdního hostince zvaného „Fajka“ z roku 1726, č. p. 33, se nalézá soukromé muzeum automobilů značky Praga pana Huberta
Grmely.
Jedná se o specializované muzeum zaměřené na autoveterány značky Praga, zvláště pak na kolekci Piccolo. Muzeum vzniklo
přestavbou stodoly u zmiňovaného zájezdního hostince, kde jsou vystavovány automobily a archivní materiály zahrnující technickou dokumentaci, katalogy a drobné fragmenty vztahující se k vozům Praga Piccolo.
Prezentovaná sbírka zahrnuje 16 vozů Praga různých typů a provedení, vyrobených od roku 1934 až do ukončení výroby v
roce 1941. Pragovky ve sbírce pana Grmely jsou zapsány na seznamu národních kulturních památek.
Většina exponátů je schopných provozu a můžeme se s nimi setkat na silnicích v rámci různých jízd veteránů. Některé z vystavených automobilů byly zapůjčeny filmařům pro
natáčení dobových filmů a seriálů, jako byly například
Četnické humoresky. V jedné části Četnických humoresek zvané Pamlsek účinkovala dvoudvéřová Praga
Piccolo 203. Praga Super Piccolo, karoserie Sodomka
byla použita jako dobová rekvizita v epizodě nazvané
Poslední soud. Zajímavostí je, že se některé exteriérové záběry Četnických humoresek natáčely na různých
místech v Prostějově.
V době mé návštěvy, byly všechny Pragovky zapůjčeny do Veterán arény v Olomouci, proto doporučuji před plánovanou návštěvou domluvu s panem
Grmelou, kontakt: tel. 606 530 243, e-mail: info@auto-praga-grmela.cz.
Vladimír Vojanec
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Seznam občanů, kteří
v období od 01. 04. 2013
do 05. 06. 2013 oslavili
své životní jubileum

Vítání dětí dne 20. 04. 2013
se zúčastnili tito rodiče:

70 let
Marie Diblíková
75 let
Květoslav Černý
PaedDr. Antonín Ošťádal
80 let
Anežka Borovičková

Michala a Aleš Pardíkovi
s dcerou Sofií

Alena Skřivánková a Zdeněk Zapletal
s dcerou Nelou

Žaneta Kaláčková a Milan Hrabal
se synem Milanem

Kateřina Přibylová a Zdeněk Spiller
se synem Patrikem

85 let
Božena Oulehlová
Marie Rašťáková
90 let
Jiřina Medková
Ludmila Kyseláková
91 let
Ing. Pavel Loučka

Přišlo nám do redakce:
„Vážená redakce, srdečně Vás všechny zdravím. Jako pravidelná čtenářka
Němčic pod lupou (čtu každé písmenko)
jsem se rozhodla přispět na Vaše letošní
č.2. V rubrice životní jubileum bude maminka 85 let, tak Vám v příloze posílám
obrázek z oslavy.
Se srdečným pozdravem Jana Rauhová roz. Rašťáková, Duisburg“

Jitka a Marek Antelovi
se synem Adamem

Bc. Hana Mikulčíková, DiS.,
matrikářka

Omluva:
Omlouváme se tímto manželům Borovičkovým za chybné uvedení
jména jejich syna Michala v minulém čísle.
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