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Jsi krásná.
Jsi krásná a ty to víš.
Řeklo ti to již mnoho mužů přede
mnou,
po mně to budou šeptat i další.
Opravdu jsi krásná.
Zlato ranního slunce ve vlasech,
v očích hlubina půlnoci,
rty s vůní rudé révy.
Dosud
neznám tvé sny a tajná přání,
nevím ani,
jak umíš hladit, líbat, milovat.

Němčice
pod lupou

Vím však jediné.
Že jsi krásná,
a že již nikdy nenajdu odvahu tato
slova opakovat
tobě, Dalmácie,
příboji křtěná Dalmácie,
krajino uspávaná večerním přílivem
a nekonečným skřípotem cikád
v horkých nocích.
Jen tobě, Dalmácie,
jen tobě patří toto vyznání.
Antonín Ošťádal
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Z činnosti města

Sportovní hala v Němčicích nad Hanou slavnostně otevřena

Dne 1. října 2013 se uskutečnilo slavnostní otevření
víceúčelové sportovní haly, kterým bylo toto sportovní
zařízení oficiálně předáno veřejnosti, a zejména žákům
a kantorům Základní školy v Němčicích nad Hanou,
kteří na něj dlouhá léta čekali.
Zrekapitulujme si základní fakta a mezníky výstavby
tohoto dnes největšího a nejmodernějšího sportoviště
v Němčicích.
1. červenec 2012 - slavnostní položení základního
kamene ke stavbě „Víceúčelová hala – centrum sportovně kulturního vyžití“ v Němčicích nad Hanou, při
objektu základní školy
Investor projektu: město Němčice nad Hanou
Autor projektu: INEXprojekt, s.r.o., Kroměříž
Hlavní zhotovitel a dodavatel stavby: POZEMSTAV Prostějov, a.s.
Technický dozor investora: CHALUPA-STAVITEL, s.r.o. Hulín
Vnitřní vybavení: PTÁČEK pozemní stavby, s.r.o.
Celková hodnota stavby: 48,7 mil Kč vč. vybavení
Financování: 17,8 mil. Kč dotace ROP Střední Morava
30,9 mil. Kč vlastní prostředky města
O výstavbě víceúčelové haly vedlo zastupitelstvo města téměř
3 roky rozsáhlou a často i bouřlivou a mediálně sledovanou diskuzi.
Hlavním důvodem a smyslem výstavby bylo především vytvoření
moderního, plně funkčního, hygienicky i technicky vyhovujícího
sportoviště, které bude sloužit především pro žáky základní školy,
a nahradí tak nevyhovující stávající školní tělocvičnu i náročné
docházení žáků na hodiny tělesné výchovy mimo základní školu
do místní sokolovny. Dalším požadavkem bylo umožnění komerčního využití sportovní haly a její zpřístupnění široké veřejnosti.
Výsledkem je moderní víceúčelová hala o rozměrech 57 x 34 metrů s hrací plochou 40 x 21 m. Hala je spojena se základní školou
spojovací zastřešenou chodbou. Děti tedy přicházejí tzv. suchou
nohou přímo do objektu haly. Ta slouží žákům v dopoledních
a částečně odpoledních hodinách. Své zázemí zde nacházejí
sportovní a pohybové kroužky a mimoškolní aktivity Domu dětí
a mládeže ORION, který zřizuje, stejně jako základní školu, město Němčice nad Hanou. Hala je využívána také širokou veřejností města i okolí.
Hlavní hrací plochu sportovní haly je možno využívat pro
všechny míčové sporty, například házenou, sálový fotbal,
košíkovou, tenis, florbal. Dále
děti i veřejnost mají možnost
využít squashový kurt a posilovnu. Součástí haly jsou
4 šatny, pro sportovce včetně
sociálního zázemí, šatna pro
rozhodčího a bufet. V hale
je vybudována tribuna pro
150 diváků. U haly jsou vybudována parkovací místa pro
osobní automobily i autobusy.
Od měsíce února byla hala
ve zkušebním provozu. První zatěžkávací zkouškou bylo
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krajské kolo soutěže ve stolním tenise. Hned týden na to zde
proběhla velká taneční soutěž, pořádaná DDM ORION. Akustiku haly prověřil koncert dechového orchestru. Sešli se zde
také zástupci mikroregionů Němčicko a Střední Haná.
Dne 2. 9. 2013 byla stavba zkolaudována, a tím dána do trvalého provozu.
K maximálnímu využití kapacity haly přispěje i elektronický
rezervační systém, který bude plně zprovozněn na webových
stránkách sportovní haly www.halanemcicenh.cz v nejbližší
době.
V souvislosti s novou sportovní halou je na místě rovněž zmínit i stávající sokolovnu, které nová hala nikterak neubírá na
významu. Ba naopak. Sokolovna bude moci být plně využívána pro sportovní a společenské účely i nadále. Slouží především jako zázemí pro dvě tělovýchovné jednoty: TJ Sokol
a TJ Stavební stroje. Svou klubovnu a také prostor pro zkoušky
zde má i národopisný soubor Pantlék, čítající dnes cca 70 členů. Největší prostor zde dostává vrcholový sport – krasojízda,
který má v našem městě dlouholetou, velice úspěšnou tradici,
oceňovanou nejvyššími příčkami na evropských i světových
soutěžích. Dalším sportem, který zůstane v sokolovně, je stolní tenis, který si vede velmi dobře na krajské úrovni. Dále zde
probíhají cvičení žen – aerobic, jóga, kalanetika, cvičení na balonech a posilovna.
V sokolovně každoročně probíhá taneční a společenská výchova pro žáky ZŠ a v nabídce je také i výuka společenských
tanců pro dospělé. Jedinečné prostředí poskytuje sokolovna
pro pořádání tradičních plesů, tanečních a společenských zábav pro všechny věkové kategorie.
Přísálí sokolovny s potřebným technickým zázemím poskytuje dostatečný komfort pro pořádaní nejrůznějších akcí typu
školení, schůzí, ale i soukromých a rodinných oslav, a proto je
o jeho využití ze strany občanů i organizací stálý zájem.
Závěrem lze říci, že vybudováním nové sportovní haly město
nejen že významně rozšířilo nabídku sportovního a společenského vyžití pro své občany, ale co víc, zajistilo a zkvalitnilo
podmínky pro zdravý vývoj a výchovu další nastupující generace - naše děti. A to je bezesporu ta nejlepší investice!
Ivana Dvořáková, starostka
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Pátrání po rodném domě se zdařilo
V srpnu letošního roku se na mne obrátila paní Šrotířová
z Přerova s prosbou o pomoc při hledání rodného domu otce
své sestřenice, paní Evy Pülda, žijící se svou rodinou v Rakousku. Celá rodina měla na druhý den zavítat do našeho města.
Paní Šrotířová uvedla datum narození obou rodičů, příjmením
Matouškovi. Tyto informace jsem předala telefonicky kronikáři našeho města, panu Josefu Matouškovi. Do deseti minut
jsem měla základní informace o rodině, rodném domě i místě
rodinného hrobu na němčickém hřbitově. Zajímavá byla také
informace, že jde o příbuzné pana kronikáře, o kterých, jak se
později ukázalo, neměl on sám ani tušení.
Proto jsme se domluvili, že pan kronikář připraví ještě další dostupné informace o rodině Matouškových a že rakouské
hosty přijmeme na radnici.

Setkání bylo překvapením pro všechny zúčastněné. Pohlazením na duši bylo konstatování paní Pülda, že si touto návštěvou plní své dlouholeté přání, a to seznámit svou početnou rodinu s rodným místem svého otce. Němčice se jim
velice líbily, povídali jsme si o jejich historii i současnosti
a pan kronikář naše povídání navíc okořenil i několika zajímavostmi ze života rodu Matoušků.
Chci touto cestou poděkovat kronikáři, panu Josefu Matouškovi, protože toto není ojedinělý počin při hledání informací o rodech, které mají kořeny právě u nás, v Němčicích nad Hanou. Pan Matoušek poskytuje tyto důvěryhodné
a podložené informace s láskou k historii a osobním zájmem.
Mohu říci, že toto mimořádné setkání bylo i pro mne velmi
příjemným zážitkem, který mi dal opět příležitost uvědomit
si důležitost zachování historie a posílení hrdosti na místo,
ve kterém žijeme.
Ivana Dvořáková

Mila pani starostka Dvořáková,
chcem Vám v mene celej mojej rodiny co najsrdečnejšie poďakovať za
Vaše milé a neočekávané prijatie. Boli sme velmi prekvapeni Vasim prijatim a odniesli sme si nezabudnuteľné zážitky. Dovolujem si Vám poslať i dve
spomienkove fotografie z Vášho prijatia v Nemčiciach, čím sa mi splnilo moje
dlhoročné prianie navštiviť s mojou rodinou rodisko môjho otca.
Vyjadrujem Vám srdečné podakovanie a milé pozdravy
Eva Pülda rod. Matouskova

ARCUS - ONKO CENTRUM poskytuje pomoc onkologicky nemocným lidem již
20 let na území celé České republiky. Vypořádat se s touto
skutečností je pro každého nepředstavitelně obtížné, zvláště
tehdy, zůstane-li v této situaci
osamocen. Proto Občanské sdružení ARCUS – ONKO CENTRUM zaměřuje svou činnost k přímé pomoci onkologickým
pacientům i jejich rodinným příslušníkům. Významná je oblast
zdravotní prevence, ozdravné pobyty pro nemocné a zajištění
účasti na tradičních Mezinárodních onkologických kongresech.
Za tuto činnost sdružení dosáhlo mnoha ocenění i mezinárodních uznání. Mezi nejvýznamnější v České republice patří
Cena Olgy Havlové.

V Němčicích nad Hanou bude poradna umístěna
v bývalé kanceláři kulturního střediska, a to:
Pondělí 14. října, 18. listopadu a 2. prosince
od 9,00 hodin do 17,00 hodin.

Místo: senátorská kancelář B.Sekaninové - Prostějov, Rostislavova 5
Datum: poradna každou středu Z D A R M A
8.00 - 12.00 hod
12.30 - 16.30 hod
další dny dle telefonické domluvy
Kdo:

Bc. Hana Šopíková
mob.: 606 076 063
e-mail: hana.sopikova.arcus@email.cz

Dále rozšiřujeme služby ve městech:
Kojetín, Němčice nad Hanou a Konice vždy den v měsíci
Cíl poradny je pomáhat v nepříznivé životní situaci onkologicky nemocným klientům a jejich rodinným příslušníkům,
aby získali základní potřebné informace, které slouží k řešení
jejich situace.
V poradně se klienti dovědí o možnostech pomoci v sociální oblasti a možnostech následné péče apod.
Poradna nabízí nové služby v regionu s lepší dostupností
pro seniory. Klientům pomůžeme zlepšením sociální situace
zapojit se zpět do běžného života.

www.arcus-oc.org
Číslo 3/2013
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Prevence zdraví
Dle WHO (světové zdravotnické organizace) je zdraví stav
úplné fyzické, duševní a sociální pohody, nikoliv pouze nepřítomnost nemoci.
Faktory, které se podílejí na zdraví:
- genetika 10-15%
- prostředí 15-20%
- zdravotnictví 10-20%
- životní styl 50-60%
Na naše zdraví má největší podíl životní styl. Nejvíce úmrtí
je v důsledku oběhové soustavy (až 50%), následují onkologická onemocnění (cca26%), pak následují úmrtí na vnější příčiny
a další onemocnění.
Je potřeba zdravě a pravidelně jíst, dodržovat pitný režim,
odpočívat (aktivně i pasivně), dostatečně spát, nestresovat se
a chodit na pravidelné lékařské prohlídky.
Pokud správně jíme, dodržujeme pitný režim, sportujeme,

odpočíváme, jsme v psychické pohodě, mohli bychom se dožít ve zdraví vysokého věku. Na co tedy lékaře? Preventivními
prohlídkami se utvrdíme, že jsme zdraví, chodíme-li pravidelně. Případně se může onemocnění odhalit v zárodku, a tím je
lépe léčitelné a v mnoha případech vyléčitelné. Ke komu kdy
jít, pokud jsme zdrávi?
PL je potřeba navštívit 1x za 2 roky
Gynekologa: 1x za rok
Stomatologa:1x za rok
A další vyšetření v pozdějším věku, jako např.:
Mamografie u žen od 45let, sono prsu od 40 let po 2 letech
Od 50 let vyšetření stolice na okultní krvácení
Dále nepodceňovat znamínka na kůži, muži prostatu a jiné
potíže, které jsme dříve neměli.
Proti rakovině děložního čípku jsou v současné době děvčata ve 14 letech očkována. Je možné tuto jednu vakcínu použít za
úhradu i pro chlapce, kteří jsou přenašeči.
I proti jiným nemocem se můžeme preventivně očkovat.

Ze života MŠ
Mateřská škola v Němčicích nad Hanou
Pro školní rok 2013/2014 se nám opět podařilo zapsat 100 dětí
a naplnit tak kapacitu mateřské školy na 100%. Ve stále větší míře
se k nám hlásí rodiče se svými dětmi z okolních obcí a dá se říci, že
je jich rok od roku více. V letošním roce je pouze 64 dětí z Němčic
nad Hanou. Zbývajících 36 míst – naplnily svými dětmi tyto obce:
Mořice 8 dětí, Hruška 8 dětí, Vitčice 5 dětí, Nezamyslice 2 děti,
Pavlovice u Kojetína 2 děti, Měrovice na Hané 2 děti, Stříbrnice
1 dítě, Víceměřice 4 děti, Unčice 1 dítě, Vrchoslavice 2 děti a Prostějov – Čechovice 1 dítě.
Z tohoto počtu je 34 dětí, které navštěvují mateřskou školu poslední rok a půjdou v lednu k zápisu do 1. třídy ZŠ.
K docházce do mateřské školy jsme přijali všechny děti, které
se dostavily k zápisu. Mírně se zvýšil zájem rodičů o umístění dítěte mladšího 3 let. Je to hlavně u matek, které využily možnost čerpat rodičovskou dovolenou pouze do 2 let věku dítěte a nastupují
zpět do zaměstnání.
Provozní doba mateřské školy zůstává nezměněna, a to od 6.00
hodin do 16.30 hodin denně.
K drobné změně došlo v organizaci provozu. Děti se od září
schází od 6.00 hodin do 7.00 hodin a rovněž rozchází v době od
15.30 hodin do 16.30 hodin ve třídě u Žluťásků. Další organizační
změnou je prodloužení doby k odhlášení dítěte ze stravy nebo ke
stravě, a to do 6.30 hodin daný den ráno.
Děti byly rozděleny do čtyř tříd po 25 dětech. Ve třídě Broučků
jsou děti starší 5 - ti let, ve třídě Modrásků ve věku od 4,5 do 6 let,
ve třídě Žluťásků ve věku od 3 do 4,5 let a ve třídě Bělásků nově
příchozí, nejmladší děti, převážně 3 leté.
Složení pedagogického sboru:
ředitelka školy: Miluška Grulichová
učitelky MŠ: Eva Křížová – zastupuje ředitelku školy v její nepřítomnosti, Martina Luběnová, Jitka Oulehlová, Irena Smékalová, Klára
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Volková, Denisa Šareková, Pavla Buriánková a Nikola Domanská.
V letošním roce mají děti možnost přímo v MŠ navštěvovat
kroužek Angličtinky pro děti a Sedmikrásek pod odborným vedením lektorek DDM Orion v Němčicích nad Hanou.
Po loňském úspěchu bude pokračovat v MŠ i kroužek taneční
výchovy vedený lektorkou Taneční školy Hubený z Prostějova.
V září začal opět pracovat pěvecký sbor Zpěváček pod vedením učitelek Martiny Luběnové a Kláry Volkové.
Dále nabízíme rodičům možnost navštěvovat Logopedickou
poradnu přímo v MŠ.
I v letošním školním roce budou děti jezdit na plavecký výcvik
do Plavecké školy ve Vyškově. Na základě velmi dobrých zkušeností z minulého školního roku využívají děti ze třídy Broučků
a Modrásků jedenkrát v týdnu místní sokolovnu k pohybovým
aktivitám.
Plán akcí na období od září 2013 do prosince 2013 :
13. září – filmové představení Čtyřlístek ve službách krále
24. září – maňáskové divadlo v MŠ
25. září – Drakiáda, společná akce pro rodiče a děti
26. září – divadelní představení O klukovi z plakátu
8. října - fotografování dětí
16. října – divadelní představení O Červené karkulce
21. listopadu – divadelní představení O princezně, Luciášovi a makových buchtách
26. listopadu – Adventní dílnička pro rodiče a děti v MŠ
10. prosince – hudební pořad Pavla Nováka Od čerta k Ježíškovi
10. prosince – vánoční besídka ve třídě Bělásků
12. prosince – vánoční besídka ve třídě Žluťásků
16. prosince – vánoční besídka ve třídě Modrásků
17. prosince – vánoční besídka ve třídě Broučků
Miluška Grulichová, ředitelka mateřské školy
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Podzimní radovánky dětí v MŠ
Co si lze představit pod pojmem tradice? Něco, co už si člověk zapisuje postupně do své paměti a většinou se jedná
o věci, události, které nás těší, pobaví.
Tak tomu bylo i letos a to už po šesté.
Děti, které se účastnily první akce, jsou
již ve škole, a přesto na nás nezapomínají
a přijdou alespoň nakouknout. Děti, které
chodí do mateřské školy teď a jsou starší,
vědí o jakou akci půjde, a proto také lze
zaznamenat pěknou účast rodičů, kteří
se přišli pobavit s dětmi a strávit s nimi
pěkné odpoledne. Někteří vzali tuto akci
jako rodinnou a přišli v plném počtu,
o to víc nás to těší. Přes všechny naše snahy a vzhlížení ke korunám stromů, zda
už ten vítr na nás bude trochu myslet, se
přece jen podařilo nějakého úspěchu dosáhnou. Díky obětavosti rodičů draci postupně vzlétli a také se na nebi udrželi. Někteří nabrali výšku a udělali radost dětem
i rodičům. Po tomto klání byly děti odměněny diplomy a také byly ohodnoceny
děti, které u svých draků splnily tyto podmínky. Že jejich drak měl nejdelší ocas,
drak, který vyletěl nejvýš, a třetí ohodnocení bylo za výdrž délky letu. Protože vítr
moc nepomáhal, pomohly děti drakům
říkankou. „Leť můj dráčku do obláčku“.
Velká snaha všech dětí ale napomohla jen
k jednotnému výsledku. Nikdo se nenechal zahanbit. Na závěr ale děti společně
rozhodly, že přece jen jeden drak to vydržel nejdéle a tomu se dostalo ocenění.
Sladkou odměnu a diplom obdrželi děti
Šimonek Gál, Sonička Vránová a Mire-

ček Oplocký. Všem gratulujeme. Tímhle
všechno neskončilo. Letošní ročník jsme
obohatily o společné posezení rodičů
s dětmi u ohně s opékáním špekáčků.
Malý táborový oheň nám pomohli založit a zapálit místní hasiči. Po společném
občerstvení se sešla skupinka u ohně
a překvapení bylo na světě. Najednou jeden z tatínků, pan Wolf naladil struny
a malý nástroj ukulele doprovodil zpěv
písniček na přání nejen pro děti, ale
i pro dospělé. Oheň, hudba a zpěv k sobě
neodmyslitelně patří, takže příjemně na-

vozená atmosféra trvala až do setmění.
S přípravou posezení u parketu za hřištěm
nám pomohl pan Novotný, hasiči pan Petr
Klapil, pan Kyselák a manželé Kvíčalovi
se postarali nejen o oheň a jeho bezpečnost, ale také dělali doprovod svým dětem.
Všem, kteří pomohli učitelkám mateřské
školy připravit velmi pěkné odpoledne nejen pro děti, ale také pro dospělé, patří naše
poděkování. Věříme, že se při společné akci
budeme moci sejít zase příští rok a prožijeme hezké chvilky se svými dětmi.
Eva Křížová

Ze života ZŠ
Organizace školního roku 2013/2014 na ZŠ Němčice nad Hanou
Školní rok 2013 / 2014 byl na naší základní škole zahájen
v pondělí 2. září v řádném termínu. První školní den proběhl ve
slavnostním duchu. Všichni žáci, učitelé a další zaměstnanci školy se
shromáždili v nové sportovní hale, kde proběhlo oficiální zahájení.
Přípravy na letošní rok byly opět náročné, prováděl se velký
úklid, opravovalo se stávající III. oddělení školní družiny, kde se
dopoledne učí žáci 4. B třídy. Proběhlo malování šaten a opravy
tříd. Upravoval se školní vzdělávací program, kde významnou novinkou je zařazení nového předmětu Volba povolání, ten má přispět žákům osmého a devátého ročníku k lepší orientaci ve výběru
budoucího povolání. Přeji všem žákům a zaměstnancům školy,
aby letošní náročný školní rok byl plný úspěchů, pohody, vzájemného pochopení a tolerance.

Číslo 3/2013

Organizace školního roku
Období školního vyučování ve školním roce 2013/2014 začne ve všech základních školách, středních školách, základních
uměleckých školách a konzervatořích v pondělí 2. září 2013.
Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 30. ledna
2014. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 27. června 2014.
Podzimní prázdniny připadnou na úterý 29. října a středu
30. října 2013.
Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 21. prosince 2013 a skončí v neděli 5. ledna 2014. Vyučování začne v pondělí 6. ledna 2014.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 31. ledna
2014.

Němčice
pod lupou
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Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy
stanoveny takto:
Termín
Okresy, obvody hl. města Prahy
3. 2. – 9. 2. 2014
Mladá Boleslav, Příbram, Tábor,
Prachatice, Strakonice, Ústí nad
Labem, Chomutov, Most, Jičín,
Rychnov nad Kněžnou, Olomouc,
Šumperk, Opava, Jeseník
10. 2. – 16. 2. 2014 Benešov, Beroun, Rokycany, České
Budějovice, Český Krumlov, Klatovy,
Trutnov,
Pardubice, Chrudim, Svitavy, Ústí nad
Orlicí, Ostrava-město
17. 2. – 23. 2. 2014 Praha 1 až 5, Blansko, Brno-město,
Brno-venkov, Břeclav, Hodonín,
Vyškov, Znojmo,
Domažlice, Tachov, Louny, Prostějov,
Karviná
24. 2. – 2. 3. 2014
Praha 6 až 10, Cheb, Karlovy Vary,
Sokolov, Nymburk, Jindřichův
Hradec, Litoměřice,
Děčín, Přerov, Frýdek-Místek
3. 3. – 9. 3. 2014
Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín,
Zlín, Praha-východ, Praha-západ,
Mělník, Rakovník, Plzeň-město,
Plzeň-sever, Plzeň-jih, Hradec
Králové, Teplice, Nový Jičín
10. 3. – 16. 3. 2014 Česká Lípa, Jablonec nad Nisou,
Liberec, Semily, Havlíčkův Brod,
Jihlava, Pelhřimov,
Třebíč, Žďár nad Sázavou, Kladno,
Kolín, Kutná Hora, Písek, Náchod,
Bruntál
Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 17. dubna a pátek 18. dubna 2014.
Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 28. června 2014 do
neděle 31. srpna 2014.
Období školního vyučování ve školním roce 2014/2015 začne
v pondělí 1. září 2014.
Ředitelské volno: 4. 10. 2013, 2. a 9. 5. 2014 – 3 dny
Přidělení třídnictví a další organizační zajištění chodu školy
Třídnictví
1. až 5.ročník
Petra Matoušková, Mgr.
Mo
Pavlína Rudolfová, Mgr.
Ru
Anna Vlčová, Mgr.
Vl
Renata Žižlavská, Mgr
Ži
Alena Řezáčová, Mgr.
Ře
Lucie Tesařová, Mgr.
Ts
Michaela Obručníková, Mgr. Or
Libor Mitana, Mgr.
Mi
Lenka Literová, Mgr.
Li
Hana Vojancová, Mgr.
Vj
6. až 9. ročník
1. Hana Matušková, Mgr.
Mk

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
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1-5
1-5
1-5, N
1-5, log.
1 -5, SpP
1-5
Př, VkZ
M, Z
Č, HV
M, BV, RV

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

1-5, MV

ŘŠ

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Jana Benešová, Mgr.
Be
Pavel Janura, Mgr.
Ja
Naděžda Tesaříková, Mgr.
Te
Milada Krejčová, Mgr.
Kr
Pavel Dostál, Mgr.
Do
František Matoušek, Mgr.
Ma
netřídní učitelé
1. Stanislava Podmolíková, Mgr. Po
2. Jiří Pozdíšek, Mgr.
Pz
3. Zdeňka Navrátilová, Mgr.
Na

M, F
Č, D
Č, D, A
Č, D
M, F
D, N, A, R

ZŘ
TU 6.
TU 7.
TU 8.
TU 9. A
TU 9. B

Č, VV, A
Př, TV
Př, Ov

učitelka
učitel
učitelka

školní družina
1. Hana Svobodníková Sb vychovatelka ŠD vychovatelka
2. Václav Procházka, Pr vychovatel ŠD
vychovatel
Mgr.
3. Andrea Huťková
Hu vychovatelka ŠD vychovatelka

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

1. Lenka Chalánková
2. Barbora Gazdagová

asistentky
Cha asistent pro sociál. asistentka
znevýhod. žáky
Ga asistent pro sociál. asistentka
znevýhod. žáky

Tradiční akce a shromáždění školy
Činnost
Termín, odpovídá
Slavnostní zahájení nového škol- Po 2. 9. 13, všichni
ního roku – Sportovní hala
Preventivní program - Školní
celoročně, Te
časopis
Preventivní program – polední
celoročně, Cha, Ga,
přestávky / TV, odpoč. plocha ?/
Stonožkový týden
7. - 11. 10. 13,
Projektový týden
14. - 18. 10. 13, Ja +všichni
Vánoční jarmark + Den otevře4. 12. 2013, Vl, Po +všichni
ných dveří / 8,00-17,00 /
Cha, Ga
Výstava - Den lidských práv
Zápis dětí do 1. ročníku
Pá 24. 1. 14, ZŘ,VP,
učitelé 1. st.
Beseda s rodiči nastávajících prv- 01/14, Mo, Vl, Ži
ňáčků
Lyžařský kurz
02/14, Pz,Vj, Do
Projektové dny: Den Země a
04, 05 / 2014, všichni
Národopisné oblasti ČR (Do, Ma)
Den dopravní výchovy
04 / 2014, Sb, Pr, Hu
Škola nanečisto – pro budoucí
2. pol. 2013/2014, MS 1. st.
prvňáčky
Školní akademie
Pá 31. 5. 14, Vj, Sb
Den dětí
TU + DDM
Škola v přírodě
červen 2014, Vl
Návštěva předškoláků
červen 14, ZŘŠ, uč. 1. roč.
Slavnostní předání vysvědčení
26. 6. 14 Ma, Do
žákům 9. roč.

Němčice
pod lupou
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Složení vedení školy
Mgr. Hana Vojancová (VP), Mgr. Anna Vlčová (1.st.), Mgr. Pavel
Janura (2.st.), Mgr. Jana Benešová, František Fidra (školník),
Hedvika Zahradníková (škol. jídelna), Jana Kantorová (hospodářka)
Školská rada
Zástupci školy: Mgr. Hana Vojancová, Mgr. Libor Mitana
Zástupci rodičů: Ing. Jana Oulehlová, Martina Kouřilová
Zástupci města: Ing. Jan Vrána, Radovan Novotný
Organizace škol. roku 2012/2013
Počet hodin na 1. stupni
Základní
Dělení
Nepovinné předměty
Celkem hodin: 1. – 5. roč.
Počet hodin na 2. stupni
Základní
Dělení
Nepovinné předměty
Celkem hodin: 6. – 9. roč.
Celkem hodin: 1. – 9. roč.

236
0
1
237
154
12
1
167
404

Třídní schůzky:
Začátek je v 16,00 hodin.
16. 10. 2013
4. 12. 2013
19. 3. 2014
14. 5. 2014
Vyučovací hodiny, zvonění
7,00 až 7,45
0. hodina (/ZdTV, LP, IŽ, doučování)
7,35
příchod do školy
7,45
příprava na 1. vyučovací hodinu
7,50 až 8,35
1. hodina
8,45 až 9,30
2. hodina
9,30 až 9,50
hlavní přestávka
9,45
příprava na 3. hodinu
9,50 až 10,35 3. hodina
10,45 až 11,30 4. hodina
11,40 až 12,25 5. hodina
12,35 až 13,20 6. hodina
13,25 až 14,10 7. hodina
14,20 až 15,05 8. hodina
Mgr. Hana Matušková
ředitelka školy

První den ve škole
Dne 2. září 2013 nám začal nový školní rok. Pro některé je
to rok poslední, pro některé první. Po příchodu do tříd jsme se
přesunuli do nové sportovní haly, kde jsme se všichni společně
přivítali. Bylo to poprvé po dlouhé době, kdy jsme slavili počátek
školy společně. Umožnila nám to nová sportovní hala.

V hale se sešlo 330 dětí, z toho kolem 40 prvňáčků. Program
byl zahájen státní hymnou, která přidala této akci na důstojnosti.
Všichni sedící se postavili, všichni žáci stáli jako vojáci v pozoru,
dokonce ani děti nešpitaly.
Jako první se ujala slova paní ředitelka školy Mgr. Hana Matušková. Přivítala nejen nás žáky a zaměstnance školy, ale také
rodiče našich prváčků. Popřála nám mnoho úspěchů a radosti
z učení. Představila nové pedagogy, kteří v tomto roce nastoupili
na naši školu. Pak předala slovo paní starostce Ivaně Dvořákové,
která mimo jiné popřála prvňáčkům hodně štěstí, ať mají samé
jedničky a ať se jim ve škole líbí. Po vystoupení Ing. Jany Oulehlové, předsedkyně Přátel Otevřené školy, se chopila mikrofonu
žačka Tereza Kvapilová a svým pěveckým vystoupením ukončila
slavnostní zahájení nového školního roku. Poté se děti odebraly
pod vedením svých třídních učitelů do svých tříd.
žáci 9. ročníku z mediální výchovy

Představujeme nové pedagogy
My žáci mediální výchovy jsme dostali za
úkol představit nové učitele, kteří v letošním roce
nastoupili na naši školu. Paní učitelky Michaely
Obručníkové jsme se zeptali na pár otázek.
Proč jste si vybrala tuto školu?
„Během studia jsem zde byla na praxi a škola, kantoři i děti se mi líbili.“
Co se vám na této škole líbí?
„Atmosféra, je příjemná a přátelská.“

Číslo 3/2013

Máte nějaké koníčky?
„Ano, ráda sportuji, jezdím na kole, na bruslích, také fotím a cestuji.“
Jaký předmět nejraději učíte?
„Výchovu ke zdraví a přírodopis.“
Jste ráda, že jste dostala třídu 4. A?
„Ano, jsou hodní a poslouchají.“
Markéta Oplocká a Katka Matulová

Němčice
pod lupou
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Naše skupinka vyzpovídala paní
učitelku Zdeňku Navrátilovou.
Tato sympatická mladá paní
žije ve Skalce, má dvě děti ve věku
tři a šest let. Je již 13 let šťastně
vdaná. Miluje pohyb, sleduje dění
ve světě a ráda lenoší. Ač nerada,
prozradila rok nástupu na vysokou
školu, to je 1993 pod podmínkou,
že si nikdo nebude počítat, jak je
stará. Myslím si, že se nemá tato
milá paní učitelka vůbec za co stydět. Ale dodržíme slovo a nebudeme to počítat.
Dále nám řekla, že se jí u nás na škole líbí, a to jak v kolektivu dětí, tak i v kolektivu učitelů. Nezbývá nám, než popřát, ať
to tak zůstane i nadále.
Hana Heráková, vedoucí skupinky

S asistentkou Barborou
Gazdagovou jsme udělali rozhovor, jelikož je tu nová.
Byla ochotná nám zodpovědět na pár otázek:

Paní učitelka
Pavlína Rudolfová
Přišla k nám z Prostějova.
Studovala pedagogickou školu
pro 1. stupeň, protože jí baví učit.
Také studovala na jazykové škole
angličtinu. Nemá děti a je svobodná. Naše škola se ji velmi líbí
a baví ji to tu. Také se jí líbí pedagogický sbor učitelů.
Iva Hyžďálová a Eva Šťastníková

Co se vám líbí na naší škole?
„Na naší škole nemám s ničím problém, líbí se mi především příjemný kolektiv a zatím nezlobící žáci.“
Hana Chroboková a Kateřina Rudyková

Jaké je vaše vzdělání?
„Střední školu mám hotelovou a vysokou studuji v oboru
sociální pedagogiky.“
Jaké jsou vaše koníčky?
„Ráda si zajezdí na kole, bruslích a v zimě i na snowboardu.“
Jaký je váš oblíbený televizní seriál?
„Nemám čas sledovat seriály, proto nemám žádný oblíbený.“
(A my se jí ani nedivíme )

Co nového v novém školním roce
Druhý cizí jazyk
Možná by vás, vážení čtenáři, mohlo zajímat, že na základní
škole došlo ke změně ve výuce cizích jazyků. Není to proto, že
bychom o tuto změnu usilovali. Jedná se rozhodnutí MŠMT,
které zásadním způsobem upravilo Rámcový vzdělávací program pro základní školy (RVP), a my jsme museli na tuto změnu reagovat. Věřte, že to pro žáky není vůbec jednoduché.
Anglickému jazyku se žáci němčické školy učí od druhé
třídy jednu hodinu týdně a od třetí do deváté třídy tři hodiny
týdně. Už několik roků nabízíme žákům od sedmého ročníku
formou volitelného předmětu druhý cizí jazyk – němčinu - s týdenní dotací 2 hodiny.
Od školního roku 2013/2014 je stanovena v RVP povinnost
druhého cizího jazyka pro všechny žáky druhého stupně. To
znamená, že každý žák druhého stupně, kromě letošních deváťáků, musí absolvovat celkem šest hodin druhého jazyka týdně,
nejpozději od 8. ročníku. Naším druhým cizím jazykem zůstává němčina.
Abychom naplnili RVP, vypadá schéma výuky druhého cizího jazyka na druhém stupni v nejbližších letech takto:
13/14
letošní sedmáci
letošní osmáci začátečníci
letošní osmáci pokračující
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14/15

15/16

2 hod/týden

2 hod/týden 2 hod/týden

3 hod/týden

3 hod/týden

2 hod/týden

2 hod/týden
Jana Benešová, zástupkyně

Rozvoj kariérového poradenství na škole
Naše škola se v letošním školním roce zapojila do projektu
zaměřeného na rozvoj kariérového poradenství. V rámci toho
je ve škole zaveden pro žáky 8. a 9. ročníku nový předmět s názvem Volba povolání. Předmět je součástí vzdělávací oblasti
Člověk a svět práce. Klade si za cíl vypěstovat u žáků dovednosti
nezastupitelné při rozhodování o důležitých životních krocích
a při plánování vlastní budoucnosti. Dalšími aktivitami školy
v oblasti kariérového poradenství je zřízení IPC (informační
poradenské centrum), zdokonalení a propracování informačního systému pro vycházející žáky a jejich rodiče na webových
stránkách školy, podpora rozvoje činnosti školního psychologa
se zaměřením na poradenství v oblasti trhu práce, spolupráce
s jednotlivými středními školami a také firmami v regionu, které nabízejí žákům perspektivu budoucího uplatnění.
Hana Vojancová, výchovná poradkyně
Třetí hodina tělesné výchovy týdně
S postavením nové sportovní haly se naše škola zařadila mezi
ty „vyvolené“ školy, kde se může odučit třetí hodina tělesné výchovy týdně. V dnešní „počítačové“ době rapidně přibývá otylých
dětí a dětí s nadváhou. Němčická škola tímto krokem cílí na výrazné zlepšení fyzické kondice žáků a přitáhnutí dětí ke sportu
a lásce k pohybu. Děti mají třetí hodinu koncipovanou jako herní,
kde si osvojí vybranou hru na vyšší úrovni (vybíjená, košíková,
házená, florbal, kopaná, softbal, přehazovaná, ringo). Součástí
každé hodiny jsou kondiční cvičení na zlepšení fyzické zdatnosti.
Jiří Pozdíšek, učitel Tv

Němčice
pod lupou
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Rekonstrukce třídy a školní družiny
Na naší škole proběhla během prázdnin rekonstrukce jedné
ze tříd školní družiny, kterou vede pan učitel Václav Procházka.
Ta tam i nadále zůstala, avšak vzhledem k většímu počtu tříd,
je zde od září umístěna i třída 4.B s třídním učitelem Liborem
Mitanou, který dostal čtvrťáky na starost.
Rekonstrukce proběhla úspěšně. Třída dostala novou podlahu částečně pokrytou kobercem, aby si nejen čtvrťáci, ale
i děti v družině měly kde hrát, žlutě vymalované stěny třídu
krásně prosvětlily, takže je velmi útulná. Přibyl i nový nábytek
a spousta dalších věcí, které třídu vyzdobily. Celkové náklady
na rekonstrukci činí 100 tisíc korun.

Třída se změnila k nepoznání (hlavně: nevrže podlaha) a líbí
se tam jak žákům 4. B třídy, tak i žákům, kteří navštěvují družinu.
Kateřina Novotná a Anna Zmidlochová

Slovo na doplnění
Vážení spoluobčané
Základní škola v Němčicích nad Hanou
pořádá
v rámci „STONOŽKOVÉHO TÝDNE“

sběrovou akci

SBÍRÁME STARÝ PAPÍR
i drobné elektrospotřebiče
1/3 výtěžku bude věnováno na konto Stonožky
a
2/3 výtěžku zůstanou pro potřeby žáků naší školy

I v tomto školním roce pokračuje projekt Recyklohraní.
Díky celostátnímu programu „Ukliďme si svět“ se podařilo poučit a motivovat žáky v oblasti ekologie a také aktivně je zapojit
do ochrany životního prostředí. Děvčata a chlapci sbírají a třídí
již nepoužívané spotřebiče, a tím přispívají k řešení problémů
se zásobami přírodních zdrojů (např. ropy či pitné vody). Děti
mohou nosit drobná vysloužilá elektrozařízení (kulmy, žehličky, fény, topinkovače, mobily, …) během celého školního roku.
Sbírají se i malé vybité baterie. Němčická veřejnost se může připojit v říjnovém týdnu, kdy se ve škole sbírá starý papír.
Aby se žákům lépe pracovalo, chlapci z loňského 8. ročníku
vytvořili vlajku Recyklujeme.
M. Krejčová

Kontejner bude přistaven u budovy školy.
Akce trvá od pondělí 7. října do pátku 11. října 2013
Kdo z občanů má zájem o odvoz papíru či drobné elektroniky od domu, ať se obrátí na žáky naší školy nebo na
telefon 582 386 579.
Za podporu naší akce děkujeme.
Garant projektu: Mgr. Alena Řezáčová

Příspěvky za základní školu do Němčic pod lupou zpracovala Naďa Tesaříková.

Ze života ZUŠ
„Loňské zuškové divadlení“
aneb ohlédnutí za činností žáků literárně – dramatického oboru ZUŠ Němčice nad Hanou ve školním roce 2012/2013.
Loňský školní rok byl pro všechny
žáky LDO velmi plodný a činorodý. Byla
nastudována ročníková pohádková představení Pohádka na modré niti, O Sněhurce, minioperetka Karkulka, O šípkové
Růžence.

Číslo 3/2013

Velmi zdařilá po stránce uměleckého
provedení i hereckého ztvárnění byla rovněž i dvě absolventská představení. Němčičtí absolventi vytvořili zajímavé představení Karcoolka, ke kterému sami napsali
scénář a které zrcadlí pohled „puberťáků“

Němčice
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na dnešní společnost. Představení u diváků
vyvolalo velký ohlas.
Na nezamyslické pobočce absolvovali
žáci v představení Strakatá komedie. V textově náročné komedii dell‘ arte předvedli
velmi osobité a vyzrálé herecké výkony.
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Mladší děti z Nezamyslic se se svou
hravou pohádkou O šípkové Růžence zúčastnily programu „Zuškoviny“ v rámci
festivalu MedArt v Prostějově.
Starší děti z Němčic zase přispěly svou
čtyřminutovou videopohlednicí o větrném
mlýně v Přemyslovicích do soutěže, kterou pořádá festival Jičín – město pohádky.
Ve spolupráci s žáky z oboru Multimédia
vytvořily vtipnou hranou scénku ve stylu
němé filmové grotesky.
Ve výčtu činností žáků nesmí chybět
velký úspěch Lenky Gardavské, která se
svou citlivou a umělecky vyzrálou interpretací montáže textu z knihy O lásce a jiných
běsech od známého autora G. G. Marquéze
postoupila až do celostátního kola přehlídky uměleckého přednesu Wolkrův Prostějov, kde ve velké konkurenci důstojně
reprezentovala základní uměleckou školu.
Takový „ve zkratce“ byl školní rok
2012/2013 pro žáky „němčického a nezamyslického dramaťáku“ . Hurá do „divadelní práce“ ve školním roce 2013/2014!
Bc.A Zdeňka Gregorová
pedagog LDO ZUŠ Němčice n.H.

P. S.
V sobotu 14. října byli starší žáci pozváni na festival Jičín – město pohádky, aby z rukou
režiséra pana Václava Vorlíčka převzali cenu za 1. místo se svou videopohlednicí o větrném
mlýně v Přemyslovicích.
Blahopřejeme a přejeme hodně nápadů do další tvorby.

XVIII. HUDEBNÍ TÁBOR ZUŠ NĚMČICE NAD HANOU
Pro letošní letní hudební tábor si naše ZUŠka vybrala malebné místo v srdci Beskyd. Pobývali jsme v horské chatě Sachova
studánka v Horní Bečvě. Beskydy nejsou jen kouzelné kopečky
a nádherná příroda. Děti se seznámily i se zdejším okolím. Navštívili jsme známé Pustevny, Radhošť i Dřevěné městečko v Rožnově pod Radhoštěm. Pěšky jsme urazili víc než 15 km, ale stálo
to i za těch pár odřenin, ke kterým někteří z nás přišli strmou
cestou z Radhoště dolů do Rožnova.
Jak už to na hudebním táboře chodí, i v tomto roce jsme každé
dopoledne poctivě nacvičovali společné písničky na závěrečné
vystoupení. Letos z filmu AŤ ŽIJÍ DUCHOVÉ. Mimo těchto písní pro orchestr a pěvecký sbor si děti dle libosti vytvořily vlastní
hudební skupiny a různé „umělecké formace“, v nichž pak secvičily scénky, vtipy i taneční kousky. Den před tímto kláním se
konal karneval, kdy jsme v maskách obcházeli zdejší okolí a zvali místní obyvatele i chataře na závěrečný koncert. Diváků bylo
nakonec víc než dost. Velice nás potěšil zájem zástupců našeho
města a některých rodičů, kteří přijeli naše umění podpořit.
Už tak příjemný pobyt umocnilo i nádherné počasí a výborná

kuchyně včetně „maminkovské“ péče ze strany personálu chaty.
Nebojím se říct, že jsme splnili náš hlavní cíl, a to spokojenost
všech zúčastněných dětí.
Už teď se těšíme na další tábor!
p. uč. Pavla Kundelová

Polský víkend Dechového orchestru mladých při ZUŠ Němčice nad Hanou
Třetí víkend o prázdninách – tedy zrovna na Němčické hody – vyjel náš orchestr na reciproční návštěvu polských přátel
z Krakova a Mszany Dolnej, kteří byli
hosty Jarního koncertu a XVI. Svátku
hudby.
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V pátek večer se orchestr ubytoval ve
Mszaně v luxusním hotelu s bazénem,
který byl hned po příjezdu vítaným osvěžením většiny jeho členů. V sobotu ráno
odjel na prohlídku Krakova, kde také večer absolvoval svoje první vystoupení na
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Hudebních slavnostech města Krakova
ve společenském sále kulturního zařízení, které využívají naši kolegové ze Staroměstského orchestru. Po vystoupení,
které bylo velmi zdařilé, se členové našeho orchestru zúčastnili společenského
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večera, kde si při společném grilování –
jinak tedy vynikajících steaků a klobás –
i společně zamuzicírovali.
V neděli v poledne po osobním volnu se
orchestr zúčastnil průvodu všech osmi
kapel, které vystupovaly na odpoledním

festivalu na stadionu ve Mszaně Dolnej.
Toho se zúčastnily převážně orchestry
z Polska, jeden za Slovenska. Nám se zde
podařilo navázat nové kontakty, které by
v budoucnu mohly vést k další spolupráci.
Celkový pobyt u našich přátel byl jako

v minulých letech velmi příjemný, naši
hostitelé byli velmi pozorní a pohostinní – spolupráce výborná. Němčice se tak
mohou opět těšit na koncerty našich polských přátel.
Jindřich Novák, dirigent orchestru

Mezinárodní projekt programu Mládež v akci
„Můj pohled Tvýma očima“ - Aheloy, Bulharsko 2013
Klub přátel ZUŠ Němčice nad Hanou v letošním roce již popáté připravil pro žáky Základní umělecké školy a partnery
z tří dalších zemí desetidenní projekt s názvem „Můj pohled
Tvýma očima“. Za finanční podpory České národní agentury
Mládež se tak setkalo celkem 60 umělecky zaměřených a také
aktivně činných mladých lidí, které spojuje zejména chuť poznávat a objevovat nové evropské kultury. Projekt se uskutečnil ve dnech 16. – 25. 8. 2013 v komplexu Grand Midia Resort
v městečku Aheloy poblíž bulharského města Burgas. Všichni účastníci projektu se aktivně zapojili do přípravy celkem

tří veřejných vystoupení a asi hodinového programu, který byl
prezentován jak přímo v místě konání projektu, tak na festivalu
v Aheloi a Nesebaru.
Do mezinárodního projektu a přípravy společného programu
byli přizváni partneři ze slovenského města Snina (Folklórny
súbor Vihorlat), polského Krakowa (Stowarzyszenie Muzyczne Krakowska, Orkiestra Staromiejska) a bulharského Burgasu
(Sdrujenie ,,Radost na brega,, Trepetlika). Dramaturgie programu byla rozdělena na dvě skupiny – česko-polský orchestr YOUTHBAND a slovensko-bulharský taneční soubor.
Každá partnerská země aktivně spolupracovala na přípravě společného programu a měla současně možnost představit se i samostatně. Například repertoár orchestru byl volen s přihlédnutím na zúčastněné země a také taneční soubory se vzájemně učily
tancovat tance a choreografie svých kolegů.
Dle našich zkušeností z minulých projektů je právě tato forma
spolupráce pro všechny účastníky projektu silným zážitkem.
Hrají nebo tancují něco nového, pro ně netradičního. Pro mnohé z nich je to první aktivní kontakt s uměleckým světem a vnímáním jiné země zúčastněné v projektu a současně poznávání
zcela odlišného - nestandardního zvuku orchestru. Tento způsob
aktivního poznávání stejně umělecky zaměřených mladých lidí
z jiných zemí je tou nejlepší formou „impulsu“ do dalšího uměleckého života naší mládeže.
Martin Dostál
pedagog ZUŠ a vedoucí projektu YOUTH

Ze života DDM
Čarodějové si dali dostaveníčko ve Švábenicích
aneb Harry Potter a kámen mudrců 2013
Pro letošní tábor ve Švábenicích pro menší děti jsme oprášili
před nedávným časem populární téma o nejznámějším čaroději
Harry Potterovi. Dvacet dětí se sešlo v krásném prostředí „Hájenky“, aby společnými silami bojovalo proti tomu, kterého jméno
nemůžeme vyslovit. Během tábora děti musely absolvovat cestu
do Bradavic, nakoupit školní pomůcky, zúčastnit se vyučování
v bradavické škole čar a kouzel, vydaly se na tajemnou noční návštěvu v zapovězeném lese i pěknou procházku ke kouzelné studánce Duchnovce. Příjemným zpestřením týdenního čarování
byl výlet do Zookoutku ve Vyškově. Vyvrcholením celého tábora byla pak šachová (my jsme měli tuto verzi modifikovanou na
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dámu) partie s V… - s tím, jehož jméno nemůžeme vyslovit. Děti
byly po celý týden zařazeny ve čtyřech kolejích, a soutěžily tak
mezi sebou o tu nejúspěšnější družinku – kolej. Velice populární
se stala hra Famfrpál, ve které se hrálo několik turnajů. Počasí
nám přálo, a tak jsme mohli neustále pobíhat venku. Dva večery
byly zpestřené opékáním a zpíváním u táboráku, jednou jsme si
pak postavili letní kino, kde se děti podívaly na pravého Harryho.
Týden utekl jako voda a než jsme se všichni nadáli, odjížděli malí
čarodějové a čarodějky do svých mudlovských domovů. Nezbývá
než popřát hodně zdaru v mudlovském životě a příští rok u dalších dobrodružství opět ve Švábenicích ahooooj!!!

Němčice
pod lupou
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Minitábor pro maminky s dětmi – Krtečkovo podzemí
Znojmo 31.7. – 4.8. 2013
Pro další ročník oblíbeného tábora
jsme si vybrali oblast Jižní Moravy – Znojemsko. Sedmnáct dětí ve věku od 3 do
12 let a jejich 8 rodičů plnilo různé úkoly
v etapové hře Krtečkovo podzemí. Nejen hry dělají tábor táborem, a tak jsme
se snažili poznat co nejširší okolí Znojma, kde jsme byli ubytovaní. Hned první
den jsme jeli nahlédnout přes kopec do
rakouského městečka Hardegg, kde se
nám po procházce lesem otevřel malebný
pohled na stejnojmenný hrad. Starší děti
si mohly prohlédnout památník železné opony a rodiče zavzpomínat na dobu
zakázaného území. Druhý den děti objevovaly znojemské památky a pomocí šifer doputovaly až k znojemskému hradu.
Stejný den ještě bojovaly se strachem v tajemném znojemském podzemí. Vrcholem
druhého dne byla dlouhá okružní jízda turistickým vláčkem po všech zajímavostech
Znojma. Třetí den patřil výletu na Vranov
nad Dyjí. Po příjezdu do městečka se nám
všem naskytl pohádkový pohled na krásný zámek a cesta k němu, i když do kopce, krásně ubíhala. Tropické počasí nám
naplánovalo jasný program na druhou
polovinu dne. Všechny děti v sobě našly
zbytky sil, aby v neskutečném horku došly
až na Vranovskou přehradu. Vidina koupání byla jedinou motivací . Po prvních
minutách ve vodě zmizela veškerá únava
z dětí i jejich maminek. Čtvrtý den dopo-

ledne jsme vyšplhali na radniční věž, kam
vedly krkolomné schody, ale další krásný
výhled, kterého se nám dostalo, byl odměnou za takový výstup. Odpoledne pak nejen děti řádily v nádherném znojemském
Aquaparku. Poslední večer jsme se prošli
společně s noční průvodkyní večerním
Znojmem a poslechli si plno krásných
znojemských pověstí. Závěr večera pak
patřil dětem a jejich noční hře, při které

musely prokázat velkou dávku odvahy.
Poslední den probíhalo balení a ukončení
celotáborové hry. Po vynikajícím obědě už
jsme naložili zavazadla do auta a pak směřovali domů k odpočatým tatínkům. Za
finanční podporu děkujeme TJ Sokol Vrchoslavice a také panu Ing. Tomáši Zmeškalovi za odvoz a dovoz zavazadel.
Mgr. Eva Bašková,
hlavní vedoucí tábora

Poseidonův trojzubec
aneb Řecké báje a pověsti pod kladeckým Olympem, 10. – 23. 8. 2013 LTZ Kladky -Bělá
Téma letošního stanového tábora na
základně DDM ORION na Kladkách –
Bělé si děti už po loňském táboře vybraly
samy. Starověké Řecko a báje a pověsti o něm. Díky příběhům z nesmrtelné
knížky od Eduarda Petišky tak vznikla
celotáborová hra s názvem Poseidonův
trojzubec. 34 dětí přijelo na tábor coby
nejubožejší z ubohých, jako obyčejní otroci a díky Poseidonovi si stavěly vlastní
nové město a pomalu získávaly odznaky
nového měšťanského postavení, takže
na konci tábora už nebylo otroků ani
spodiny, ba naopak se někteří stali řeckými polobohy i bohy. Hlavním úkolem
dětí v oddílech bylo pomoci Poseidono-
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vi najít ukradený trojzubec, který mohl
najít pouze smrtelník. A tak se kladečtí
Řekové setkávali s postavami jako Perseus, Kraken, Medůza, plnili dvanáct
Herkulových úkolů, pomáhali dobýt Troju, bojovali s Peršany na zřícenině Plankenberku a s mnoha dalšími antickými
hrdiny a hrdinkami. Nesměla chybět ani
pravá olympiáda a řecké divadlo. Během
tábora, když byl den zasvěcený Daidalovi a Ikarovi, nás navštívil sokolník, který
dětem vyprávěl o životě dravců u nás. Každý si pak mohl dravce dát na ruku a pomazlit se s ním. Krásným závěrem byl let

orla skalního mezi stany, měl rozpětí dva
metry. Protože Řekové byli vzdělaní, tak
i my jsme se byli vzdělávat ve Šternberku v Muzeu času, kde nás pan průvodce
pečlivě a podrobně seznámil s pojmem
čas jak na zemi, tak ve vesmíru. Navštívili jsme i výstavu k filmu Kuky se vrací
a šternberský hrad, který stojí za vidění.
Protože počasí nám po celých třináct dní
přálo, i když noci byly chladné. Vytvořili
jsme tradiční táborovou skluzavku a na
pořadu bylo i několik vodních her a bitev. Závěr tábora byl ve znamení nalezení
trojzubce. Ten ukradl proradný Kyklop

a ukrýval se v jeskyních na kyklopském
ostrově – Průchodnici. I toho děti nakonec pomocí týmové spolupráce obelstily
a trojzubec získaly pro Poseidona zpět.
Tradiční velký táborový oheň na závěr
a pak už odjezd domů. Opět tábor neuvěřitelně rychle uběhl. Díky kvalitní
a obětavé práci všech vedoucích a personálu máme další tábor úspěšně a beze
ztrát za sebou a nezbývá nám než se těšit na další. Ten bude pro naši táborovou
partu v pořadí dvacátý. Tak za rok na
Robinu Hoodovi v Kladecko-Sherwoodském lese AHOOOJ!!!

Letní pobytový tábor CIRKUS pro nejmenší ve Vitčicích
I letos se do Vitčic sjeli ti nejmenší táborníci,
aby zde prožili týden plný pohody a zábavy. Jaké
je to stát se na pár chvil klaunem, krasojezdkyní
nebo třeba artistou…? To vše a mnohem více si
všichni s nadšením během svého pobytu vyzkoušeli. Tématem letošního tábora byl totiž cirkus.
A za zvířátky se jelo na výlet do olomoucké zoo.
Tady si to malí táborníci opravdu užili, a aby zvířátek nebylo málo, absolvovali ještě všichni prohlídku kravína ve Vrchoslavicích, kterou pro děti
ochotně připravil pan inženýr Palát. Ale jak už to
tak bývá, všechno má svůj konec. A tak i náš tábor utekl jako voda a děti se plné zážitků rozjely
domů. Tak zase příští rok ve Vitčicích  těší se na
vás Bára Žeravská – hlavní vedoucí tábora.

Co vás v nejbližší době čeká s domečkem?
Budeme rádi, když si vyberete z naší pestré nabídky pravidelné činnosti, kroužků ten správný pro vás nebo vaše dítě. Zápisy do kroužků jsou na DDM ORION možné po dobu celého
školního roku, ovšem kapacita některých kroužků je omezená,
a tak platí pověstné „kdo dřív přijde, ten dřív mele“. Ucelenou
nabídku najdete na našich webových stránkách www.ddmorion.cz nebo přímo na DDM ORION.

a spoustu dalších aktivit a výletů. Informace ke všem našim
připravovaným činnostem najdete s dostatečným předstihem
ve vitríně u kina, na našich webových stránkách,
ránk
na facebooku
DDM ORION nebo přímo na DDM
M ORION.
Těšíme se na vás na některé
ěkteré z našich akcí.
Za kolektiv pracovníků
ovníků DDM ORION Mgr. Eva Bašková

Kromě kroužků pro vás připravujeme také několik menší či
větších akcí, do Vánoc se tak můžete těšit na:
3. - 4. října – Pobytová víkendovka pro zájemce o práci v Klubu
instruktorů
27. - 30. října - Program o podzimních prázdninách
8. listopadu - Slavnosti padajícího listí
23. listopadu - XX. Country bál
12. - 14. prosince - Vánoční inspirace pro malé i velké
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Z kulturního života
Setkání Němčic
V sobotu 22. června se uskutečnila
již VI. Němčická Olympiáda, tentokrát
v Němčicích u Litomyšle. Po deseti letech se Olympiáda vrátila zpět do místa
svého vzniku. Myšlenka setkávání Němčic vznikla právě tady. V roce 2003 bylo
osloveno všech 13 Němčic, které jsou
v České republice. Proběhla první schůzka
s ostatními starosty, kde se dohodlo pořádání olympiády každé dva roky, a pokud
možno vždy v jiné obci. Ne všechny Němčice ale mají prostory a možnosti, kde akci
uspořádat, a tak se akce pořádá tam, kde
tyto možnosti jsou.
Němčice nad Hanou se účastnily do-

posud všech olympiádách. V letošním
roce se opět sešlo přes čtyřicet zástupců
z našeho města, kteří v šest hodin ráno vyrazili směrem do Němčic u Litomyšle. Počasí, které nám při příjezdu moc nepřálo,
se přece jen během dne umoudřilo a podpořilo příjemnou soutěžní atmosféru celého dne. Celkem se sešlo sedm soutěžních
týmů z Němčic. Připraveno bylo celkem
šest soutěžních disciplín- fotbal, nohejbal,
petang, stolní tenis, šipky a mariáš. Kromě
mariáše jsme soutěžili ve všech disciplínách.
No a jak to celé dopadlo? Silné zastoupení jsme měli ve stolním tenise, kde klan

Vlachů obsadil všechna tři místa: 1. místo
Martin, 2. místo Michal a 3. místo obsadil
tatínek a trenér Zdeněk. Naše díky patří
i Vaškovi Kubíčkovi, který také soutěžil
v této disciplíně. První místo jsme také
obsadili v nohejbale, kde nás velmi dobře reprezentovala trojice pánů – Grulich,
Matoušek a Kroupa. V šipkách nás reprezentovali manželé Klesnilovi a pan Milan
Bosák, který se umístil na krásném třetím
místě. Po sečtení a vyhodnocení všech
soutěžních disciplín se Němčice nad Hanou umístili na celkovém 3. místě. Všichni
naši zástupci reprezentovali Němčice nad
Hanou výborně a chtěla bych jim touto
cestou ještě jednou poděkovat.
Naše výprava se aktivně neúčastnila
pouze soutěžních disciplín, ale přispěla
také do programu olympiády. Zástupci NS
Pantlék, Barunka a Michal Lenertovi, reprezentovali naše město v hanáckém kroji.
Ukázku krasojízdy si pro všechny účastníky připravili Martin Kouřil a dvojice děvčat Adéla Přibylová a Jana Porupková.
Naše díky patří také pekárně MOPS
pana Hrabala za reprezentativní koláče
s nápisem Němčice nad Hanou, které od
nás obdrželo každé soutěžní družstvo
s velkým obdivem. Naše výprava ale také
nepřišla zkrátka, každý měl připravený voňavý koblížek.
Příští setkání by se mělo uskutečnit
v Němčicích u Holešova. Dva roky jsou
dlouhá doba, tak se nechme překvapit, kde
se setkáme.
Jana Oulehlová

Výstava bonsají v naší knihovně.
Kdo měl zájem, mohl navštívit v němčické hody výstavku
bonsají pořádanou Bonsaj klubem Haná v místní knihovně. Byla
to první taková výstava, která se v Němčicích uskutečnila a jistě
byla milým zpestřením v nabídce akcí, které se pořádají během
hodů.
Ráda bych představila Bonsaj klub Haná Prostějov. Klub
sdružuje pěstitele bonsají jak začátečníky, tak zkušené bonsajisty, kteří rádi předávají zkušenosti a své poznatky z pěstování.
Klub je součástí Českého zahrádkářského svazu. Scházíme se
jednou měsíčně v jeho klubovně v Prostějově, kde se radíme,
tvarujeme a hodnotíme své výpěstky, připravujeme výstavy.
Ty se konají každoročně v zámku v Konici, v lázních Slatinice,
v Prostějově v Rajské zahradě u kostela Povýšení Svatého kříže
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a v zámku v Brodku u Prostějova. A nyní i v Němčicích.
Součástí výstav je i poradenská služba a pomoc při tvarování
stromů donesených návštěvníky.
Předsedkyní Bonsaj klubu je paní Milena Růžičková, členka
České bonsajové asociace, které především patří poděkování, že
se výstava konala.
Poděkování patří také všem, kdo se na přípravě podíleli, přípravou místnosti počínaje, dovezením vlastních stromů, službou
na výstavě i následným úklidem konče.
Sama jsem členkou Bonsaj klubu krátkou dobu, ale o bonsaje
se zajímám delší dobu a nějaké stromky a pokojové rostliny pěstuji. Když jsem viděla na výstavách velmi pěkné výpěstky, bylo
mým přáním výstavku uskutečnit i v Němčicích; pochopení jsem
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našla mezi členy a členkami klubu i na městském úřadu.
Největší problém nastal s hledáním místa pro výstavu. Bylo
vybráno několik míst, ale nesplňovaly podmínky, estetické prostředí a hlavně možnost prostor v noci uzamknout a ochránit tak
stromy před zcizením. Některé rostou 30 i více let a svými majiteli jsou velmi ceněny. Nakonec návrh paní Ing. Jany Oulehlové
udělat výstavku v knihovně byl k mé radosti přijat a výstava se
tam konala.
Také jí patří mé poděkování
Ještě zmíním něco málo o bonsajích.
Původ tohoto pěstování začíná v Číně a Japonsku, toto umění tam má více jak tisíciletou tradici. Bonsaj,
dalo by se to volně přeložit jako to, co roste
v misce nebo rostlina pěstovaná v nádobě. Je to
pěstování stromů, keřů, rostlin jak venkovních,
tak pokojových v miskách. Hlavním pěstitelským materiálem pro bonsaje jsou dřeviny, ale
bonsaje se dají pěstovat i z pokojových rostlin
a sukulentů.
Ovšem ne každý strom či rostlina, která
roste v misce, je bonsaj. Nejde o nějaké zakrslé
formy.
Kouzlo bonsaje je v tom, že strom, pěstovaný v misce, má tvar i vlastnosti stromu z volné
přírody a je velký několik desítek centimetrů.
Není to nějaké trápení stromu, ale výsledek trpělivé mnohaleté práce, spojené s tvarováním,
hnojením, zavlažováním a zastřihováním.
Během staletí byly vytvořeny různé styly
tvarování bonsají podle toho, jaký mají kmen,

korunu nebo co připomínají. Krása těch nejlepších bonsají spočívá v tom, že jsou jakýmisi zmenšeninami skutečné přírody.
V tom jsou japonští pěstitelé opravdovými mistry.
Nechtějme hned být mistry, dobrých výsledků mohou dosáhnout i ti, kteří prostě mají rádi přírodu se všemi jejími zákonitostmi.
Ten, kdo to s bonsajemi někdy zkusil, ví, že to není zábava na
jeden rok. Učí trpělivosti, která přináší radost z pěstování, vlastní
potěšení i vnitřní obohacení tomu, kdo se této činnosti věnuje.
Ještě jednou děkuji všem, kdo se na pěkné výstavě podíleli.
Karla Koutná

Mikroregion Němčicko se baví…
Konec prázdnin patří již tradičně setkání všech obcí Mikroregionu Němčicko. V letošním roce jsme se setkali v sobotu
31. srpna ve Vrchoslavicích. Letošní ročník byl s podtitulem „Klíče od mikroregionu“ a nesl se v duchu světoznámé soutěže Klíče
od pevnosti Boyard, kterou vysílala Česká televize. Němčice nad
Hanou reprezentovalo družstvo fotbalového dorostu FK Němči-
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ce nad Hanou pod odborným vedením pana Radoslava Novotného, a to jmenovitě: Jan Horák, Jan Župka, Bronislav Mrkva,
Tomáš Spichal, Kristán Vlach, Ondřej Tomek, Marek Reiskup,
Dominik Dorňák a Jan Navrátil.
Vrchoslavští si připravili celkem šest velmi zajímavých soutěží včetně soutěže pro starosty všech obcí. Naše družstvo reprezentovalo Němčice velmi dobře, na
každou soutěž si připravovalo vlastní
taktiku, která se jim osvědčila. Bohužel jsme v závěrečné soutěži, která
znamenala až trojnásobné zvýšení
doposud získaných bodů, neuhodli
z nasbíraných indicií správné heslo.
Nevadí, naše družstvo reprezentovalo Němčice nad Hanou velmi dobře
a za to jim patří velké dík.
Sobotní odpoledne zpestřila
svým vystoupení i děvčata z tanečního kroužku Aisha, který působí na
našem DDM ORION. V průvodu do
pochodu mažoretkám z DDM ORION, všem soutěžícím a hostům hrál
Dechový orchestr mladých při naší
základní umělecké škole.
Jana Oulehlová
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Moja Haná milovaná
V sobotu 14. září se v Prostějově konalo IV. setkání Hanáků
s hejtmanem Olomouckého kraje. Součástí bohatého programu
byl i křest drobné publikace „Moja Haná milovaná“, jejíž autorem je občan Němčic nad Hanou, pan Jiří Vrba. Neodolala jsem
a oslovila jsem autora a požádala o krátký rozhovor pro čtenáře našeho časopisu. Mé žádosti bylo vyhověno, tak mi dovolte,
abych vám všem představila pana Jiřího Vrbu: „Prezident Divadelní společnosti Větřák Pivín, pak jsem ještě členem Hanáckého
souboru Klas Kralice na Hané, člen Sboru dobrovolných hasičů
v Pivíně . V Prostějově jsem byl členem Divadla Hanácké obce
a souboru Moje divadlo. Občas plkám - dělám vypravěča, jezdím
na Strážnické a Horňácké slavnosti, na Kosecké do Buchlovic,
pořádám sečení v Pivíně, Němčicích, taky jezdím na sečení Lúke
do Velkého Týnce!!! To je asi všechno .. pak otec a děda ...kolo,
hory, víno, zpěv a hlavně moja Maruška (dež jož so konečně aj
doma) !! Ona sama říká, že je toho málo a že bych se měl ještě do
nějaké další činnosti zapojit…???!!!“
1) Kde se vzala myšlenka?
Někdy z jara mě oslovila Hana Pospíšilíková, předsedkyně
Hanáckého folklorního sdružení v Prostějově, jestli bych nedal
dohromady malý slovníček hanáckých slov, který by chtěli vydat
u příležitosti čtvrtého setkání Hanáků s hejtmanem Olomouckého kraje. Setkání bylo naplánováno na sobotu 14. září 2013
v Prostějově před prostějovskými hody. Organizátoři setkání
měli představu, že malým slovníčkem, který by čítal cirka pět set

slov a výrazů, obdarují účastníky setkání. Tak vznikla knížečka
– Moja Haná milovaná. Organizátoři setkání Hanáků ji nazvali –
Malá publikace.
2) Přiblížíte čtenářům obsah této publikace?
Když jsem začal vybírat hanácké výrazy a slova, tak mě napadlo, že by bylo dobré Hanákům, kteří tuto miniknížečku dostanou domů na památku, připomenout jejich kořeny, a tak jsem
vybral dvě básně od Ondřeje Přikryla, které popisují Hanou.
Ondřeje Přikryla mám jako hanáckého autora moc rád. Napsal
několik knížek v hanáčtině. Psal básničky, písničky povídky jak
pro dospělé, tak i pro děti. Popsal nádherným způsobem např.
Masopust na Hané. Z jeho děl čerpá mnoho hanáckých folklorních souborů. Je tam taky jeden krátký citát Petra Bezruče: „Byl
jsi v Hané okolí, pláň, již rovna málo která, slunce pere do polí, od
rána až do večera“. Ten si pamatuji už od školních let a vždycky
jsem si jej vybavoval v době žní, když do nás sluníčko pralo od
rána až do večera. Taky je tam jedna, již zapomenutá, básnička
o větřáku u Pivína.
No a pak jsem tam vložil taky něco málo svých myšlenek
a úvah o Hané, Hanácích a svém vztahu k Hané. Samozřejmě trochu s humorem a nadsázkou.
3) Je možné publikaci někde zakoupit?
Knížečka je neprodejná, byla rozdávána v sobotu 14. září
v Prostějově na setkání Hanáků. Je možné ji sehnat od Hanáckého folklorního sdružení v Prostějově u paní Pospíšilíkové Hany,
Lužická 12, 796 01 Prostějov. Snad by měla být k mání na Informačním centru na radnici statutárního města Prostějova.
4) Můžeme od vás očekávat nějaké další publikace?
Jsem rád, že jsem byl přizván k vytvoření této malé publikace,
která se setkala s dobrým ohlasem. Vím, že tam mohly být některé věci nebo myšlenky, které mě napadají ještě teď.
Mám spousty vzpomínek na dětství, na mládí a léta prožitá
mezi kamarády takže, když Bůh dá zdraví a přijde inspirace, snad
spatří světlo světa další „publikace“.
Děkuji za rozhovor Jirkovi Vrbovi a přeji mu hlavně zdraví
a mnoho další inspirace pro další práce.
Jana Oulehlová

Soutěž

?

?

?

Na soutěžní otázku z minulého čísla nám přišlo celkem
5 odpovědí, tentokrát byly pouze 3 odpovědi správné.
Pekárna na fotografii stála ve Chvátalově ulici a jedná
se o Nyklovu pekárnu. Děkujeme za všechny odpovědi
a ze správných odpovědí jsme vylosovali pana Vojtěcha Kyseláka. Blahopřejeme.

?

Nová soutěžní otázka:

?

Poznáte, kudy přesně prochází sokolský průvod v roce
1947?
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Nyklova pekárna
Správná odpověď na soutěžní otázku z minulého čísla zbožím byl zrušen. V letech 1953 – 1969 fungovala pekárna
zněla, že na fotografii je Nyklova pekárna a obchod se smíše- jako součást Jednoty Nezamyslice. V rámci rušení malých
ným zbožím č. 53 ve Chvátalově ulici ještě před přestavbou pekáren a centralizace výroby pečiva do okresního města
do nynější podoby.
Prostějova byla pekárna v roce 1969 zrušena. Rodina OhlíHistorie pekařského řemesla v tomto domě spadá do pře- dalova zvažovala po roce 1989 obnovu pekárny, ale kvůli
lomu 70. a 80. let 19. století, kdy zde jeho tehdejší majitel prasklé peci to nebylo možné.
Antonín Kratochvíl vybudoval pekárnu. V letech 1893-94
Důstojnou připomínkou někdejší pekárny dodnes zůstázakoupil dům Vincenc Nykl, který do té doby provozoval pe- vá pekárenský komín, na kterém každoročně hnízdí čápi.
kařství v č. 153. V pekařském řemesle se mu dařilo, takže se
Děkuji paní Ladislavě Ohlídalové za četné informace
výroba pečiva v následujících letech a desetiletích rozrůstala z historie pekárny, bez kterých by tento příspěvek nemohl
a pekárna rozvážela pečivo po celém okolí (např. Měrovice, být napsán.
Stříbrnice, Pavlovice, Dřínov aj). Pekařskému řemeslu se vyMgr. Josef Matoušek
učil i syn Vincence Nykla Karel.
Jak probíhal pracovní den
v tehdejší pekárně? Kolem sedmé hodiny večerní se začal zadělávat kvas, který vykynul do
150tilitrový díží. O půlnoci přicházeli tři pekaři zadělávat na
chleba. Ženy, které pekly rohlíky, přicházely do práce na tři
hodiny ráno. Jednou týdně, vždy
v pátek, se pekly vánočky. V pekárně pracovalo průměrně osm
lidí: tři pekaři, dvě ženy vyráběly
rohlíky, jedna žena na expedici
vydávala chleba a rohlíky a dva
muži rozváželi pečivo do okolních obcí nejprve koňmi, později autem.
V roce 1953 byla pekárna zePekař Karel Nykl (sedící uprostřed) za 1. světové války
státněna a obchod se smíšeným

Přinášíme informace o blížících se akcích
v knihovně aneb Barevný podzim bohatý
o společné zážitky s knihovnou...
Vítám vás opět po prázdninách na stránkách čtvrtletníku Němčice pod Lupou. Věřím, že energii ze sluníčka budeme čerpat celou
nadcházející zimu, a že nám dobrá nálada vydrží až do jara. Doufám,
že jste si každý užili léto a dovolenou přesně podle svého gusta.
Dovolte mi nyní, abych vás informovala o akcích, které se budou konat v knihovně na podzim.
První říjnový týden byl ve znameníTýdne knihoven. Jednalo
se o celorepublikovou akci na podporu čtení a knihoven jako takových, které se každoročně účastníme. Na pondělí 30. září 2013
byla naplánovaná cestopisná přednáška s olympioničkou Janou
Horákovou. Jana nás navšívila již v loňském roce. Povídala nám
o Argentině. Tentokrát jsme se s ní podívali až do krásné a daleké
Austrálie.
Ve čtvrtek 3. října se v knihovně v odpoledních hodinách konala výtvarná dílna. Pomocí jednoduché ubrouskové techniky
jsme s Evou Zmeškalovou z Vrchoslavic vyráběli a tvořili zajímavé
věci. Na konci akce si každý svůj výrobek odnesl domů. Doprovod-
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nýma akcema knihovny byly i Burza knih a Dny otevřených dveří
po celou otevírací dobu knihovny v týdnu od 30. září do 4. října
včetně a to ve dny: pondělí, středa a pátek.
Ve středu 16. října se v knihovně bude od 17 hodin konat Měření antioxidantů a přednáška o Zelených potravinách. Tuto akci
z důvodu velké návštěvnosti pořádáme v knihovně již po několikáté.
Ve středu 23. října od 17:30 se v knihovně bude konat opět cestopisná přednáška. Tentokrát budeme cestovat na Island. Všechny
cestopisné přednášky jsou doplněny o osobní zkušenosti přednášejících a o prezentaci o každé zemi s barevnými fotografiemi.
Troufám si tedy říci, že se jedná o nezapomenutelné zážitky, protože mnozí z nás se nikdy do těchto dalekých končin nepodíváme.
Věřím, že se sejdeme ve velkém počtu, protože cestopisné přednášky si zejména v minulosti u nás v knihovně našly své příznivce
z řad široké veřejnosti.
Veškeré akce, které v knihovně po celý rok 2013 probíhají,
jsou mj. pořádány k příležitosti 40. výročí založení profesionální
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knihovny v Němčicích nad Hanou. Jsem tedy pevně přesvědčená
o tom, že toto výročí je natolik významné, abychom si ho připomněli.
Do čtvrtka 10. října včetně se ve foyer kina Oko koná výstava
obrazů Mgr. Stanislavy Podmolíkové, která působí mj. jako pedagožka výtvarné výchovy na místní ZŠ, s názvem Krajiny, jejíž
vernisáž se uskutečnila ve středu 25. září 2013. Srdečně vás tímto
na prohlídku výstavy zvu. S istalací nám již poněkolikáté pomohl
pan Karel Podmolík, kterému bych tímto chtěla velmi poděkovat
za ochotu.
Na již zmíněné vernisáži recitovaly pod vedením paní učitelky
Nadi Tesaříkové děvčata Karolína Hrubá a Kateřina Špičáková ze
7. třídy básně od Jaroslava Seiferta. O hudební doprovod se pod vedením paní učitelky Lenky Literové postarala Denisa Vysloužilová
a Lukáš Ruffer. Chtěla bych všem touto cestou poděkovat.
Celé léto probíhaly i jiné akce v knihovně. Připomeňme si zejména charitativní akci Prostějovského deníku, do které jsme se

taky zapojili, s názvem Daruj kabelku či soutěž Pohled z práznin.
Do této soutěže se zapojilo pět dětí, které zaslaly pohlednice na
adresu knihovny. Všechny děti dostanou, pokud se tak již nestalo,
sladkou odměnu.
V pátek 6. září se v knihovně odpoledne konal Den krásy. Líčila
paní Marie Janíčková, které tímto děkuji za ochotu. Ženy v Němčicích asi o takové akce, které jsou v jiných městech velmi oblíbené
a hojně navštěvované asi nemají zájem.
V pondělí 16. září se v knihovně konal informační seminář
o finanční gramotnosti. Škoda jen, že tuto zajímavou a v dnešní
době i velmi potřebnou a podnětnou akci pod odborným vedením, za kterou se běžně platí, u nás v knihovně zcela zdarma, ocenil jen jeden návštěvník.
O dalších akcích knihovny vás budu i nadále informovat. Sledujte informace na webových stránkách města, v rozhlase nebo na
nástěnkách. Těším se na vás v knihovně.
Mgr. Jana Hošáková, knihovnice

Přišlo nám do redakce
V minulém čísle Němčic pod lupou
jsme publikovali povídku „Povodeň“, která je uvedena v knize „Krajinou ječných
klasů“, jejíž autorem je pan Antonín Ošťádal a jíž ilustroval pan Květoslav Černý.
Do redakce nám přišla reakce na tuto povídku, kterou si nyní dovolíme zveřejnit
pro všechny čtenáře.
Dobrý den,
s určitým zpožděním si dovoluji reagovat na číslo 2/2013 časopisu Němčice pod lupou, a to na článek-povídku
Povodeň. Jmenuji se Jiří Došla a můj
otec Bohumil se na Novosadech narodil
v roce 1917. Moje stařenka Jenovefa Do-
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šlová vyprávěla a vzpomínala na tuto
povodeň, kterou zažila, když se v roce
1909 do Němčic přivdala. Vyprávěla,
jak se voda valila po silnici před domky
a u nich v kuchyni měli mnoho vody. Snad
více jak metr. Následek povodně vidím
dodnes v podobě nánosu a čmouh jemného blátíčka na zachovaných rodových
dokumentech, ze kterých jsem vycházel
při vytvoření rodopisu rodu Došla. Stařeček Bohumil Došla (jako majitel podle
svatební smlouvy) a možná i jeho matka Marianna Došlová však po povodni
nechtěli stavět nový dům, a tak domeček
č. 96 zůstal zachován v původní a poškozené podobě až do šedesátých let minulého století, kdy po smrti Bohumila
Došly, stařečka, byl prodán a následně novým majitelem zbourán.
Ano, domeček byl z vepřovic a po
povodni si trochu čapl. Byl i dost
vlhký. Jezdil jsem do Němčic na
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prázdniny a rodiče pomáhat. Sám si pamatuji, jak potůček Žlebůvka, kde jsme si
jako kluci hrávali a kde bylo vody (někdy
spíš kravské moči) jen po kotníky, se po
náhlé průtrži rozvodnil, že bylo plné koryto. Také si pamatuji na úvahy Žlebůvku regulovat, zakopat do potrubí a vést
do mlýnské struhy přímo kolem Čápovic
mlýna. Snad pro dokreslení Vám v příloze
zasílám dochovanou fotografii původního domečku na Novosadech 96, který byl
podle pozemkových knih vybudován 1741
nějakým Pavlem Samuelem jako obecní domek. Tento domek různými sňatky
a dědictvím nakonec byl v držení Jiřího
Došly a jeho syna Bohumila. Současně Vám posílám i fotografii Marianny
Došlové, která je v povídce zmiňována
jako Mařka Došlová. Mimochodem je zajímavé, že dva bratři Došlové si vzali dvě
sestry Souškovy z Nezamyslic.
Jiří Došla, Praha
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Vždyť trocha historie nikoho nezabije
Broukajíc si písničku Jiřího Suchého o poezii, která nikoho nezabije, vytanul mi absurdně na mysli příběh naprosto nepoetický
až hororový.
Poněkud pozměněná vžitá fráze písně mě posiluje ve víře, že
nikdo nepodlehne změti informací. Nicméně přesto raději varuji osoby slabších a snadno otřesitelných povah, aby se vyvarovaly
těchto řádků a upřely svůj zrak na krásnou ženu, mužného muže,
roztomilé dítko, zvířátko, květinku, motýlka nebo k nebi. Zkrátka
na vše poetické vůkol a k radostnému žití existující.
V tomto okamžiku vůbec netuším, zda se mi podaří alespoň
troškou veselí či nadsázky odlehčit vyprávění dle skutečných událostí.
Bylo sobotní dopoledne a prodejna Maso-uzeniny, toho času
jediná toho druhu v našem městě, měla před uzavírací dobou, když
jsem se narychlo vypravila pro nějaký salám po nečekaném ohlášení nečekané návštěvy.
Po třech schůdcích jednoho ze dvou vchodů jsem vkročila do
prodejny a spočítala, kolik lidí stojí přede mnou v obvyklé socialistické frontě. Byla jsem desátá a za mnou přikvačilo ještě pět zákazníků. Nikoho jsem neznala a dodnes neznám. Dlouhou chvíli
jsem si mohla krátit povídáním s mojí dcerkou, jediným to přítomným nezletilcem. Všichni jsme stáli na uzeninu a masné výrobky.
Na úseku výsekového masa nebyl nikdo, dokonce ani prodavač.
Prodejna měla vyřešenu obslužnou část tak, aby nedocházelo ke
křížení masa s potravinami poživatelnými bez tepelného opracovávání. Kdo chtěl maso, šel levým vchodem k úseku masa. Přestože
se jednalo o jednu dlouhou prodejní místnost, museli zákazníci,
toužící po obém, vystát obě fronty. Obsluha striktně dodržovala
dělení pultů a zásadně nepřecházela.
Situace v onu sobotu byla obvyklá. Každá čilá hospodyňka
měla v tu dobu již nakoupeno a točila se doma kolem plotny.
Než rozvinu děj v krámě do neuvěřitelného spádu, musím podotknout, že mezi kupujícími se vyskytovali převážně muži, pověření dokoupením něčeho zapomenutého. Připouštím i možnost ve
frontě se vyskytujících pánů samozásobitelů, kteří, jak známo, se
krmí převážně hotovou kupovanou krmí. Nejraději uzeninami. Jde
o důležitou informaci, protože zásadním projevem této řady byla
zbabělost. Nebo naopak srdnatost? Poddajnost či ohleduplnost
a jemnocit? Ach, ti muži!
Pozorovala jsem prodavačku v akci. Síla zvyku. Ač nějaká nová,
oháněla se celkem hbitě, snažila se všem vyhovět a byla dobře orientovaná. Ať nedojde k omylu. Myslím za pultem.
Vše probíhalo zdárně, odbaveni byli dva muži a jedna žena.
Pak se to stalo. Prodavačka se řízla do prstu. Povrchový řez krvácí
vždy hodně, ona však statečně pokračovala v práci. Shýbla se pod
pult, utrhla tam proužek balicího papíru, jím ránu omotala a dokrájela salám. Během chvilky krev papírem prosákla. Chytila promáčený proužek do prstů, hodila ho kamsi pod pult, utrhla papír
nový, obalila prst a zabalila salám. Obsluhovaný pán byl viditelně
spokojen. Naházel nákup do tašky, zaplatil, poděkoval a odešel.
Tímto způsobem byli obslouženi všichni přede mnou. Až na jednoho. Ten situaci asi psychicky nezvládl a odešel. Bez přání i bez
stížnosti. Další za ním byl naopak buď povahy hodně otrlé, nebo
zbožňoval krvavou tlačenku.
Gurmán.
Od momentu, kdy se prodavačce svezl nůž do prstu, jsem za-
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čala bezmezně trpět a svádět lítý boj se svým já. Kvitovala jsem sice
s povděkem, že se nikdo z řady neskácel k zemi, ovšem zatímco
prodavačce krev tekla, ve mně se krev vařila.
-Proboha, co to je, co to je? Co mám dělat? Mám zasáhnout?
Ale proč? Vždyť tu nakupují samí dospělí lidé! To mám před ně
předstoupit a oblažit je přednáškou o šíření žloutenky a HIV krví?
Teď? V sobotu před polednem? Mohli by mě vynést v zubech! Nejsem ve službě. Bránit se je věcí každého. Ale proč to kupují? A co
si z toho odnese do života mé dítě? Co s tím jídlem budou dělat?
Třeba to mají pro domácí mazlíčky, krvelačné šelmy či jinou krvežíznivou havěť. Nakrájené na chlebíčky? Co mám dělat, co mám
dělat? Kousala jsem se do rtů a štípala do ruky.
„Dopěruna, tuž nerob nic bo si tu tež enem zákazník, no ni?“
promluvil vnitřní hlas, jako vždy ve vypjatých situacích nejmateřštější mateřštinou.
Naděje na protest se mi zjevila v pánovi přede mnou. Poručil si
celou štangli suchého salámu. Tu největší.
A teď ji s ní praští !!!
Doufala jsem krutě, ale marně. Odnesl si ji zabalenou v pokrváceném papíru. Třeba ji doma vydesinfikuje a osprchuje. Oloupáním se pak zbaví jakékoliv krevní stopy. Snad.
Přišla jsem na řadu. Za mnou už byli jen tři, dva situaci rovněž
nezvládli a tiše se vytratili.
„Paní, nejdřív si běžte umýt ruce, ošetřit rámu a pak mě můžete
obsluhovat!“, slyšela jsem se promluvit.
Odběhla a víc už se neobjevila. Místo ní přiběhl prodavač.
„Pane vedoucí, je sice sobota, mám volno, čekám návštěvu,
ale ta počká. Na řadě jste teď vy. Oznamuji vám, že zahajuji státní
dozor nad prodejem potravin a vy mi v první řadě ukážete lékárničku.“
Usedla jsem na bílou lavici v obchodě stojící - pro umdlévající
a omdlévající ve frontách stojící.
Dlouho jsem čekat nemusela. Tři zbylí byli šéfem obslouženi
rychle. Všichni vzali štangli a prchli.
Čeho všeho jsme schopni a co všechno si necháme líbit!?
Za dva dny nato jsem zažila další případ k „popukání“, tentokrát pro změnu služebně. Navštívila jsem malý krámek se smíšeným zbožím ve vísce poblíž. Jaká hrůza by mě mohla potkat tam?
Jistě žádná. Dělala jsem si iluze. Marné.
Zakaboněná prodavačka v ušmudlané tmavomodré šatové zástěře s puntíky, které byly kdysi asi bílé, obsluhovala jedinou zákaznici. Ta si právě nechala krájet tvrdý sýr na nářezovém strojku. Po
nedávném krvavém zážitku jsem si chtěla spravit náladu pohledem
na nablýskanou ocel.
-Panebože, co je zas tohle?„Paní, vy si necháte krájet sýr na tak špinavém nářezáku?“ zvolala jsem zdrceně.
„A co mám dělat?“ zeptala se paní rezignovaně.
„Nic.“ odpověděla jsem ironicky a prodavačce jsem nařídila
rozdělat strojek.
Ve škvírách, ucpaných prachstarým sajrajtem z kousíčků salámů, sýrů, chleba a kdoví čeho ještě, se vesele vrtěli bělouncí tlusťoučcí červi s malinkými čerňoučkými hlavičkami. Paní zbledla
a roztřásla se. Upustila jsem tedy od jízlivé otázky, zda holduje stravě Asiatů a chybí jí proteiny.
No a pak to šlo ráz na ráz. Další popis stavu prodejny by byl
sáhodlouhý a deprimující. Možná bude stačit jen zmínka, že balicí
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papíry na potraviny se válely ve skladu na zemi a prodavačka po
nich šlapala.
Věru, státní dozor je jedno velké dobrodružství. A tak končím
tím, čím jsem začala. Dalším příhodným rčením: Těžký život dobrodruha!
Marie Goricová

Pozn. autorky:
Žádný z prodavačů nebyl a není občanem našeho města.
Jména sídel prodejen záměrně neuvádím pro jejich nepodstatnost.
A co si odnesla má dcera? Nebojí se ozvat.
mg

Historie
Stavitel Alois Beneš a 80 let přerovské Meopty
V letošním roce si připomíná přerovská Meopta 80 let od svého vzniku. Při
této příležitosti je vhodné si připomenout,
že u jejího zrodu stál němčický rodák
Ing. Alois Beneš.
Alois Beneš se narodil 18. června 1891
v č. 24 na dnešním Palackého náměstí
manželům Benešovým – Janovi a Josefě,
rozené Ondrouchové. Po absolvování Vysokého učení technického v Praze a v Brně
obdržel v roce 1922 od Zemské politické
správy v Brně oprávnění pro vykonávání profese civilního stavebního inženýra. V roce 1924 založil firmu s názvem
„Podnikatelství staveb Ing. Alois Beneš
a spol. v Přerově“. Jeho společníky ve firmě
byli Jan Beneš z Němčic a Vojtěch Beneš
z Přerova. Firma se zabývala zejména výstavbou dopravních staveb, mostů a silnic
(např. v roce 1930 stavěla silnici Vrchoslavice – Mořice). Několik staveb realizoval
Alois Beneš i v Němčicích. Jednalo se zejména o němčickou školu a nádraží, vybudované v roce 1925. Vzhledem k četným
zakázkám v Němčicích a jejich okolí vystavěl Alois Beneš ve své rodné obci vlast-

ní dílny, garáže a skladovací prostory, po
znárodnění firmy pozdější „Moravostav“.
V roce 1933 založil Alois Beneš z iniciativy Aloise Mazurka v Přerově společnost Optikotechna (dnešní Meopta), která
začala vyrábět zvětšovací přístroje, objektivy, později také fotoaparáty (mj. slavný
Flexaret).

Z dalších aktivit stavitele Aloise Beneše lze zmínit např. výstavbu pohraniční
tvrze Smolkov (mezi Opavou a Ostravou)
v letech 1936 – 1938.
Alois Beneš zemřel v Praze 1. října
1947. V únoru 1948 byla firma znárodněna.
Mgr. Josef Matoušek

Dílo Ing. Aloise Beneše - němčické nádraží v roce 1925 krátce po dostavění
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Hodový večer
s country skupinou
NÁHODA
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V sobotu 20. 7. 2013 SDH Němčice n/H připravilo akci pro občany Němčic n/H tradiční posezení s hudbou na farské zahradě. K tanci i poslechu hrála country skupina NÁHODA.
Naši členové nachystali občerstvení pro návštěvníky této akce. Na
grilu se točily 2 vepřové kýty, v udírně visely klobásy a k pití se točilo
11° pivo Velkopopovický Kozel. Také jsme nalévali víno a alkohol.
Návštěvníci začali chodit už hodinu před plánovaným zahájením
a farská zahrada se pěkně zaplnila.
V příjemné zábavě za zvuku country hudby se všichni dobře bavili, jedli a pili. Kolem půlnoci jsme se rozešli domů.
V neděli odpoledne vystoupil soubor PANTLÉK se svým programem. Na jejich vystoupení se také přišlo podívat hodně návštěvníků.
Svou práci zde předvedli i klienti z ústavu U rybníka z Víceměřic.
Předvedli pletení košíků a tkaní koberců, které nabízeli k prodeji.
Děkujeme panu faráři Tomáši Stroganovi, že nám opět umožnil
zorganizovat tuto akci na farské zahradě v příjemném prostředí.
Za SDH Němčice n/H Pavel Kvíčala
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Hasičská zábava
24. 8. 2013 jsme se rozhodli uspořádat zábavu na parketu u
fotbalového hřiště. K tanci i poslechu nám přijela hrát kapela PŘEDINA.
Jako obvykle se začali návštěvníci scházet až po 21. hodině.
Kapela hrála velice dobře a lidé byli spokojeni. Pobavit se přišlo

kolem 200 lidí. Opět jsme točili 11° pivo Velkopopovický Kozel,
na jídlo jsme v udírně připravili klobásky a uzené maso. Počasí
nám přálo, a tak jsme se rozešli až ve 4 hodiny ráno.
V neděli při úklidu nám sice pršelo, ale zábava se vydařila.
Chtěl bych poděkovat všem hasičům, kteří přišli, pomohli
tuto zábavu nachystat a postarali se o její zdárný průběh.
Za SDH Němčice n/H Pavel Kvíčala

Největší svátky Pantléku
Léto je každým rokem velice náročné
pro náš soubor, protože jsme hned zkraje
vystupovali v Troubkách, pak uprostřed
prázdnin jsou němčické hody a podle
toho také plánujeme své dovolené; protože udělat program téměř na dvě hodiny
tak, aby nás diváci neopustili, si vyžaduje
hodně příprav. Anička s Jarečkem po tištínských loukách a mezích sháněli už od
sobotního rána polní kvítí, aby ho bylo
dost na kytici pro slečnu Kostkovou; Bohunka s rodinou zase chystala košíčky do
kostela, ostatní pak různé rekvizity. První pochvala přišla hned před mší svatou,
kdy nás pochválil pan farář, který s obdivem hodnotil naše kroje. Druhou pochvalu získaly naše děti, které se účastnily
mše svaté, protože se chovaly moc pěkně, i když někteří z nich pravidelně mši
svatou nenavštěvují. Třetí pochvala byla
po odpoledním vystoupení, které začalo
na farské zahradě zrozením Nového dne
na Hané, kde premiéru měl maličký několikatýdenní Davídek Král v náručí své
maminky. Pak už následovaly tance od
těch nejmenších dětí až po dospělé. Abychom vyzkoušeli ze znalosti hanáčtiny
i naše diváky, připravili jsme si pro ně několik hanáckých slov, které pak zástupci
jednotlivých stolů psali dětem na tabulky.
Všichni se bavili, až na malou Toničku,
která hledala babičku v bedně od aparatury, protože tam na ni babička volala, ale
Barunka ji zachránila a přivedla na pódium. Zábava to byla pěkná, hádali všichni poctivě, až na tři dospěláky na pódiu,
kteří bezostyšně opisovali. Sladké balíč-

ky pak dostali všichni, i když švindléři
o něco menší.
Druhá velká akce nedala na sebe
dlouho čekat - a to byla Hanácká pouť ke
Kapličce v Nezamyslicích, tam jsme měli
stejný program, ovšem s jiným miminkem a v jiném prostředí, které programu
dodalo zvláštní kouzlo pohody a historie. Potom nás čekalo vystoupení pro
Hospodářskou komoru ve Vyškově na
setkání podnikatelů a o dva dny později
zase celý program ve Hvozdě na Konicku, kde to bylo velice krásně připravené.
Byla to akce u příležitosti setkání rodáků
a k výročí základní školy; bylo vidět, že
se zapojila do přípravy celá obec a v řa-

Klub žen
O výletech, ale nejen o nich.
Už je to nějaký pátek, co jsme si na březnovém předčítání
v knihovně povídaly o Ječmínkovi. A tenkrát vznikla myšlenka, že
se za ním do Chropyně pojedeme podívat. Na tomto prvním výletě
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dách diváků nechyběly ani známé tváře
z Němčic a okolí. Ještěže tam mají tak velký areál, jinak by se tam všichni nevešli.
Bylo tam tak krásně, a proto doufám, že
budou mít příští rok zase nějakou oslavu,
na kterou nás pozvou.
No a pak už se konalo setkání Hanáků
v Prostějově, které se pořádalo pod záštitou olomouckého hejtmana. Tam bylo
na co se dívat, škoda, že pršelo a nemohl
vyjít průvod městem a nemohli jsme vystupovat venku na pódiu. Podívám-li se
ovšem zpět - musím říct, že to letošní hanácké léto bylo moc pěkné, i když místy
pršelo.
Jana Otáhalová

nás bylo „tak akorát do malého busku“. Jelo nás třináct, ale byla
založena pěkná tradice. A také skupina lidí, kterým je dohromady
dobře a chtějí se společně někam podívat. A letos už jsme v páté sezóně vyrazily na osmý výlet velkým autobusem a jelo nás třiatřicet.
Jako těch stříbrných křepelek.
Po chropyňském zámku následoval Holešov, bylinková zahrada v Brodku u Konice, plumlovský zámek a přehrada, zámek v Napajedlích, Strážnický skanzen a Baťův kanál.
Organizace, které převzaly záštitu nad naším putováním, se
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střídaly, ale vždycky to byli stejní lidé, kteří se o jeho realizaci postarali a kteří tvořili jádro účastníků.
Poslední dva roky pořádáme výlety jako Klub žen, ale na našich cestováních přivítáme každého, kdo s dobrou náladou bude
putovat s námi.
Po Náměšti na Hané jsme si pro druhý výlet v letošní sezóně
vybrali Konici.
4. srpna pořádalo Městské kulturní středisko v Konici na svém
zámku již 5. ročník festivalu Divadla na zámku. Na pozvání souboru z Velké Bystřice, který na tomto festivalu také účinkoval, jsme
se „k sousedům“ zajeli podívat i my. A když už jsme v Konici byly,
„prošmejdily“ jsme jim tam všechno.
S velmi vstřícným jednáním, i když měla „děvčata na zámku“
napilno, jsme se setkaly u paní ředitelky kulturního střediska. Přestože na nádvoří probíhalo jedno divadelní představení za druhým,
byla pro nás připravena prohlídka expozic na celém zámku. A bylo
se na co dívat. Ať už to byly exponáty starých řemesel nebo unikátní sbírka sekyr, ale i současná výstava ručních prací, na které jsme
si mohli zakoupit drobné dárečky pro sebe.
Zajímavé bylo i připomenutí roku 1970 statutem na zdi společenského sálu, kdy Konice i Němčice nad Hanou ve stejný den
získaly statut města.
Krásný zážitek byl i ze zámecké obřadní síně, kde si nádhernou
akustiku historické místnosti vyzkoušela písničkou „Skákal pes“
i naše paní učitelka Stratilová. Dovršila ho pak slečna průvodkyně
svou hrou na klavír, který v těchto prostorách opravu nádherně
zní. Vždyť tam také pořádají řadu koncertů.
Ještě jsme si zakoupili na informačním středisku magnetku
s konickým zámkem (další suvenýr do sbírky z našich výletů)
a přesunuly se do zámeckého parku.

Tam jsme si z dovezených zásob uspořádaly náš tradiční a oblíbený „piknik“ a pak už hurá na nádvoří za divadlem. Soubor z Velké Bystřice, věrným divákům němčické divadelní přehlídky dobře
známý, nezklamal naše očekávání a uprostřed nového prostředí to
byl i nový zážitek.
Pak jsme se ještě na chviličku před zámkem podívaly na vystoupení šermířů a s krásnými zážitky jsme se v plném počtu třiatřiceti účastníků „nalodily“ do svého autobusu k cestě domů.
Ani počasí, které hrozilo „úpornými vedry“, nás neodradilo
od našeho cestování a i starší účastnice je zvládaly s úsměvem zpod
kloboučku. Další výlet plánujeme letos ještě do „zlatého podzimu“.
Vždyť zajímavých míst, která jsme ještě neviděly, je tolik.
Naše první putování mělo počátky v knihovně u chropyňského krále Ječmínka. Protože knihovna v letošním podzimu dovrší celých čtyřicet let své profesionální činnosti, přejeme jí hodně
krásných nových knížek, hodně krásných nových akcí a hodně
spokojených čtenářů.
Za klub žen Luďka Kouřilová

Člověk a včely
Letní slunovrat znamená podstatnou změnu ve způsobu života včel. V zimě kdy příroda ještě odpočívá, včely se připravují
na založení nové generace. Rodí se nové potomstvo a v době
květu ovocných stromů včely, které přežily zimu, jsou všechny
odumřelé.
V úle je nyní velice živo. Mladá generace staví nové dílo,
zvětšuje se počet jedinců, nastává velký přínos nektaru, pylu
a jiných produktů do úlu. Včelstvo si tak tvoří zásoby na přežití
dlouhé zimy, která je čeká.
Nyní se ale stane něco pro včely nepochopitelného. Přijde člověk – včelař a všechny tyto zimní zásoby jim vyloženě
ukradne, tím je poničené dílo, které od jara pracně budovaly.
Včely pochopitelně s pílí sobě vlastní začnou toto dílo opravovat a znovu shánět zásoby na zimu.
Touto dobou, kdy je vlastně léto na vrcholu, příroda poskytuje dostatek potravy, a tak je opět naděje na zajištění těchto
zásob.
Po odkvětu nektarodárných rostlin - to jsou třeba lípy, různé polní pícniny, ostružiny, maliny -přijde na včely opět člověk
včelař a pohroma se opět opakuje. Zásoby v podobě medu jsou
vybrány.
To už je podletí, kdy se dny začínají pomalu krátit a včely
zdaleka nejsou tak aktivní, méně vyletují, také se jich už dost
upracovalo. Pro člověka začala sklizeň obilí, okopanin a všeho,
co příroda poskytla.
Staré přísloví říká „Ženci na pole a včely z pole“. Nyní, aby
vůbec chovatel nepřišel o svá včelstva, musí jim dodat zásoby
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na zimu. To se děje náhražkou v podobě cukru.
Včelstvo opět musí tuto dávku přenést a zpracovat do buněk. Toto si všechno člověk na včely vymyslel, když si je kdysi
dávno usadil u svého obydlí nebo se mu tam usadily samy.
Možná toho nyní litují. Někdy se mi zdá, že u člověka nechtějí být, usadí se někde mimo dosah, aby na ně včelař nemohl.
Prostě asi člověka prokoukly, chtějí žít jen pro sebe. Žít ale
volně v přírodě, jak žily po celá tisíciletí bez člověka, asi už nebude možné.
Květoslav Černý, chovatel včel
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VI. letní Olympiáda dětí a mládeže ČR 2013
Zlínský kraj byl hostitelem celorepublikové Olympiády dětí a mládeže. Na tuto
olympiádu byli Olomouckým krajem
nominováni Martin a Michal Vlachovi,
které odborně vedl jejich tatínek Zdeněk.
Jak účast na olympiádě popsal Martin s Michalem, kteří soutěžili ve stolním
tenise:
„Zahájení olympiády se konalo na
stadionu v Uherském Hradišti v neděli 23. června, kde se sešly všechny kraje,
a byl zapálen olympijský oheň. V pondělí
a úterý probíhaly tréninky. Ve středu to
bylo již naostro, hráli jsme mezi prvními
jednotlivci a postoupili do hlavní soutěže.
Po obědě nás čekaly první zápasy, které jsme vyhráli, ale ve druhém kole jsme
byli poraženi. Celkově jsme skončili na
9. a 10. místě z celkových 50 stolních tenistů. Na druhý den jsme hráli čtyřhry, kde se
nám vůbec nedařilo. Martin si spravil náladu ve smíšené čtyřhře, kde hrál společně
s Luckou Královou z Přerova, a ti skončili
na 7. místě. Ukončení olympiády probíhalo opět na stadionu v Uherském Hradišti. Po ukončení jsme sedli na vlak a jeli

rychle domů, kde jsme měli již připravené
slavnostní obleky na slavnostní předávání
vysvědčení. Byla to pro nás nová a dobrá
akce, na které jsme si mohli užít tu správnou olympijskou atmosféru“.

Blahopřejeme bratrům Vlachovým
k jejich nominaci a umístění na této významné sportovní akci a přejeme jim
hodně sportovních úspěchů.
Ing. Jana Oulehlová

Fotbalový klub Němčice nad Hanou
Oddíly Fotbalového klubu Němčice nad Hanou dosáhly
v sezoně 2012/13 četných úspěchů. Oddíl mužů vyhrál III.
třídu okresu Prostějov a postoupil do II. třídy. Dorostenci
zvítězili v okresní soutěži a postoupili do Krajské soutěže, sk.
B. Okresní soutěž ovládla i starší přípravka, mladší přípravka
skončila na druhém místě.
V letních měsících uspořádal FK Němčice nad Hanou tři
fotbalové turnaje. 22. června turnaj starších přípravek, Wisconsin Cup, kterého se zúčastnilo devět mužstev. Vítězem se
stali domácí fotbalisté. 29. června turnaj mladších přípravek,
O pohár senátorky Boženy Sekaninové. Na turnaji změřilo své
síly 12 týmů a zvítězili malí fotbalisté z Dolního Němčí. 14.
července se uskutečnil 9. ročník Memoriálu Zbyňka Hradila,

Oddíly FK Němčice při přebírání diplomů za vítězství v
okresních soutěžích
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kterého se zúčastnili vedle domácího mužstva týmy Měrovic,
Tištína a Chválkovic. Vítězem se stali fotbalisté FK Němčice
nad Hanou. Všechny tři turnaje proběhly za podpory Olomouckého kraje.
Vstup do soutěžního ročníku 2013/14 měly jednotlivé oddíly rozdílný. Muži se mohou pyšnit jednou z nejlepších obran
v soutěži, ale díky téměř absolutnímu neproměňování šancí
v každém zápase jim náleží po sedmi odehraných kolech až
dvanáctá příčka. Dorostenci oproti tomu neprojevili v krajské
soutěži sebemenší nováčkovský stud a po sedmém kole vedou
tabulku beze ztráty bodu. Další oddíly, tj. mladší žáci, starší
přípravka a mladší přípravka své soutěže teprve rozehrávají.
Mgr. Josef Matoušek

Turnaj mladších přípravek
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Krasojízda
Poslední soutěží v I. pololetí bylo mistrovství ČR v krasojízdě
žactva, které se uskutečnilo dne 15. 6. 2013 v Brně-Řečkovicích.
Nás reprezentovalo 6 jednotlivců a 2 dvojice. Všichni jednotlivci
zajeli ve svém osobním rekordu.
Výsledky
žačky 1. Šiklingová Aneta
TJ Stav.stroje Němčice n.H.
2. Kosíková
TJ Sokol Řečkovice
3. Janečková K.
TJ Pankrác Praha
6. Florová Alenka
TJ Stav.stroje Němčice
8. Špačková Adélka
TJ Stav.stroje Němčice
žáci

1. Hanzlíček Ondřej
2. Kouřil Martin
3. Jančík Radek
4. Buriánek Jan
8. Pavelka Šimon TJ

SKP Kometa Brno
TJ Stav.stroje Němčice n.H.
TJ Sokol Hor. Heršpice
TJ Stavební stroje Němčice n. H.
„
„ Němčice n.H.

V kategorii dvojic žaček zvítězila neočekávaně němčická dvojice ve složení: Šiklingová - Vosičková M. před pražskou dvojicí.
V kategorii žáků se umístila němčická dvojice ve složení Buriánek -Florová na druhém místě.
Bylo vidět, že němčičtí závodníci se velmi snažili, a tak si zaslouží i pěkné prázdniny. Díky všem za jejich snahu jednak závodníkům, ale i trenérce.
Závěrem června se konalo setkání Němčic, zde předvedli svoji exhibiční jízdu Porupková Jana s Adélou Přibylovou a Martin
Kouřil.
Během prázdninových dnů němčičtí krasojezdci tělocvičnu
příliš nevyužívali. Jednak tam bylo neúměrně teplo a nedalo se
moc sportovat a jednak mládež také využila prázdniny k pobytu
na táborech, u moře či u babiček.
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Mezinárodního táboru na výcvik krasojezdců, který se konal
jako vloni na Slovensku, se z Němčic zúčastnili Adéla Přibylová,
Aneta Šiklingová a Jaroslav Vrána. Jejich trenérem byl Ing. Urbanec ze Zlína, který je tam odvezl a dovezl.
Dne 14. srpna jel na počest zakladatele Rostislava Oulehly
(zakladatel sálové cyklistiky v Němčicích n. H.) jeho vnuk Libor
Mikala trať Vídeň - Němčice n.H a celkem ujel 195 km. Unavený,
ale šťastný, že ujel tyto kilometry, protože jeho trénink není již tak
intenzivní, a také není nejmladší.
Někteří členové oddílu se zúčastnili v sobotu dne 21. 9. 2013
soutěže předkola mistrovství ČR Elite v Brně-Řečkovicích. Pro
Němčice to byl závod velmi dobrý protože, němčičtí jezdci dobře
jeli. Tento závod jsme museli absolvovat, abychom mohli startovat ve finále M-ČR, které se bude konat v Nezamyslicích společně
s kolovou.
Výsledky
kategorie žen:
1. Přibylová Adéla
2. Valešová Iva
3. Kovářová Klára
4. Porupková Jana

TJ Stav.stroje Němčice
TJ Hor. Heršpice
TJ Hor. Heršpice
TJ Stav.stroje Němčice

kategorie mužů
1. Mašek Jakub
2. Písek Ludvík
3. Vrána Jaroslav

TJ Sokol Řečkovice
TJ Sokol Zlín-Prštné
TJ Stav.stroje Němčice

V kategorii dvojic němčičtí závodníci obsadili 2. místo za dvojicí TJ Sokol Horní Heršpice. Třetí místo patřilo dvojici z TJ Petřvald na Moravě.
Miluše Mikalová
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Když pršelo, jen se lilo …
Použitím části jedné sloky písničky Jiřího Suchého chci
v úvodu ohlédnutí za letošním sedmým ročníkem „Na bicyklech Němčickem“ vystihnout podmínky, za kterých se oblíbená akce uskutečnila.
Celou noc z pátku na sobotu 14. září 2013 propršelo a ani
ráno nebylo lepší. Nepříznivé počasí odradilo spoustu natěšených cyklistů od účasti.
Tradičně se vyjížďky „Na bicyklech Němčickem“ zúčastnili
i zástupci „Cykloturistiky Němčice nad Hanou“, a to vlivem
deště v omezeném počtu pěti lidí. První na srazu na náměstí u „Šikulky“ byla Alena Antlová, která netrpělivě vyhlížela
ostatní cyklisty. K Aleně se na náměstí postupně připojili čtyři
„nadšenci“. Jmenovitě Pavel Soušek, Alois Skoupil a manželé
Vojancovi, kteří od „Šikulky“ vyjeli k místu startu. Start a prezentační místo v Němčicích bylo ve sportovní hale „Suprovka“
za základní školou.
Zde v suchu, pod střechou haly jsme volili taktiku, jak zdolat všech 16 obcí mikroregionu. Museli jsme ve svých úvahách
brát na zřetel skutečnost, že kvůli vytrvalému nočnímu dešti
nelze využít polních cest, jimiž lze zkrátit vzdálenosti mezi
sousedícími obcemi.
A vyjeli jsme. Nejprve jsme naše kola nasměřovali do
Hrušky, kde jsme byli po deváté hodině prvními návštěvníky. Po obdržení razítka za průjezd obcí a zakousnutí vdolečku
jsme se vydali do Vrchoslavic.
Ve Vrchoslavicích tradiční místo prezentace u obecního
úřadu přesunuli k myslivně mysliveckého sdružení a udělali
dobře. Myslivci pořádali zkoušky loveckých psů a vařil se srnčí
guláš, který mohli ochutnat i projíždějící cyklisté, kteří byli
vřele vítáni.
Z Vrchoslavic za mírného poprchávání jsme po cyklostezce přejeli do Mořic. Stanoviště v Mořicích bylo ve dvoře Obecního statku č. p. 12. Kdo chtěl, mohl si prohlédnout otevřenou
zámeckou kapli.
Z Mořic jsme se vydali směrem na Pavlovice. Na nadjezdu
přes dálnici začalo hustě pršet a byli jsme nuceni nasadit
si pláštěnky. V pláštěnkách
jsme šlapali k odbočce na asfaltovou polní cestu, směřující
přes rybník „Lopaťák“ k silnici z Vrchoslavic do Vitčic.
Stanoviště ve Vitčicich bylo
v budově bývalé obecní školy.
Zde jsme nepohrdli šálkem
horkého čaje a ochutnávkou
výborných domácích klobás.
Sedáme na kola, přestalo
hustě pršet, mží a šlapeme do
pedálů směrem „SÁDLOV“.
Nevíte, kde je Sádlov? Vysvětlím. Sádlovem jsme ve své cyklistické hantýrce přejmenovali
obec Srbce. Srbce byli první,
které unaveným cyklistům již
od prvního ročníku nabízely
ryze domácí pohoštění. Stalo
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se tradicí, že v Srbcích mají na stolech připraveny krajíce chleba, mísy s domácím sádlem, cibulí a solí.
Posíleni chlebem se sádlem, zdoláváme stoupaní směrem
na Dřínov. Na křižovatce odbočujeme na Pavlovice u Kojetína a sjíždíme k obecnímu úřadu. Dostáváme razítka, ochutnáváme nabízené dobroty, poděkujeme a vyrážíme dál. Jedeme do Unčic, obce, která patří k Pavlovicím, a tudíž zde pro
nás razítko za průjezd nemají. Z Unčic šlapeme na kopec nad
Uhřicemi, sjíždíme do Uhřic. V Uhřicích se napojujeme na
cyklostezku Morkovice Nezamyslice, po které dojedeme do
Koválovic – Osíčan. Razítko získáváme na obecním koupališti, zahřejeme se nabízeným čajem a vracíme se na cyklostezku
směr Tištín.
V Tištíně je místo prezentace v areálu bývalého lihovaru.
Zde mimo razítka nabízí prohlídku muzea historické zemědělské techniky. Muzeum bývá otevřeno pouze příležitostně.
Venku poprchá, a tak nabídku k prohlídce využíváme.
Vracíme se na cyklostezku, abychom po ní dojeli do Dřevnovic. Zastávka s razítky v Dřevnovicích byla na hasičské
zbrojnici. V Dřevnovicích nabízeli k prohlídce nově zrekonstruovanou obecní kapli.
Osmou obcí, kterou jsme na svém sobotním putování
Němčickem navštívili, byly Nezamyslice, které nabízely k prohlídce své sportovně – relaxační centrum. V Nezamyslicích
se začaly protrhávat dešťové mraky a objevilo se sluníčko, což
nám očividně zlepšilo náladu.
Z Nezamyslic je pro cyklisty jen skok do sousedních Víceměřic, kde nás čekalo milé překvapení, a to v podobě nově
otevřeného „Muzea paměti a života“ v prvním patře budovy
obecního úřadu. Doporučuji návštěvu víceměřické muzejní expozice. Zde příchozí zaujme podchycená historie všech
domů ve Víceměřicích umístěna na otočných panelech. Zajímavý nápad vhodný následování.
Němčicko má na svém katastru několik zámků, ale pouze
jeden byl otevřen a sloužil jako místo prezentace, a tím byl
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zámek v Doloplazích. Zpřístupněna byla zámecká věž.
Přestalo pršet, vyjasňuje se a na cestách přibývá cyklistů
jako hub po dešti, zvláště rodiče s dětmi vyjeli a směřují do
Tvorovic, k letošnímu místu dojezdu.
Jedeme do Dobromilic k základní škole, zde získáváme
čtrnácté razítko, potvrzující průjezd stejným počtem obcí.
V Dobromilicích je po čtyřech lech v rámci akce „Na bicyklech
Němčickem“ zpřístupněna pohřební kaple hrabat Bukůwků
z Bukůwky. Využíváme této možnosti a kapli navštěvujeme.
Z pohřební kaple vyrážíme do předposlední obce dnešního putování, a to do Pivína. Po výšlapu kopce z Dobromilic
sjíždíme k pivínské základní škole, kde je ve dvoře místo prezentace. Cyklisty zde čeká pohoštění v podobě ochutnávky
uzeného masa, škvarků a chleba. Prohlížíme si areál dětského
hřiště zbudovaného ve dvoře školy a pokračujeme do cílového
místa.
Čeká nás poslední kopec a to stoupání z Pivína na „Větřák“,
křižovatku u Klenovic, kde odbočujeme směrem na Tvorovice. Jedem s větrem v zádech a tak si vychutnáváme závěrečné kilometry letošní cyklojízdy po Němčicku. Do Tvorovic

přijíždíme ve 14:10 hod., tedy v limitu, neboť příjezd byl stanoven mezi 14 a 15 hodinou. Vítáme se se známými, sedáme
na lavice, občerstvujeme se a čekáme na vyhlášení výsledků.
Pořadatelé oznamují, že letošního ročníku se zúčastnily kvůli
špatnému počasí necelé dvě stovky cyklistů (v loňském roce
byla rekordní účast v podobě 608 cyklistů).
Závěrem ohlédnutí za letošním sedmým ročníkem cykloturistické akce „Na bicyklech Němčickem“ je nutné poděkovat všem organizátorům v jednotlivých obcích za organizaci a snahu podpořit perfektním servisem všechny cyklisty
na promoklé trati, zvláště v dopoledních hodinách, kdy bylo
nepříznivé počasí. Pořadatelé byli ve všech obcích, po loňské
rekordní účasti připraveni na davy cyklistů, které vlivem počasí nedorazily, tak snad příště. Osobně bych chtěl vyjádřit
uznání svým čtyřem spolujezdcům jmenovitě Aleně, Lojzikovi, Pavlovi a Haně se kterými jsem letošní ročník absolvoval,
že to v prudkém větru a dešti za Mořicemi nevzdali, a že jsme
společně v pohodě dorazili do cíle po projetí všech16 obcí mikroregionu.
Vladimír Vojanec

Za němčická humna č. 23
Na katastru městyse Morkovice – Slížany najdeme v polích
nad Slížany kapli sv. Anny. Jedná se o dominantní bod v krajině, neboť se nachází na výšině Zdounecké brázdy v sousedství
Litenčické pahorkatiny. Ke kapli se dostaneme ze Slížan polní
cestou, když v obci odbočíme vlevo na modrou značku značící
hipostezku, která nás dovede k místu. Od kaple je panoramatický výhled na Litenčickou pahorkatinu, Orlovickou vrchovinu, Drahanskou vrchovinu, úrodnou Hanou, Hostýnské vrchy
a Chřiby s vrcholy Bunč, Brdo a Vlčák.
U kaple je jedno ze zastavení hipostezky z Morkovic do Tetětic, která je modře značená. Před kaplí je zbudován altánek
s informační tabulí, lavicemi a stolem a dále úvaziště pro koně.
K hipoturistice lze podotknout, že v roce 2013 uplynulo 10 let
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od vzniku turistiky na koních v České republice. Vzdálenost
kaple sv. Anny z Němčic nad Hanou je 20 km.
Kaple sv. Anny byla postavena v roce 1848 na paměť zrušení roboty císařským patentem Ferdinanda I. V roce 1872 byla
střecha kaple oplechována a při této příležitosti byla do střešní
báně na kapli vložena pamětní listina. V listině byly vzpomenuty historické důvody postavení kaple a dvě důležité události, které se staly v okolí Slížan. První událostí bylo vypuknutí
cholerové epidemie ve Slížanech v roce 1866, při níž zemřelo
83 lidí. Druhou pak připomenutí 15. července 1866, kdy se
u Tovačova odehrála bitva rakouského a pruského vojska. Listina byla nalezena v roce 1927 při opravě střechy.
Vladimír Vojanec
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Seznam občanů, kteří v období od 06. 06. 2013 do
21. 09. 2013 oslavili své životní jubileum
70 let
Josef Matoušek
Ludmila Foltýnová
Josef Vaculík
Evženie Šimáková
Marie Nevařilová
Jiří Klimeš
Zdeněk Kvíčala

80 let
Vlasta Motalíková
Helena Šebestová
Drahomíra Novotná
Marie Chytilová

91 let
Anna Kroupová

85 let
Marie Přecechtělová
ělová

D
Diamantová
svatba
Irena a Jiří Oulehlovi
Ire

75 let
Pavla Burdová
Marie Šírková

Zlatá svatba
Jaromír a Marie Štěpánkovi

Bc. Hana Mikulčíková, DiS.
matrikářka
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