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Dětský karneval

Jarní říkadlo
Jaro je tu!
Má se k světu.
Rozkvétají kytičky.
Plaší kočka
paví očka,
kolem bzučí včeličky.
Odpolední sluníčko
ohřeje nás maličko.

Olympionici ze základní školy Němčice nad Hanou

Jaro je tu!
Má se k světu.
U vody se žlutí zem.
Kosí braši
křikem straší
mladé myšky nad jezem,
sledující po očku
tygrovitou babočku.
Jaro je tu,
má se k světu!
Skřivánkova písnička
vyprosí od sluníčka
trošku toho teplíčka.
Antonín Ošťádal
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Z činnosti města

Město připravuje další
investiční akce

Rok 2013 se vyznačoval úsporným režimem.
Byly spláceny závazky na dvě významné investiční akce: Dostavba kanalizace a výstavba ČOV
/56,4 mil. Kč/ a výstavba víceúčelové haly /47,7
mil. Kč/.
V tomto roce se již opět soustředí vedení města
na přípravu projektů a žádostí o dotace. Investiční akce bychom chtěli realizovat vícezdrojovým
financováním. Uvidíme, jak se nám to podaří.
Již na konci roku 2013 město využilo výzvy Ministerstva životního prostředí ČR a podalo žádost na Státní
fond životního prostředí ČR o dotaci na zateplení a výměnu otvorových výplní v mateřské škole. Tato investice je nezbytná ke snížení spotřeby tepelné energie v budově školky.
Další investiční akcí, kterou hodlá město realizovat v tomto
roce, je vybudování dětského hřiště u fotbalového stadionu – I. etapa. Na tuto investici byla podána žádost o dotaci
z prostředků Ministerstva pro místní rozvoj.
Konečně nabylo město pozemek o výměře cca 130 m, který
jsme potřebovali na finální dokončení cyklostezky. Pozemek byl v majetku státu a byl převeden Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových na město. Nyní má
město možnost dokončit úsek cyklostezky, která spojuje
obce Němčice nad Hanou – Mořice - Vrchoslavice. Žádost o dotaci podalo město v rámci výzvy Olomouckého
kraje „Výstavba /oprava/ cyklostezek v roce 2014“. Práce na
dokončení povrchu cyklostezky v lokalitě u přečerpávací
stanice ČOV na ulici Zahradní započnou na jaře letošního
roku.
Dobudování vodovodu a kanalizace je plánováno v ulici Mlýnská.
Zde již byla přidělena Olomouckým krajem dotace, celkové nákla-

dy, předpokládané na tuto investiční akci, jsou cca l mil Kč.
Ivana Dvořáková, starostka

Město Němčice nad Hanou vyhlásilo grantový program pro rok 2014
Rada města Němčice nad Hanou na svém zasedání dne 19. 2.
2014 schválila vypsání grantového výběrového řízení pro rok
2014.
Cílem grantového programu s názvem “Sport – Mládež 2014” je
podpořit činnosti v oblasti sportu, zaměřené na tělovýchovné
aktivity dětí a mládeže do 18-ti let.
Žadateli mohou být fyzické i právnické osoby, působící na území
města, nestátní organizace, spolky a sdružení působící na území
města. O grant nemohou žádat příspěvkové organizace zřízené
městem Němčice nad Hanou, politické strany a politická hnutí,
stát, státní organizace a organizační složky státu, nadace a na-

dační fondy.
Finanční příspěvek města bude poskytnut nejvýše do 80 % výdajů žadatele na daný projekt, maximální výše grantu může
činit 30 tis. Kč. Podrobné podmínky pro účast v grantovém
výběrovém řízení včetně formulářů a přihlášky je zveřejněn na
webových stránkách města Němčice nad Hanou www.nemcicenh.cz.
Žadatelé mohou podávat své přihlášky do grantového výběrového řízení na podatelnu městského úřadu, a to do 30. 4. 2014.
Ing. Marie Plchotová, tajemnice MěÚ

Kapacita víceúčelové haly téměř nestačí . . .
Sportovní hala v posledních měsících prochází plným zatížením, což znamená, že je
využívána jak přes týden, tak hlavně o víkendu. Dle provozní evidence jen v měsíci
lednu prošlo halou na 5 470 návštěvníků, a
to ať už jako aktivní sportovci nebo diváci.
Samozřejmě se provoz neobešel bez pro-
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blémů, které se průběžně řešily a některé
se budou řešit po skončení hlavní sezóny.
Jedním z takových provozních problémů
je značný výskyt kondenzační vody v hale.
Tento problém se postupně začal řešit již
za provozu (nahrazení některých stropních panelů větrací mřížkou pro zajištění

Němčice
pod lupou

větší cirkulace vzduchu ve vnitřním prostoru haly) a další opatření budou realizována tak, aby se tento problém co nejvíce
eliminoval. Veškeré tyto práce jsou prováděny v rámci záruky na dílo. Tato záruka
činí 120 měsíců.
Ing. Jan Vrána, místostarosta

Číslo 1/2014

Projekt „Regenerace veřejné zeleně města Němčice nad Hanou – I. etapa“
Cílem projektu regenerace veřejné zeleně
je praktické zlepšení neuspokojivého stavu zeleně ve městě Němčice nad Hanou,
a tím i celkového zlepšení životního prostředí ve městě. Základní aktivitou projektu je praktické provedení zahradnických
prací a arboristického ošetření dřevin na
vytipovaných lokalitách. Tomuto nejprve
předcházela detailní inventarizace dřevin.
Ve vytipovaných lokalitách bylo provedeno
arboristické ošetření dřevin (řezy, instalace bezpečnostních dynamických vazeb) a
také kácení dřevin, jejichž zdravotní stav již
neumožňoval efektivní ošetření a výsadby
dřevin nových.

K nejrozsáhlejším zásahům došlo v lokalitě
ulice Šafaříkova. V této ulici byl velký počet
stromů ošetřen, ale také zde došlo k pokácení několika bříz a především lip rostoucích v zeleném pásu mezi chodníkem a
komunikací. Na stejné místo byly zasazeny nové mladé stromy lip, bříz a jírovců.
Do zeleného pásu mezi chodník a silnici
byla dána nová výsadba, složená z mělce
kořenících keřů na vyšším kmínku. Další
lokalitou s velkým zásahem byla ulice Masarykova, kde byly vzrostlé stromy, lemující
komunikaci podél bývalého cukrovaru, pokáceny. Zde byla provedena nová výsadba
dubů.

Realizace projektu byla ukončena do konce
listopadu roku 2013 a věříme, že bude ku
prospěchu zeleni i životnímu prostředí našeho města.
Financování projektu je v rámci dotačního titulu Operačního programu Životního
prostředí, Prioritní osa 6 – Zlepšování stavu
přírody a krajiny, oblast podpory 6.5 – Podpora regenerace urbanizované krajiny. Celkové uznatelné náklady na akci činily 638
466 Kč, z toho byl příspěvek z fondu Evropské unie 446 926 Kč (70 %), příspěvek
SFŽP ČR 31 923 Kč (5 %) a příspěvek města Němčice nad Hanou 159 617 Kč (25 %).
Bc. Martina Lakomá

Představitelé města navštívili místní podnikatele
Rada města Němčice nad Hanou navštívila v tomto roce dne 15.
ledna, v rámci svého pracovního programu, provoz společnosti
SITA CZ, a.s. na provozovně v Němčicích nad Hanou. Zástupci
společnosti SITA představili přítomným rozsah činnosti, současný
stav a plánované aktivity této společnosti do budoucna. Zástupci
města měli rovněž možnost zhlédnout část provozu vč. nově upravených prostor pro tříděný odpad.
Předmětem rozsáhlejší diskuze byla především problematika třídění odpadů a možnosti jeho dalšího využití, dále také záležitosti
ochrany životního prostředí ve vztahu k provozování skládky a
rovněž možnosti další vzájemné spolupráce. Ze strany města byla
velmi oceněna dlouholetá obchodní spolupráce se společností
Sita, od které město na poplatcích získalo jen za období posled-

ních pěti let do svého rozpočtu částku více než 85 mil. Kč, kterou použilo na investice, a mohlo tak za tyto finanční prostředky
pořídit a významně zhodnotit svůj majetek.
Dne 18. března členové rady města navštívili společnost BENTRANS v Němčicích nad Hanou, která se zabývá výrobní a
obchodní činností v oblasti zpracování dřeva. Zástupci města
byli majitelem firmy, panem Lavrinčíkem, podrobně seznámeni
s výrobním provozem, skladbou výrobního programu i problémy, které firma řeší v současné době, včetně jejích plánů do budoucna. Diskutována byla také oblast zaměstnanosti a možnost
vytvoření dalších pracovních míst v Němčicích.
Ing. Marie Plchotová
tajemnice

Ocenění města Němčice nad Hanou
Dne 10. ledna 2013 převzala starostka města paní
Ivana Dvořáková při příležitosti slavnostního vyhlášení nejlepších pracovníků Policie ČR, územního odboru Prostějov, za rok 2013 Plaketu Policie
ČR, udělenou policejním prezidentem Martinem
Červíčkem.
Plaketa byla udělena na návrh vedoucího územního odboru Prostějov městu Němčice nad Hanou za
aktivní a příkladnou spolupráci s Policií ČR a významný podíl na preventivních aktivitách směřujících k posilování bezpečnosti, veřejného pořádku a
BESIP.

Ocenění převzala paní starostka
z rukou krajského ředitele policie
OK plk. RNDr. Jaroslava Skříčila
a vedoucího územního odboru
PČR Prostějov, plukovníka Pavla
Nováka.
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Soutěž Zlatý erb 2014
Dne 18. března 2014 byl městu Němčice nad Hanou udělen Zlatý erb 2014 za
1. místo v kategorii nejlepších webových
stránek města v rámci Olomouckého
kraje. Ocenění převzaly starostka města
Ivana Dvořáková a administrátorka našich webových stránek, Bc. Hana Mikulčíková, Dis. z rukou náměstka hejtmana
Ing. Michala Symerského.
Soutěž Zlatý erb letos dospěla do
šestnáctého ročníku, krajské kolo se
uskutečnilo pojedenácté. O vítězství
usilovalo 13 měst a obcí Olomouckého kraje. O výsledku
rozhodovala porota posuzující webové stránky z hlediska
grafického zpracování, obsahu
povinně zveřejňovaných informací, přehlednosti a přístupnosti pro handicapované
občany. Komisi tvořili zástupci
Olomouckého kraje, neziskových organizací a médií.
Cenu za nejlepší webovou
stránku obce získala Náměšť
na Hané, cenu za nejlepší elektronickou
službu Šumperk, v hlasování veřejnosti
skončil na prvním místě Ústín.
V loňském roce ve Zlatém erbu soutěžilo 11 měst a obcí. Tehdy zvítězily stránky
Olomouce a Náměště na Hané, nejlepší
službu měl Zábřeh a cenu veřejnosti získala rovněž Náměšť na Hané.
Obou ocenění si velmi vážíme.
Bc. Hana Mikulčíková, Dis.

Ocenění nejúspěšnějších občanů, osobností a organizací
Město Němčice nad Hanou vyhlašuje jako každým rokem výzvu k předkládání návrhů na ocenění nejúspěšnějších občanů,
osobnosti či organizací za přínos pro město.
Cílem vyhlašování je podpořit veškeré aktivity, které se významnou měrou podílejí na rozvoji, zviditelnění a reprezentaci
města.
Vyhlašované kategorie:
- sport
- kultura
- přínos pro město
- čestný občan města
- mimořádný čin

Návrh na ocenění může podat po vyplnění nominačního formuláře každá fyzická i právnická osoba na adresu:
Městský úřad Němčice nad Hanou
odbor sociální, vnitřních věcí a kultury
Palackého nám. 3
798 27 Němčice nad Hanou.

Kdo může být navržen :
v oblasti sportu
- sportovní naděje,
- sportovec za významné sportovní výsledky
- osobnosti, které se zasloužily o rozvoj sportu v našem městě
/trenéři, funkcionáři, organizátoři…/
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v kultuře – osobnosti v oboru hudby, divadla, filmu, historie, celoživotní dílo, literární dílo, hudební dílo, rozvoj uměleckých a
kulturních aktivit, přínos k rozvoji čtenářství, kronika apod.,
přínos pro město – práce ve školství, práce pro děti a mládež,
dárcovství, odboj, lékařství, výzkum,
čestný občan města - významná osobnost v různých oblastech,
mimořádný čin – záchrana života, majetku.

Počet návrhů na ocenění není omezen, každý návrh musí být
podán na samostatném formuláři, údaje zde uvedené musí být
ověřitelné.
Termín pro zasílání návrhů je stanoven do 31. 3. 2014.
Bc.Hana Mikulčíková, DiS.

Němčice
pod lupou
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Domov U Rybníka
Víceměřice otevřel
k 1.1 2014 novou službu
Hlavním impulsem k otevření nové
služby Domova se zvláštním režimem
bylo poměrně velké množství žádostí a
dotazů o poskytnutí služeb v Domově
pro seniory osobám či seniorům s diagnostikovanou Alzheimerovou chorobou či s jiným typem demence, kteří z
důvodu pokročilé ztráty soběstačnosti,
orientačních a paměťových schopností
potřebují tak specifickou podporu, pomoc a péči, kterou nelze v potřebné míře
poskytnout rodinnými příslušníky, ani
jiným typem sociální služby. Dalším impulsem bylo zvýšení dostupnosti sociálních služeb obyvatelům v mikroregionu
Němčicko.
Termín „Domov se zvláštním režimem" je používán v Zákoně o sociálních službách pro označení pobytové
sociální služby pro lidi nemocné stařeckou demencí, Alzheimerovou nemocí a
ostatními typy demencí, kteří potřebují
z důvodu těchto onemocnění pravidelnou pomoc jiné osoby. Demence Alzhei-

merova typu, je častým průvodcem života dnešních seniorů. Nemoc narušuje
část mozku a způsobuje pokles takzvaných kognitivních funkcí - myšlení, paměti, úsudku. Bývá nejčastější příčinou
demence, která vede postupně k závislosti nemocného na každodenní pomoci
jiného člověka. V populaci stále přibývá
nemocných a nemoc se objevuje ve stále
víc a víc mladších věkových kategoriích.
Nemoc může postihnout každého bez
ohledu na zaměstnání a vzdělání.
Pro tuto novou službu byly vytvořeny prostory, které tvoří samostatný Domov pro cílovou skupinu uživatelů, kteří
dosáhli věku 65 let, s omezenou mírou
soběstačnosti, pokročilou ztrátou paměťových a orientačních schopností, jejichž
stav při péči o vlastní osobu vyžaduje ve
zvýšené míře péči sociální, ošetřovatelskou a rehabilitační.
Cílem poskytované služby je podporovat spokojenost, pohodu, schopnosti
a dovednosti uživatelů, udržení a rozvoj

sociálních kontaktů. Naším závazkem je
poskytovat důstojné zázemí seniorům
se stařeckou, Alzheimerovou demencí s
ohledem na individuální potřeby každého uživatele. Způsob poskytování služby
je přizpůsoben specifickým potřebám
osob, které mají diagnostikovanou tuto
nemoc, tzn., že obyvatelé „Domova se
zvláštním režimem" mají k dispozici více
personálu, zvýšenou péči, pozornost a
podporu zaměřenou právě na zvládnutí
projevů jejich onemocnění.
Nová služba je v současnosti poskytována 11 uživatelům, o které pečují a
věnují se jejich potřebám pracovníci
v přímé péči, aktivizační pracovníci i
zdravotní sestry. Do budoucna se plánuje
rozšíření této služby.
Mgr. Gabriela Čandová
vedoucí Domova pro seniory a
Domova se zvláštním režimem

Ze života ZŠ
Okresní kolo pěvecké soutěže
O HANÁCKYHO KOHÓTA
V úterý 10. prosince 2013 proběhlo v Prostějově
okresní kolo pěvecké soutěže O hanáckyho kohóta, jehož
se zúčastnili i vítězové našeho školního kola. ZŠ Němčice
n. H. reprezentovalo pět sólistů, kteří měli měsíc na to,
aby každý secvičil dvě nové hanácké písně. O tom, že se
vzorně připravovali, svědčí diplomy, které přivezli:
I. kategorie: Eliška Vrbová (3. místo)
II. kategorie: Tomáš Litera (1. místo)
Tereza Kvapilová (3. místo)
Veronika Luběnková (3. místo)
III. kategorie: Kamila Janová (2. místo)
Všech pět Skřivánků postupuje do krajského kola!!!
Děkujeme jim za výbornou reprezentaci školy a blahopřejeme, že tak dobře obstáli mezi 40 zpěváčky ze základních škol celého okresu.
Pohodové svátky jara s písničkou Vám ze srdce přeje
pěvecký sbor Skřivánek
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Humanitární
sbírka
Ve dnech 16.12.- 20.12. 2013 a 6.1.- 9.1.
2014 proběhla na naší škole humanitární sbírka na pomoc syrským uprchlíkům
v Jordánsku v ZAATARÍ. Každou noc
překročí jordánskou hranici okolo 500 –
700 Syřanů. Nyní se jich zde nachází přes
80 000 a více než polovina z nich jsou děti.
Lidé, kteří mají již tak těžké podmínky pro
život, se teď potýkají také s vlnami mrazivého počasí a teplé oblečení (např. ponožky,
čepice, rukavice, šály, svetry, mikiny nebo
také bundy) jim přijde vhod. Spousta žáků
naší školy darovala těmto lidem to, co potřebují, a tím jim velmi pomohla. Sbírka
oblečení byla předána dne 10. 1. 2014 pod
vedením paní učitelky Aleny Řezáčové.
Katka Novotná, 9.A

Zápis do 1. třídy pro školní rok 2014 /2015
Na pátek 24. ledna 2014 připadl termín zápisu dětí do 1.
třídy na Základní škole v Němčicích nad Hanou. Již několik
dní před tímto termínem mohly děti přijít se svými rodiči do
školy. A ty, které přišly, si vyzkoušely, jak to ve škole chodí.
Věnovala se jim paní učitelka Mgr. Alena Řezáčová. S rodiči
v sousední třídě jednala paní učitelka Mgr. Anna Vlčová a zástupkyně školy Mgr. Jana Benešová.
V pátek předškoláci po příchodu do školy potkávali zajímavé bytosti, které se jim věnovaly. Těmito bytostmi byli žáci

devátého ročníku, kteří zásluhou paní učitelky Mgr. Nadi
Tesaříkové a svou měli pro budoucí školáky připravené zajímavé úkoly i malé odměny.
K zápisu celkem přišlo 50 dětí. Podstatná většina už právě
24. ledna 2014, někteří o něco později, neboť zápis se uzavírá 15. února 2014. Přišlo celkem 50 dětí. Většina z nich byla
zapsána a některé ještě navštíví pedagogicko-psychologickou
poradnu.
Mgr. Jana Benešová, ZŘŠ

Co se o zápisu psalo v našem školním časopise?
Zápis do 1. třídy
Zápis se konal 24. ledna 2014 odpoledne za přítomnosti pohádkových postav.
Zúčastnilo se 39 dětí, z toho 18 dívek, dále
měly čtyři dětičky odklad (takže si počkají
ještě jeden rok ve školce.) Naopak tři děti
přišly o jeden rok dříve. Tomu se říká předčasné zaškolení. A co tam bylo za pohádkové postavy? Princezny, myslivci, a dokonce
přišel i pan doktor a jeho klauni. Byli to žáci
9. ročníku z mediální výchovy, kteří se své-

ho úkolu zhostili na výbornou.
Adepti do 1. třídy plnili různé úkoly a
za to dostávali odměnu v podobě slaďoučkých bonbónků. Rodiče zatím vyplňovali
dotazníky, poté si vyzvedli své ratolesti a šli
čekat na zápis. Ale fronty byly tak dlouhé,
že se děti začaly nudit a vymýšlely si své hry.
Když už na ně konečně přišla řada, vešly do třídy za paní učitelkou s očekáváním,
co je u zápisu čeká.
Všem budoucím našim spolužákům

přejeme, aby se jim v naší škole líbilo tak
jako nám.
Antonín Kyselák, 9.B
Poznámka redakce školního časopisu: Antonín Kyselák se zápisu také zúčastnil,
a to jako rozvědčík a informátor v jedné osobě. Říkal rodičům, kam mají jít, děti odváděl
ke stanovištím; byl všude, kde bylo potřeba něco
udělat, vyřídit. Jemu i ostatním deváťákům děkujeme za jejich pomoc při zápisu prváčků.

Úspěchy v olympiádách
Rok 2014 jsme v naší základní škole zahájili několika úspěchy
našich žáků v okresních kolech olympiád. Prvním z nich bylo výborné 2. místo Václava Kubíčka z 9. B v okresním kole matematické olympiády, čímž si zajistil postup do krajského kola. Je to mimořádný úspěch především proto, že jde právě o matematiku, která
mezi žáky není příliš populární. Vaškovi blahopřejeme a přejeme
mu hodně úspěchů v krajském kole.
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Dalšího úspěchu dosáhli Erik Zeman ze 6. ročníku a Radomír
Kouřil z 9. A, kteří se umístili shodně na 3. místě ve svých kategoriích v okresním kole zeměpisné olympiády. Také tito dva chlapci si
svými vědomostmi vybojovali právo účasti v krajském kole, které
se konala 17. března v Prostějově. I jim přejeme, aby se jim dařilo.
Libor Mitana

Němčice
pod lupou
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Milý Václave, blahopřejeme. Jsi matematická jednička!!!
2. místo v okresním kole matematické olympiády
6. místo v krajské logické olympiádě
6. místo v celostátní matematicko-fyzikální soutěži čtveřic
Pro nezasvěcené. Václav Kubíček je žákem 9. B třídy naší školy,
kterému to opravdu matematicky myslí. Blahopřejeme mu k dosaženým výsledkům a přejeme hodně úspěchů i na střední škole.

Ve středu se ve škole recitovalo
Ve středu 12. 2. 2014 proběhlo školní kolo recitační soutěže, do
níž se zapojilo 50 žáků. Na soutěžící se přišli podívat i žáci školní
družiny, spolužáci účinkujících a několik rodičů. Porota posuzovala vesměs výborná vystoupení všech účinkujících.
Recitační soutěž měla dobrou úroveň a věříme, že žáci z 1. až 4.
kategorie, kteří postupují do okresního kola, budou naši základní
školu úspěšně reprezentovat.
Výsledková listina:
I. kategorie: 1. Barbora Bartáková
2. Nikola Kuchaříková
Lucie Kuchaříková
3. Adéla Špačková

2. A
3. A
3. A
3. A

II. kategorie: 1. Hana Pospíšilová
2. Miroslava Minaříková
Pavel Holík

5. A
5. A
5. A

3. Vlastimil Adam Palíšek 5. A
Tomáš Litera
4.A
III. kategorie: 1. Barbora Bašková
2. Bohuslava Fréharová
Alena Kyseláková
3. Kristýna Burdová

7. tř.
7. tř.
7. tř.
7. tř.

IV. kategorie: 1. Adriana Harnová
2. nebylo uděleno
3. Alžběta Šimáková
Jakub Huťka

8. tř.
8. tř.
9. A

Všem účinkujícím děkujeme za pěkný kulturní zážitek a těm,
kteří postupují do okresního kola, držíme pěstičky.
paní učitelky českého jazyka

Krajská soutěž ve florbalu
Na 13. února jsme dostali pozvánku na krajské kolo poháru České pojišťovny ve florbalu nejmladších dívek z 5. a nižších tříd. Děvčata se na turnaj moc
těšila. Upozorňoval jsem je, že v krajském kole to bude už těžké, že tam hrají
většinou přípravky oddílů a že tam jedeme víceméně na zkušenou. Jelo nás šest
místo možných patnácti, takže jsme téměř nestřídali. Výsledky mě moc překvapily a potěšily. Děvčata vyhrála svou skupinu, vyhrála i semifinále a postoupila
do finále soutěže.
Po skončení semifinále už děvčata vůbec nemohla. Pět minut odpočinek a
finále začalo. Čekal jsem, že nás soupeřky smetou, ale půl minuty před koncem
jsme dostali rozhodující gól. Byla z toho stříbrná medaile. Holky dostaly velký
pohár a každá medaili. Valentýna Páclová byla vyhodnocena jako nejlepší hráčka
turnaje.
A kdo tvořil tým?
Kapitánka a výborná obránkyně Valentýna Páclová, v útoku Gábina Klágová
a Aneta Luběnová, v brance Míša Vosičková. Střídaly Anička Rubanová a Klára
Přidalová.
Moc jim blahopřeji a děkuji za vzornou reprezentaci naší školy.
Jiří Pozdíšek, učitel Tv

Číslo 1/2014
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Beseda s Šárkou Kašpárkovou
Dne 25. 2. 2014 na naší školu zavítala známá česká sportovkyně Šárka
Kašpárková spolu se svým přítelem a
zároveň trenérem Michalem Pogánym.
Během poutavé besedy se žáci dozvěděli mnoho informací o sportovní kariéře
Šárky Kašpárkové, a dokonce si mohli
osahat pravé medaile z mistrovství světa
či z olympiády. Někteří žáci si společně
s Šárkou zasoutěžili ve skoku přes švihadlo
či v košíkové. Šárka Kašpárková přijela na
naši školu především představit projekt

Odznak všestrannosti olympijských vítězů, jehož je manažerkou. Touto akcí bychom chtěli na naší škole odstartovat projekt Odznak všestrannosti olympijských
vítězů, o kterém určitě ještě uslyšíte. Jedná
se o projekt, který má u dětí vzbudit zájem
o sport a také o to, aby se snažily zlepšovat své pohybové schopnosti a dovednosti.
Zájemce o podrobnější informace o tomto
projektu odkazujeme na oficiální stránky
projektu: http://www.ovov.cz/.
Mgr. Pavlína Rudolfová

Zlatá vařečka
třídní soutěž ve vaření
Naše paní učitelka nám vyhlásila třídní kolo soutěže ve vaření. Utvořili jsme si týmy, promysleli, co budeme vařit. 26. února
to vypuklo. Celkem se zapojilo 15 žáků v pěti družstvech. Všichni
jsme se snažili, všechna jídla chutnala na výbornou. Porota ve složení naše paní kuchařka Jiřina Hrubá, pan učitel Václav Procházka
a naše paní učitelka Naďa Tesaříková měla velmi těžkou práci při
rozhodování. Pak jsme společnými silami vše uklidili a došlo k vyhlášení výsledků. Akce byla super a už se těšíme na další.
sedmáci - kuchaři
1. místo

2. místo
všichni
ostatní

Katka Špičáková, Seyda Cetinbasová, Marie
Fréharová, Kristýna Burdová (čínské maso, nudle,
tortila, lívanečky)
Sofie Grmelová, Jan Šťastník
(česneková polévka, pudink)
1. Kristýna Sládková, Sabina Hošková (palačinky)
2.Bohuslava Fréharová, Barbora Bašková, Nikola
Báchorová ( mufíny)
3. Alena Kyseláková, Jana Opravilová, Karolína
Hrubá (palačinky)

Ze života ZUŠ
Soutěžní okénko
Měsíce únor a březen jsou každoročně
pro žáky ZUŠ v celé republice obdobím
soutěžního klání. Letos poměřují v soutěži,
jejímž vyhlašovatelem je MŠMT, své dovednosti žáci hudebního a literárně-dramatického oboru. Výtvarníci se připravují
na soutěžní přehlídku, která proběhne již
tradičně ve Šternberku.

8

Z hudebníků se v tomto školním roce
připravovali na soutěž ti, kteří hrají na
housle, klavír
a kytaru. Školní kola na
naší ZUŠ proběhla ještě před jarními
prázdninami. Zúčastnilo se jich 57 žáků.
Počet těch, kteří nás reprezentovali v okresních kolech, nebyl sice tak vysoký jako
v loňském roce, ale výsledky byly vynika-

Němčice
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jící. Posuďte sami: Ve hře na housle získala
Alžběta Rubanová 2. místo a Eliška Vrbová
rovněž 2. místo (obě z pobočky Němčice,
p.uč. Chytilová). Michaela Nakládalová
získala ve hře na kytaru 3. místo (pobočka
Bedihošť, p.uč. Richard Prokop). A snad
největší překvapení nám připravili naši
klavíristé, a to následujícím umístěním:

Číslo 1/2014

Jan Hozman – 2 místo, Ludmila Křepelková – 2. místo (oba z pobočky Klenovice,
p.uč. Michaela Akubžanová), Adéla Doláková – 1. místo (pobočka Otaslavice, p. uč.
Jana Veselá), Kamila Salajová – 1. místo a
František Svoboda – 1. místo s postupem

do krajského kola (oba z pobočky Brodek u
Prostějova, p. uč. Pavla Kundelová). Pokud
někoho ze čtenářů zajímá, v jakých kategoriích naši žáci soutěžili, je možno tuto informaci získat na webových stránkách školy
www: zusnemcicenh.cz, kde jsou zveřejně-

ny výsledkové listiny.
Žáky literárně-dramatického oboru
okresní kolo teprve čeká, takže držme palce!
Mgr. Ladislava Frýbortová,
zástupkyně ředitele

Připravujeme pro veřejnost
Jarní koncert Dechového orchestru mladých
ZUŠ Němčice nad Hanou
Dechový orchestr mladých při Základní umělecké škole
v Němčicích nad Hanou pořádá každým rokem na jaře svůj koncert, který se letos uskuteční v sobotu 26. dubna 2014 v 18 hodin.
Tak jako v minulém roce, proběhne vystoupení orchestru opět
v nové sportovní hale Suprovka v Němčicích nad Hanou. Právě ne typicky koncertní prostory tohoto objektu nás inspirovaly
k vytvoření poněkud odlišné dramaturgie, než na jakou byli naši
posluchači v předchozích letech zvyklí. Mimo klasický koncertní
program v první polovině se bude tentokrát také totiž tančit. Naše
pozvání přijali hosté z taneční školy Mědílkovi ze Zlína. Čtyřicet
tanečníků zpestří druhou část sobotního večera. Více o připravovaném koncertu zatím prozrazovat nebudeme. Přijďte se podívat,
těšíme se na Vás!
Jindřich Novák, dirigent orchestru

Ani naši výtvarníci nezahálí!
Velmi zdařilou výstavu s názvem Egypt, která už opustila
prostory naší školy, je možno shlédnout do konce března na ZUŠ
Oldřicha Stibora v Olomouci. Více informací viz pozvánka. A již
nyní můžeme prozradit, že letošní projekt žáků výtvarného oboru
nese název Morava a bude slavnostně uveden vernisáží v pátek 20.
června 2014 spolu s premiérou Hanácké opery, která je společným
projektem výtvarného, hudebního a literárně dramatického oboru.
Bližší informace najdete v příštím čísle Němčic pod Lupou.
Mgr. Ladislava Frýbortová, zástupkyně ředitele

Informace o předprodeji:
- Vstupné činí 100 Kč, děti do 15 let zdarma (vstup bez vstupenky). Předprodej vstupenek bude probíhat od 14. 4. 2014:
- Kancelář ZUŠ, pondělí-čtvrtek, vždy v době 10:15 - 15:15 hod.
Informace na tel. číslech 582 386 568, 739 270 863
- Městská knihovna, Pondělí 13:00-17:00, Středa 13:00 -19:00
a Pátek 10:00 -12:00 a 13:00 -18:00. Informace na telefonním
čísle 582 386 440.

Ve dnech 5., 7. a 12. května, vždy od 18 hodin v sále ZUŠ, si
můžete přijít poslechnout výkony absolventů hudebního oboru.
Literárně dramatický obor připravuje na měsíc květen dvě
představení, která jsou sice určena především pro dětského diváka,
ale možná bude zajímat i někoho z dospělých, jak to třeba vypadá
v Království hraček aneb Co se děje v hračkářství, když odbije půlnoc…? (22. 5. 2014, kino Oko, 18 hod) Představení s tímto názvem
si pro vás připravili mladší žáci LDO a jeho hlavním tématem je
kamarádství a nezištná pomoc druhému.
Poznávání světa kolem nás je pro změnu nosným motivem
druhého představení s názvem Kocourek Modroočko (20. 5. 2014,
Kino Oko, 18 hod.) a zahrají Vám starší žáci LDO. Neváhejte a
přijďte se i s dětmi podívat!

Číslo 1/2014
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Ze života DDM
Jarní prázdniny
Jako každý rok, tak i letos připravil DDM ORION Němčice nad Hanou na jarní prázdniny pestrý program. A že bylo
opravdu z čeho vybírat! 44 účastníků využilo nabídky zimního
tábora a strávilo krásný týden na horách. Dalších bezmála 100
účastníků využilo bohaté nabídky pěti prázdninových dnů.
Zimní tábor probíhal již po dvaadvacáté v Koutech nad
Desnou, kde i přes špatnou sněhovou nadílku byl dostatek
sněhu pro všechny milovníky jízdy na rozličných prkýnkách.
Táborový týden byl mimo každodenního lyžování obohacen
různými zajímavými činnostmi. Děti tak vyzkoušely nové
deskové hry, tancování na tanečních podložkách, malování
pískem, bowling, ale také porovnaly své síly v tanečních kreacích na diskotéce. Každoročně patří k táborovému programu
karneval na lyžích a ten letošní přivábil na sjezdovku skupinku
veselých Šmoulů. Závěrečný večer patřil vyhodnocení a v duchu olympijských her každý získal za své osobité umění zlatou
medaili a spoustu krásných i sladkých odměn. Kromě dárečků
a diplomů si všichni domů odváželi nové kamarády. Nejen děti,
ale i jejich rodiče vytvořili bezva partu a na společné zážitky
z Jeseníků určitě naváží další rok.

Prázdninové dny v Němčicích probíhaly v duchu sportování, hraní, tvoření a vaření.
V pondělí si děti mohly vyzkoušet několik olympijských
disciplín, a to pomocí hrací konzole X-BOX. Jaké je být členem
elitní vojenské jednotky Commandos si všichni zájemci zkusili v úterý, kdy prošli řádným vojenským výcvikem. Středa byla
akční, a to pro každého bruslaře. Vlakem se skupina nadšenců
vydala na zimní stadion do Vyškova. Tady si pak kluci zahráli
pořádný hokej a holky se zdokonalily v bruslení.
Do lesa, který se rozkládá ve Vitčicích, se děti vypravily ve
čtvrtek. Před samotnou cestou si v prostorách kluboven zahrály
několik her a vyrobily krmítko. To pak s sebou vzaly do lesa,
kde jej zanechaly ptáčkům. Poslední den, tedy pátek, se nesl
v duchu tvoření. A to jarního, v tomto duchu si děti vyrobily a
odnesly několik ozdob. Velký zájem a účast dětí na připraveném
programu svědčí o tom, že jarní prázdniny s DDM ORION jsou
prostě ty nejlepší.

Kolektiv pracovníků DDM ORION

Orion Dancing Stars
Druhý ročník naší taneční soutěže
hostil 43 souborů, které porovnávaly síly
v tanečních kategoriích street dance, orientální tanec a moderní tanec. Domácí
soubory si mezi konkurencí z celé Moravy vedly velmi dobře a získaly několik
zlatých, stříbrných i bronzových medailí.
Na soutěžní ploše se vystřídalo 489
tanečníků, které pečlivě sledovala plně
obsazená tribuna v hale. Celkem se během soboty ve sportovní hale Suprovka
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prostřídalo 944 účastníků soutěže.
V porotě zasedli tanečníci a choreografové z Olomouckého kraje.
Taneční soutěž Orion dancing stars si
pomalu buduje své místo na poli tanečních soutěží v Olomouckém kraji, počet účastníků se v porovnání s loňským
prvním ročníkem zdvojnásobil. S tím se
zdvojnásobila i práce při přípravě i realizaci soutěže. Tím bych chtěla moc poděkovat nejen všem pracovníkům DDM

Němčice
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ORION, ale také mnoha rodičům z řad
našich zájmových útvarů, ale také mnoha
dobrovolníkům, kteří svým přičiněním
zajistili velmi pohodový a zdárný průběh
soutěže.
Obrovské poděkování patří především vedoucím tanečních kroužků DDM
ORION, kteří odvedli skvělou práci a
naše děti se tak v tanečním světě rozhodně neztratí.
Mgr. Eva Bašková

Číslo 1/2014

Dům dětí a mládeže pro vás připravuje do konce školního roku spoustu
zajímavých akcí, a to nejen pro děti,
ale také pro dospělé. Aktuální nabídku najdete vždy ve vitríně u kina,
na našich webových stránkách www.
ddmorion.cz nebo na facebooku Dům
dětí a mládeže ORION Němčice nad
Hanou.

Přehled největších akcí do konce školního roku 2013/2014
28.3. Orientální show
Taneční vystoupení kroužků
Aisha, Almira, NH STARS
29.3. Jarní výlet na hanácké Mount Blanc Přírodní zajímavosti
4.4.
Velikonoční patchwork
Tvořivé odpoledne
5.4.
6.4.

Aprílová jízda
Módní přehlídka

17.-18.
24.4.
duben
30.4.
1.5.
8.5.

Velikonoce
Zlatý list
II. jarní výlet
Čarodějnice
Prvomájový turnaj v kuželkách
Setkání pod modrou oblohou

7.6.

NAPOHODU

Číslo 1/2014

Pro celou rodinu

Pro celou rodinu
Pro náctileté a dospělé
tvořivky
Sportovní odpoledne
Pro celou rodinu
Společenské odpoledne ve spo- Pro celou rodinu
lupráci s MY SHOP Dáša
Tvoření a sportování
Pro děti
Ekologická soutěž pro školy
Školní kolektivy
Putování Olomouckým krajem Pro celou rodinu
Zábavné odpoledne
Pro celou rodinu
Zábavné odpoledne
Pro celou rodinu
Soutěžní odpoledne ve vaření a Pro rodinné týmy či
poznávání přírody
jiné soutěživé skupiny
Festival zájmových činností
Pro celou rodinu
DDM ORION

Němčice
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Kulturní dům Kroměříž
Velký kosíř, Čechy pod Kosířem
Klubovny DDM ORION
Křižovatka cyklostezek
Kavárna restaurace Zátiší
Klubovny DDM ORION
Táborová základna v Kladkách - Bělé
Upřesníme
Areál parketu u fotbalového hřiště
Dětské hřiště Vrchoslavice
Táborová základna v Kladkách –
Bělé
Areál hasičské zbrojnice Němčice
nad Hanou
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Z kulturního života
Výstava fotografií Michala Wolfa
Poslední lednovou středu jsme ve
foyer kina OKO otevřeli výstavu fotografií Michala Wolfa, tentokrát pod
názvem „Zabíjačka“. Slavnostní vernisáž svým programem obohatili žáci
ZUŠ z dramatického oboru, kteří přítomným představili svou fiktivní povídku s názvem Porážka. Hudebně nás
na vernisáž přišla pozdravit Terezka
Kvapilová se dvěma písněmi. Autora
přišli pozdravit i všichni členové rady
města. Michal vystavoval ve foyer kina
OKO již podruhé, poprvé to bylo v roce
2012, kdy nám představil své fotografie
pod názvem „Němčické okamžiky“.
Z přítomných na vernisáži bylo vidět, že si Michalovo dílo oblíbili a velmi rádi přijali jeho pozvání a přišli ho
podpořit do jeho další tvorby. A nebylo
nás málo.
Tentokrát nás fotografie zanesly
do prostředí zabíjačky a já jsem velmi
ráda, že nás manželé Marťákovi nechali
nahlédnout do atmosféry své rodinné
zabíjačky. Ohlas na výstavu byl velmi

pozitivní a myslím si, že pro některé,
zejména dětské, návštěvníky to byly zá-

běry ze života, které viděli poprvé.
Jana Oulehlová

Výstava perokreseb Květoslava Černého
Ve středu 19. března jsme otevřeli výstavu perokreseb pana Květoslav
Černého, kterou autor tentokrát nazval
„Padesátá léta na Hané“. Pan Černý se
ve svých perokresbách vrací do svého
mládí, které prožil v Pivíně a vzpomíná
na průběh zemědělských prací, kterých
se on sám účastnil.
Slavnostní vernisáže se zúčastnili nejen přátelé a známí autora, ale i
všichni členové rady našeho města. O
kulturní program se postarala děvčata
za naší základní školy všichni společně
jsme prožili příjemný středeční podvečer. Panu Černému přejeme pevnou
ruku a hodně nápadů do další tvorby.
Výstava bude otevřena ve foyer kina
OKO v době konání pořadů v sále kina
Oko a dále v pondělí 13 h - 17 h, ve
středu 13 h – 19 h a v pátek 10 h – 12
h a 13 h – 18 h. Výstava potrvá do 18.
dubna 2014.
Jana Oulehlová
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Divadelní pátky
Na druhý jarní den jsme uzavřeli VII. sezónu Divadelních pátků, kterou společně připravilo město Němčice nad
Hanou a DS Na Štaci. Od září loňského roku do letošního
března proběhlo v sále kina OKO celkem šest pořadů, a to pět
ochotnických divadelních představení a jeden hudební pořad
„Opereta letí světem“ v podání sólistů Národního divadla moravskoslezského v Ostravě. Dovolím si připomenout soubory
jež přijaly naše pozvání: DS Kroměříž, DS Hanácká scéna při
MěKS Kojetín, DS Zmatkaři Dobronín, Rádobydivadlo Klapý

Soutěž

?

?

a Divadlo 6.května Holešov. V průběhu festivalu mohli diváci hlasovat o představení, které se jim nejvíce líbilo. Vítězem
letošního ročníku divácké soutěže Divadelních pátku se stal
DS Hanácká scéna při MěKS Kojetín s inscenací hry Modré
z nebe.
Děkuji městu Němčice nad Hanou, že nám umožnilo
uspořádat tento festival a především děkuji Vám divákům, že
jste přišli podpořit ochotnické divadlo.
Jana Oulehlová

?

Na soutěžní otázku z minulého čísla nám přišly tři odpovědi a všechny byly správné. Správná odpověď tedy
byla: „Poslední dům s doškovou střechou v Němčicích
nad Hanou stál na Chmelíně. Z odpovědí jsme vylosovali pana Josefa Matouška. Blahopřejeme.

Nová soutěžní otázka:
Poznáte z fotografie, kde stálo v Němčicích nad Hanou holičství – kadeřnictví Cyrila Rumplíka?

?
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Město Němčice nad Hanou zve
všechny občany na
28. ročník postupové přehlídky

Hanácký divadelní máj
2014
27. dubna – 3. května 2014
v sále kina OKO Němčice nad Hanou
Mimo jiných divadelních souborů se vám představí:
DS Bratří Mrštíků Boleradice,
DS J.K. Tyl Brodek u Přerova,
KDO Hvozdná,
DS Zmatkaři Dobronín,
DS Na Štaci Němčice nad Hanou.
Těšíme se na vás.
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Zima 2014 a Březen – měsíc čtenářů
v Městské knihovně Němčice nad Hanou
Zima 2014 byla v Městské knihovně
Němčice nad Hanou pestrá. Jak tomu již
bývá zvykem, pro čtenáře, návštěvníky
knihovny a zejména pro žáky ZŠ byl přichystán zajímavý program.
Nový rok jsme s dětmi z družiny ZŠ
pod vedením paní vychovatelky A. Huťkové zahájili ve čtvrtek 9. ledna 2014 besedou
na téma Pipi Dlouhá punčocha. Pondělí 20.
ledna patřilo Pondělnímu předčítání před
Divadelním pátkem. Tentokráte v podobě povídání o pohádkáři Hansi Christianu
Andersenovi a celém jeho díle v podobě
nejznámějších pohádek. Ve středu 5. února
jsem pro žáky 5. A místní ZŠ (třídní učitelka
paní Mgr. Lenka Literová) připravila besedu
na téma Božena Němcová, Babička.
Pátek 7. února patřil akci nazvané Den
krásy v knihovně, kde se ženy mohly účastnit líčení či poradenství péče o pleť. Tímto
bych chtěla poděkovat paní Marii Hudcové
za vedení akce.
V pátek 14. února 2014 se v knihovně konal odborný seminář o čaji. Součástí přednášky byla i ochutnávka čajů (černého,
zeleného, bílého, žlutého...). Věřím, že tak jako já, se i návštěvníci
dověděli něco nového např. o kvalitách čajů a vlivech konzumace
čaje na zdraví člověka, o výrobě, druzích čaje a o jeho přípravě.
Já sama jsem až do té doby netušila, že nějaký žlutý čaj existuje.
Přednášela Ing. Martina Ošťádalová z Veterinární a farmaceutické univerzity v Brně.
První březnový týden patřil ZŠ a besedám o našich nejvýznamnějších malířích a ilustrátorech v hodinách Výtvarné výchovy pod vedením paní učitelky Mgr. Stanislavy Podmolíkové.
Proběhly besedy: pro 4. třídu Helena Zmatlíková, pro 5. třídu
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Adolf Born, 6. ročník Josef Lada, 7. ročník Josef Čapek, 8. Zdeněk
Burian a 9. ročník Max Švabinský.
V pátek 7. března se v knihovně konala beseda s vrchoslavskou básnířkou Libuší Matysíkovou.
Ve středu 12. března naši knihovnu navštívily děti z MŠ Mořice. Byly poprvé v knihovně, tak se dověděly, kde si mohou knížky s rodiči půjčit, a četly jsme různé pohádky.
Odpoledne v knihovně patřilo poradenské akci s názvem
,,Správná podprsenka“. Tato akce se pro velký úspěch uskutečnila
v knihovně již podruhé. Spousta žen podceňuje výběr správného
prádla, což je velmi důležité zejména pro správné držení těla, zabránění bolesti zad, vzniku migrén aj.
V pondělí 17. března jsme s žáky 9. A a jejich vyučující paní učitelkou Mgr. Stanislavou
Podmolíkovou měli v knihovně hodinu anglického jazyka. Žákům jsem představila Erica
Lamberta a jeho krásnou novelu Delfín. V
pondělí 17. března se v knihovně uskutečnila
také beseda s účastnicí LOH 2008 v Pekingu
Janou Horákovou.
Úterý 18. března patřilo opět besedě v
anglickém jazyce tentokráte pro 6. třídu s názvem Jack London – Bílý tesák.
V pondělí 24. března se uskutečnila beseda s názvem Zítra půjdu do školy pro MŠ
Němčice nad Hanou pro předškoláky.
V dubnu se těšíme na již tradiční celorepublikovou akci s názvem Noc s Andersenem.
Poslední týden v dubnu bude knihovna uzavřena z důvodu konání HDM 2014. Přeji vám
poklidné a rozkvetlé jaro.
Mgr. Jana Hošáková, knihovnice
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Paní Pilná má mulinky
aneb Snažení nejen velikonoční
Paní Pilná je krásná. Krásná, jak dovedou ženy být v každém věku. Je i moudrá,
schopná a svérázně upřímná.
Vše, co koná, vykonává s patřičnou
graciézností a elegancí, at´ už obsluhuje,
dárkově balí, přijímá zboží, počítá peníze nebo uklízí. Tahle paní Pilná je perlou
prodejny a její malý voňavý obchůdek je
skvostem onoho města. Je příjemným
místem pro nákup dárků, potřebností i nepotřebností, úhledně v něm vystavených.
Drobná paní Pilná prodává drobnosti
k potěše oka, srdce i chuťových pohárků.
Obracejí se na ni i tací, jež si neví rady s
dárkem. A jen zřídkakdy odcházejí s nepořízenou.
Paní Pilná se umí bavit s lidmi, umí vyslechnout i to, co vůbec slyšet nepotřebuje,
nebo ani nechce. Ale umí projevit i nevoli.
Je zkrátka taková, ač má zajisté i své vlastní
starosti. Každý si je jistý, že od ní se jejich
důvěra jinam nedostane. Prostě vrba.
A už se dostáváme k mulinkám paní
Pilné. Krásné slovo. Roztomilé, příjemné. Jenže, co si pod tímto útlým něžným
slovíčkem představit? Ne ne, žádné breberušky. Ani choroba to není. Což takhle
dolíčky v tvářích paní Pilné? Žádné nemá.
Přesto jsem se s mulinkami seznámila právě u ní.
Postávala jsem v příjemném prostředí
její prodejničky a probírala s ní jakési věci,
které mne zajímají, kupříkladu „nesmrtelnost chroustů“. Ona se nenechala vyrušovat a současně s výkladem mých i svých
názorů balila dárky.
Vešla starší paní. Zhruba stejně stará
jako my dvě. Tedy - každá zvlášť. Bylo na
ní zcela zjevně rozpoznatelné, že je to člověk praktický, který přesně ví, co chce.
Zeptala se rázně paní Pilné, zda má
mulinky.
„Jé, co to je?“ spustila jsem spontánně bez ohledu na vážnost situace. „To je
nádherné slovo! To je místní hanácké?“
„Ne. Celorepublikové!“ odpověděla tahle paní Neznámá mírně durdivě.
Bodejť. Rušila jsem ji od myšlenek, které měly plně patřit materiálnímu užitku.
Paní Pilnou můj zásah nerozhodil a věnovala se regálu za sebou.
„Že by? Jak to, že jsem to jaktěživ neslyšela?“ divila jsem se dál. Nechápavě až
lehce podezíravě.
„Bude to tím, že nevyšíváte!“ usadila
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mě razantně paní Neznámá.
„To je fakt. Jenže vyšívala moje babička. Mám po ní nádherné ubrusy, ale o
mulinkách slovo nepadlo. Tak co to je?“
vyzvídala jsem neoblomně.
Zákaznice, paní Neznámá, už asi zneklidněla, neboť paní Pilná rychle odpověděla, že to jsou bavlnky na vyšívání. To mě
sice uspokojilo, ale když si následně začala paní Neznámá prohlížet velikonoční
ubrusy, kterých jí ochotně podala paní Pilná celý štos, zbystřila jsem. K mému zklamání to byly pouze velikonočními motivy
potištěné látky na vyšívání.
Abych zamaskovala, že jsem málem
naletěla na hotová díla k blížícím se svátkům, zeptala jsem se rafinovaně: „A ty látky jsou taky mulinky?“ Navíc mě to skutečně zajímalo. Proč by se látky nemohly
jmenovat stejně jako bavlnky?
Strohé NE mě přesvědčilo, že není radno se dále seznamovat s potřebami k vyšívání.
Slůvko MULINKA mi však nedalo pokoj. Cestou domů jsem zahájila vědomostní průzkum místních obyvatel se zaměřením na osoby mně známé. Vyšlo to tak půl
napůl a mé, už i tak pokleslé sebevědomí
až tak na frak nedostalo.
Slovo MULINKA mi znělo poněkud
francouzsky. Musím zjistit, zda je české.
Bylo by mi líto, kdyby nebylo. Takové překrásné slůvko! Mé neblahé tušení se naplnilo. Našla jsem ho ve slovníku cizích slov.
Česká mulinka vznikla z francouzského MOULINÉ, což je dle slovníku točená
příze ze dvou nitek a bývá i dvoubarevná.
Mulinka je také látka, utkaná ze dvou přízí. Znamená to tedy, že se jedná o slovo
převzaté z cizího jazyka a náš jazyk český
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nebyl líný přizpůsobit si ho ke své libosti.
Líbezně. Lahodně.
Po čase jsem si při hovoru s paní Pilnou posteskla na své zájmy.
„Zatím, co já šmátrám ve slovnících,
paní Neznámá má vyšito půl ubrusu!!! “
„Každá slušná záliba je dobrá záliba.
Špatné je sebepozorování, sebelítost a fňukání.“ Moudrá slova rozumné paní Pilné.
O Velikonocích jsem prostřela symbolický, babičkou vyšitý, veliký velikonoční
ubrus.
Kolik práce do té lásky vložila! A kolik
lásky do té práce vložila!
Statisíce, snad milion pohybů rukou.
Vpich, protažení, vytažení, vpich, protažení, vytažení a stále dokola. Stříhání a
navlékání, držení a posouvání. Stehénko
vedle stehénka, žádné nesmí ani o kousíček vybočit z linie kresby. Pečlivost, píle,
trpělivost, úsilí. Umění.
Už čtyřicet let nemohu babičce naslouchat. Ale je tu se mnou. Láskyplně hladím
její mulinky.
Marie Goricová
Dovětky autorky.
PRVNÍ: Děsíte se přívalu anglo-amerikanismů? Neděsme se. Ohebný jazýček český si s nimi pohraje a zase budou znít jako
čeští rodáci.
DRUHÝ: Děsíte se současných vulgarizmů nejhrubšího zrna? Neděsme se. Čeština je zevšední, obrousí. A slušní lidé jsou
stále v přesile.
TŘETÍ: Deprese nebrat. Páchnou léky.
Nahraďme je poetickým slůvkem SPLÍN.
Voní proměnami.
ČTVRTÝ: Děkuji všem, kdož dočetli až
sem.
mg
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Plesová sezóna 2014
Školní ples
V sobotu 18. ledna se konal první ples
v Němčicích nad Hanou v Restauraci Zátiší, a to již tradiční Školní ples, který pořádá Základní škola Němčice nad Hanou
společně s občanským sdružením Přátelé
otevřené školy a Radou školy. V zaplněné
restauraci slavnostně zahájila ples paní
ředitelka školy Mgr. Hana Matušková společně s předsedkyní Přátel otevřené školy
Ing. Janou Oulehlovou. Netradiční bylo
předtančení žáků 8. a 9. tříd základní školy, kteří na podzim loňského roku absolvo-

vali Taneční kurz pod vedením tanečního
mistra pana Jiřího Hubeného. Absolventi
nastoupili slavnostním nástupem a poté
předvedli ukázky několika tanců, které se
naučili během podzimního kurzu. Dalším
kulturním vystoupením, které je nedílnou
součástí školního plesu, je vystoupení zpěváků školy, kteří velmi dobře reprezentují
školu nejen v okresních, krajských ale i
celostátních kolech různých pěveckých
soutěží. Na plese hostům zazpívala Tereza
Kvapilová a Kamila Janová. K tanci a po-

slechu tentokrát hrála skupina Janis and
Dale Acoustic band.
Velké poděkování patří sponzorům,
kteří nám přispěli do bohaté tomboly. Výtěžek z plesu byl věnován do občanského
sdružení Přátelé otevřené školy a bude použit pro potřeby žáků naší školy.
Děkuji za spolupráci všem, kteří nám
ve svém volném čase pomohli připravit
tuto společenskou akci. Těším se na setkání s Vámi na příštím školním plese.
Ing. Jana Oulehlová

Hasičský bál v Němčicích n.H.
Na sobotu 25. 1. 2014 přichystalo
SDH Němčice n/H již 6-tý Hasičský bál.
Od rána členové SDH chystali výzdobu sokolovny, tombolu a občerstvení pro
návštěvníky bálu. Nachystali jsme také
tabule se sponzory a s fotografiemi ze
soutěží a akcí SDH.V odpoledních hodinách jsme se odebrali domů připravit se
na večerní nápor hostů.
V 18.30 hod se dostavila kapela LOS
PLAYBOYS, která nám hraje již 4 roky.
Po úvodní fotografii každý odešel na své
pracoviště čekat na hosty. Od 20 hodin
se začali scházet první návštěvníci a během hodiny se sál naplnil. Každý si mohl
vybrat z našich specialit kuchyně, tradičních výpečků se zelím, řízků s bramborovým salátem a nově i zabíjačkových specialit. Večer ubíhal v příjemné atmosféře
a po bohaté tombole byl zpříjemněn pánskou a dámskou striptýzovou šou - PROFI Strip agency.
Návštěvníci si mohli vybírat u baru
z alko i nealko nápojů a také pivaři si při-

šli na své při popíjení Velkopopovického
kozla. Hodně lidí vydrželo až do třetí
hodiny ranní, a tak kapela ještě hodinu
přidala. Jsme rádi, že se našeho bálu zúčastňuje hodně hostů, kteří se rádi a dobře baví. Po uklizení sálu jsme se v 5 hodin
odebrali domů.
V neděli jsme ještě prodávali občerst-

vení dětem a jejich rodičům na Dětském
karnevalu pořádaném městem Němčice
n. H. ve spolupráci s DDM Orion.
Na závěr děkujeme všem sponzorům
za podporu, školní kuchyni za přípravu
občerstvení a členům SDH Němčice n. H.
za organizační zajištění bálu.
Pavel Kvíčala

Královský karneval
Tak je se již stalo v našem městě
tradicí konání dětského karnevalu po
Hasičském plese, tak se událo i letos.
Tématem karnevalu bylo království a
vše s tím spojené tzn. král, princezny,
sluhové, klauni apod.. Dětská fantazie je
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neomezená a přinesla do sálu sokolovny
spoustu zajímavých masek. Téměř tři sta
návštěvníků zaplnilo v neděli odpoledne
sokolovnu. O program se postaral Dům
dětí a mládeže Orion a občerstvení si
vzal na starost Sbor dobrovolných hasičů.
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Pro děti byla připravena bohatá tombola,
kterou připravili město Němčice nad Hanou, SDH, rodina Kyselákova a Kvíčalova. Návštěvníci karnevalu měli možnost
zakoupení krásných balónků, cukrové
vaty a bižuterie.
Jana Oulehlová
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Výroční divadelní ples
Vyhlášený divadelní ples v Němčicích nad Hanou letos slavil
kulatiny. Na výroční bál zval Divadelní spolek Na štaci už potřicáté.
Ten letošní byl pojat ve stylu hippies a jako vždy nechybělo nic, co
na takovém plese má být. A hlavně všichni zažili kus srandy.
„Na přípravě letošního plesu jsme si dali obzvlášť záležet. Ne
že bychom ty ostatní odflákli, ale když už byl výroční, chtěli jsme
nabídnout bohatší program,“ říká s úsměvem Antonín Bartošík,
který se na organizaci sobotního plesu podílel. Kromě členů DS

Na Štaci přijeli program obohatit také hosté. „S našimi divadelníky jsme připravili vystoupení ‚břišních tanečnic‘, svoje krasojezdecké umění představil zdejší nadějný reprezentant Martin
Kouřil. Z Hodonína přijel zatančit několikanásobný mistr ČR v
Cloggingu Black and White a hudební produkci kromě Peter´s
music osvěžili Dancing Queen Abba Revival,“ přibližuje nejvýraznější body programu A. Bartošík.
DS Na Štaci

Historie
Malé kalendárium města Němčice nad Hanou roku 2014
1544
- První písemná zmínka o němčické faře.
Poddaní z Němčic a Měrovic žádají
svého pána Jana z Pernštejna, aby jim
povolil držet jednoho kněze, protože
desátky a dávky z obou obcí nestačí na
vydržování dvou kněží.
1774
- Na němčickou školu nastoupil první
známý rektor – Kašpar Wawrouch, který zde působil v letech 1774-1789.
1864
- 20. září 1864 se narodil František Novotný, profesor geodézie a rektor na
pražské technice.
1884
- Byla postavena, resp. obnovena, socha
sv. Judy Tadeáše na náměstí.

1904
- Byl založen „těžkoatletický“ (zápasnický) klub Břetislav, první tělovýchovná
organizace v Němčicích.
1924
- 23. června 1924 projížděl prezident
Československé republiky T. G. Masaryk vlakem němčickým nádražím.
Obyvatelé Němčic i celého okolí se
shromáždili na nádraží, aby pozdravili
pana prezidenta, který „ve vlaku volně
jedoucím za pozdravy s úsměvem vlídným děkoval“.
1934
- Po 13 letech svého trvání byla v Němčicích kvůli nedostatku žáků zrušena
živnostenská pokračovací škola.

1954
- Byla dokončena výstavba 12 - ti bytových jednotek v ulici Tyršova (tehdy
Polní) pro zaměstnance Stavebních
strojů – téhož roku byly byty předány
uživatelům.
- Byla zahájena výstavba koupaliště (provoz byl zahájen v roce 1958).
1964
- 22. dubna 1964 zemřela Božena Kostková, významná osobnost hanáckého
národopisu.
1994
- Starostou Němčic nad Hanou byl zvolen Jaroslav Oulehla.
Zpracoval Mgr. Josef Matoušek

Ze života farnosti

Milí čtenáři Lupy
Mám radost, že mohu vám napsat opět
několik řádků na zamyšlenou. V církvi
v těchto dnech prožíváme dobu postní, která má být přípravou na Velikonoce – slavnost Ježíšova vzkříšení. O postu už jsem
napsal pojednání v minulých letech, dnes
bych se pokusil zamyslet trochu jinak. Velkou výzvou pro nás křesťany jsou v těchto
dnech Ježíšova slova: obraťte se, přiblížilo
se Boží království. Co to znamená obrátit
se? Obrátit se odkud kam. Jednoduše řečeno: od špatného jednání k dobrému, od
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nenávisti k lásce, od závisti k přejícnosti,
od hříchů k lítosti nad nimi, od zahleděnosti do světských věcí, k Bohu atd. První
předpoklad obrácení je uvědomění si, že
není něco v mém životě správně. Kdybych
totiž měl za to, že není co měnit, že vše je
v pořádku, vše dělám správně a změnu by
potřebovali jen ti okolo, protože oni dělají
to či ono špatně, tak jsem na tom hodně
špatně, protože jsem ztratil zdravou sebereflexi. V našem životě na nás působí mnoho
vlivů, chcete-li impulsů, které nás, pokud

Němčice
pod lupou

jsou dobré, povzbuzují k dobru - to může
být dobré slovo od druhého člověka, povzbuzení, pěkná kniha, nějaká událost, která nás potěší, pro křesťany je to především
Duch Svatý, o kterém věříme, že nám vkládá do srdce dobré myšlenky atd. Ale jsou i
špatné impulsy, těch kolem nás je spoustu
a chudák člověk, který je všechny na sebe
nechává působit skrze televizi, média, lidi,
kteří kritizují a na vše tzv. nadávají apod. Ve
chvíli, kdy se člověk k tomu poddá, stává se
pomalu zarputilý pesimista, který rozsévá
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kolem sebe to, čeho je sám plný. V Písmu
sv. máme napsané, že ten kdo zasévá zlo
do člověka, ten, který nás pokouší, je ďábel, který nechce, aby v nás byl viděn Boží
obraz, aby z nás vyzařovala láska a dobrota, ale naopak, abychom byli nositeli zla.
Tomuto jeho počínání vůči nám říkáme
pokušení. Pokušení bývá mnoho, protože
Boží nepřítel dobře zná naše slabosti a je
velmi inteligentní, takže přesně ví a zná to
nejslabší místo, na které má zatlačit. A to je
u každého člověka různé. U někoho využije jeho sklon k pýše, u dalšího jeho touhu
po penězích a majetku, u dalšího touhu po
obdivu atd.
Pokušení začíná už v ráji, kdy ďábel
vzal na sebe podobu hada a chtěl přesvědčit Evu že, když poruší Boží příkaz, bude
jako ON, poznávat dobro zlo. Had začíná
obyčejnou hloupou otázkou: Jakže vy nesmíte jíst ze žádného stromu v zahradě.
„Řekl skutečně Bůh: Nejezte ze žádného
stromu v zahradě?“ Neřekl, pouze říká: ze
stromu poznání dobra a zla jíst nesmíte, jinak zemřete. Lstivé zvíře zde pouze oznamovacími větami suše předkládá svou
lež: „Ne, nezemřete. Naopak, Bůh ví, že
kdybyste z něho jedli, otevřou se vaše oči
a budete jako Bůh poznávat dobro i zlo.“
Pokušení většinou nemívá podobu přímého nabádání ke zlému skutku. Naopak,
obyčejně se ponejprv představuje jako výborná příležitost k tomu, aby člověk dokonale využil všech svých schopností. Druhý
krok, který následuje, je vzbuzení podezření vůči Bohu. Že ON je ten, který nám
nepřeje, který nás omezuje, a my se tak
postupně stavíme proti Bohu.Stejně jako
Eva přestala věřit Bohu a začala se domnívat, že bez něj to zvládne lépe. Odhalení
dynamiky hříchu, které nám poskytuje
biblický text, však není samoúčelné. Obsahuje totiž zároveň i návod k účinné prevenci. Prvním důležitým východiskem je
poznání, že hřích nepřichází zvenčí, nýbrž
že se rodí v lidském srdci (srov. Mt 15,19).
Zvenku mohou přijít nabídky a příležitosti. Rozhodnutí otevřít se jim nebo vůči
nim zůstat uzavřený je v moci každého

z nás.
Ještě jedna důležitá skutečnost týkající
se pokušení – samo o sobě hřích není, ovšem hřích nastává ve chvíli, kdy mu podlehneme. Proto je důležité s ním bojovat. A
tento boj s pokušením se nevyhnul ani samotnému Ježíši. Máme ho popsaný v evangeliích. Událo se to takto: Ježíš byl vyveden
od Ducha na poušť, aby byl pokoušen od
ďábla. Když se postil čtyřicet dní a čtyřicet
nocí, nakonec vyhladověl.
Tu přistoupil pokušitel a řekl mu: „Jsi-li
syn Boží, řekni, ať se z těchto kamenů stanou chleby.“
On však odpověděl: „Je psáno: ‚Nejen z
chleba žije člověk, ale z každého slova, které
vychází z Božích úst.‘ Dokážete si představit 40 dní bez jídla – pro většinu lidí by to
byla skoro smrt. V této situaci celkového
vyčerpání ďábel Ježíšovi řekne: udělej si
s těchto kamenů chleby, vždyť jsi Boží Syn.
Toto pokušení bychom mohli nazvat pokušení marnivosti. Jinými slovy: chtít všechno
hned. Máš hlad – tak se honem najez, možná to někteří znáte, jak jste nervózní, k druhým kolem sebe nevrlí, když pociťujete
hlad; jak dokážete to dát pořádně najevo, že
vám něco chybí ke spokojenosti. Ale může
se to projevovat i v jiných oblastech života.
Chceš novou televizi, dovolenou či cokoliv
jiného, vezmi si rychlou půjčku, kolik lidí
už tohle počínání dostalo do velkých potíží.
Už děti jsou k tomu vedeny, aby rodiče měli
klid, tak jim raději hned všechno koupí.
Nebo ještě z jiného soudku. Chtít, aby se
hned v něčem změnil můj manžel, manželka, a když to neudělá, tak se s ním rozvedu.
Nepodléhejme tedy tomuto pokušení marnivosti (chtít všechno hned), protože by to
mohlo zničit nás i naše vztahy.
Potom ho ďábel vzal s sebou do Svatého města, postavil ho na vrchol chrámu a řekl mu: „Jsi-li syn Boží, vrhni se
dolů. Je přece psáno: ‚Svým andělům dá
o tobě příkaz, takže tě ponesou na rukou, abys nenarazil nohou na kámen.‘ „
Ježíš mu odpověděl: „Také je psáno: ‚Nebudeš pokoušet Pána, svého Boha.‘ „
Tohle pokušení by se dalo označit jako

pokušení slávy. Ježíše ponesou andělé a
všichni ho budou obdivovat. Kdo z nás by
si nepřál být obdivovaný, chválený, aby si ho
druzí vážili, byli mu vděční. Samo o sobě
to není špatná věc, máme jeden druhého
chválit, máme povzbuzovat i prokazovat
vděčnost. Ale je velký rozdíl, jestli dobro
pro druhé, které konám, konám z lásky a
z touhy pomoci druhému nebo proto, aby
mě druzí obdivovali a byli mi vděční. Tady
platí zásada: když dva konají totéž, není to
totéž. Jeden může konat dobro nezištně a
druhý má tzv. k tomu své skryté důvody.
A konečně třetí Ježíšovo pokušení.
Zase ho vzal ďábel s sebou na velmi vysokou horu, ukázal mu všecka království
světa i jejich slávu a řekl mu: „To všecko ti
dám, jestliže padneš a budeš se mi klanět.“
Tu mu Ježíš řekl: „Odejdi, satane! Neboť je
psáno: ‚Pánu, svému Bohu, se budeš klanět
a jen jemu sloužit.‘ „ Potom ho ďábel nechal
- i přistoupili andělé a sloužili mu.
Tohle třetí pokušení se týká moci – budeš vládnout, ovládat, řídit. Říkáte si, že
tyhle sklony nemáte? Opravdu nikdy nechcete, aby lidé dělali, co chcete vy? Dáváte každému i ve své rodině všem svobodu,
netlačíte nikoho do ničeho, pokud ne, tak
se vás toto pokušení netýká. Ale když je
člověk v sobě pravdivý tak čas od času, více
nebo méně tenhle sklon v sobě objeví. Bůh,
ten plně respektuje naši svobodu, dokonce,
i když vidí, že svým špatným počínáním si
ubližujeme. On je láska, proto nemůže jednat jinak. Ten kdo miluje, chce být milován
dobrovolně.
Co říci závěrem?
Tato úvaha byla věnována pokušení.
Právě proto, abychom měli pevnou vůli
říci vždy pokušením jasné NE. Nám církev
nabízí postní dobu; tím, že si člověk odřekne nějakou věc, tak ho to mimo jiné vede
k tomu, aby měl pevnou vůli. Přeji tedy vám
i sobě, abychom dokázali mít v sobě touhu
odhodit ze svého života, ze svých vztahů a
postojů, vše co by tam být nemělo a naopak
svůj život naplnili dobrem a láskou a pak
s radostí oslavíme velikonoční svátky.
P. Tomáš Strogan

Z ČINNOSTI SPOLKŮ

Zpráva o činnosti
JPOII Němčice nad
Hanou v roce 2013
Číslo 1/2014

Naše dobrovolná jednotka nezasahuje jen u požárů a je
také předurčena pro zásahy u dopravních nehod na dálnicích,
rychlostních komunikacích a ostatních silnicích s ohledem na
co nejrychlejší pomoc účastníkům dopravních nehod.
Předpokládaná činnost u nehody:
- zajištění místa a okolí dopravní nehody
- poskytnutí první pomoci zraněným
- provedení protipožárních opatření

Němčice
pod lupou
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-

zamezení úniku nebezpečných látek a látek ohrožujících
okolí

Tomu odpovídá také vybavení vozidla CAS 20, které má
vyprošťovací hydraulické zařízení pro případ vyproštění zraněných osob z havarovaného automobilu. K tomu slouží hydraulické nůžky a rozpínák, které jsou ve výbavě vozidla. Naši hasiči
jsou povoláváni k zásahům na dálnici operačním střediskem
HZS Olomouckého kraje a vyjíždějí k dopravním nehodám na
dálnici od Kojetína po Ivanovice. V loňském roce naše jednotka zasahovala u dvanácti dopravních nehod.
V roce 2013 jsme vyjížděli celkem k devíti požárům, z toho
byl největší v Brodku u Prostějova, kde pod kůlnou hořela balíková sláma určená na výrobu ekologických pelet na topení.
Hořící slámu se sice nepodařilo zachránit, ale byly zachráněny
okolní budovy, které se nacházely v areálu bývalého zemědělského družstva. U tohoto požáru zasahovalo několik jednotek z okresu Prostějov. U dalšího požáru jsme zasahovali opět
v Brodku u Prostějova, kde hořela střecha rodinného domu.
V měsíci květnu hořela střecha rodinného domu v Unčicích. O
půlnoci v měsíci červnu zasahovali naši hasiči v Popůvkách, kde
hořela střecha bývalé školy. Dvacátého září jsme likvidovali požár stroje na výrobu pelet v Brodku u Prostějova. Poslední požár
v minulém roce byl osmnáctého prosince před půlnocí, kde hořel stoh slámy v obci Želeč u letiště. Ostatní požáry byly menší,
ale naše jednotka k nim vyjela velmi rychle, aby požáry nezpůsobily větší škody, a včasným zásahem byly brzy zlikvidovány.
K likvidaci obtížného hmyzu jsme vyjeli pětkrát, a to 2 x do
Němčic, 2 x do Mořic a 1 x jsme zasahovali ve Vrchoslavicích.
U nás jsme zasahovali za pomoci vysokozdvižné plošiny, kde si
ve střešních prostorách vosy postavily hnízdo a ohrožovaly naše
seniory na DPS. Musela být částečně rozebrána štítová část, aby
se mohlo hnízdo zlikvidovat, vosy odchytit a odvést k utracení.
Tyto výjezdy nejsou vůbec lehké, protože hasiči musí prokázat

velkou odvahu, poprat se s obtížným hmyzem a přesto, že mají
dosti dobré vybavení, nikdy se tato akce neobejde bez vosích
žihadel. Na obtížný hmyz hasiči vyjíždí po nahlášení na HZS
OL kraje na telefonní číslo 150 a HZS OL zajistí výjezd příslušné
jednotky. Hasiči vyjíždějí k likvidaci vos, pokud to ohrožuje přímo starší a nemocné občany, dále malé děti na dětských hřištích
anebo školky a školy.
5. července v odpoledních hodinách svolávala siréna hasiče
na pomoc po přívalovém dešti do obce Pavlovice, kde pomáhali
čerpat vodu ze zatopených domů.
Druhá skupina odstraňovala naplavené větve v potoce
Pavlůvka ve Vrchoslavicích, kde hrozilo vylití z břehů. A třetí
skupina kontrolovala potok Žlebůvku a čistila kanálové jímky,
aby se voda nedostala po silnici do Němčic.
Také nová sportovní hala Suprovka spustila požární poplach přes HZS OL a naše jednotka vyjela velmi rychle, ale byl
to planý poplach. Hala je osazena požárními hlásiči, které jsou
přímo napojeny na ústřednu HZS do Olomouce. Pokud některé čidlo zaznamená zvýšený výskyt tepla nebo kouře okamžitě
vyšle signál.
8. srpna na požádání Policie ČR naše jednotka pomáhala
hledat ztracenou osobu z Domova U Rybníka ve Víceměřicích.
Vše dobře dopadlo a osobu se podařilo najít živou a byla předána zdravotní službě k ošetření a převozu do nemocnice.
Toto je výčet některých akcí našich dobrovolných hasičů,
kteří jsou připraveni pomoci našim spoluobčanům. Za jejich
dobrovolnou činnost jim patří upřímné poděkování a hlavně
přání, aby ostrých výjezdů bylo co nejméně.
Toto je také výzva pro naše mladé spoluobčany, kteří by
se chtěli zapojit do naší jednotky a hlavně pomoci občanům
v nouzi; mohou přijít mezi nás. Hledáme řidiče skupiny C. Děkuji předem a těšíme se na Vás. Potřebujeme posílit naše řady.
Vladimír Kyselák
velitel JPO II.

SDH připravuje:
- V měsíci dubnu Sběr železného šrotu a vysloužilých elektrospotřebičů.
- Oslava sv. Floriána ve Víceměřicích, která se koná v soboru 3. května 2014 u příležitosti oslavy 70.
výročí SDH Víceměřice.
V 8 hodin odjezd autobusu z náměstí v Němčicích n. H. do Víceměřic, doprava tam i zpět zdarma.
Program od 9:00 hodin: průvod, mše svatá pod širým nebem a svěcení praporu, volná zábava.
Občerstvení a program zajišťuje SDH Víceměřice.
Zvou hasiči Němčice nad Hanou
- Hanácký pohár, který se bude konat v sobotu 10. května 2014, pořádá SDH Němčice n. H. soutěž v
požárním útoku.
Místo konání parket u fotbalového hřiště.
Od 9,00 hod soutěž mládeže, od 13,00 hod soutěž mužů a žen.
Od 20 hod zábava se skupinou PANTOCK. Občerstvení zajištěno.
Zvou hasiči Němčice nad Hanou.
- 24. května „Vyhodnocení mladých hasičů prostějovského okresu“ na fotbalovém hřišti od 8,00 hodin
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Klub žen
Přátelské posezení
Přestože zima není, jaká obvykle bývá, na
cestování to ještě není. Rozhodli jsme se tedy
sejít se v teple, a abychom u toho nebyly samy,
pozvaly jsme „děvčata“ z Klubu žen, který se
schází v Hrušce. Přátelské posezení se uskutečnilo v přísálí v sokolovně 20. února 2014.
V kulturním vystoupení nám zazpívala Terezka Kvapilová z Hrušky, na harmoniku zahrál
Martin Kouřil a dramatické texty přednesl Radomír Kouřil a paní učitelka Tesaříková.
Popovídaly jsme si o tom, co v obou klubech
děláme a co bychom případně mohly dělat společně. Protože jsme byly v sokolovně a právě tam
trénoval Martin Kouřil, předvedl nám vedle hry
na harmoniku ještě své krasojezdecké umění. Družný podvečer u
společného pohoštění a povídání uběhl velmi příjemně. Loučily
jsme se se slibem, že nějaké další společné setkání určitě připravíme.

Závěrem bych chtěla za Klub žen poděkovat panu Janu Hrabalovi, který nás finančně podpořil při úhradě nájmu prostor sokolovny, kde jsme si užily krásné přátelské setkání.
Za Klub žen Luďka Kouřilová

Krásný závěr folklorního roku
Přestože je jaro už zde, musím se ohlédnout za uplynulým rokem a podělit se o
hezké vzpomínky na něj. Závěrem roku
jsme se těšili na to, jak uděláme krásný
Živý Betlém na farské zahradě a přemýšleli
jsme nad tím, jak a do čeho obléknout jednotlivé vystupující osoby tak, aby důstojně
reprezentovaly postavy, které představovaly. Obrátili jsme se tedy o pomoc na Olomoucký kraj. Požádali jsme o dotace. Kraj
nám vyhověl, a tak jste mohli po cestě do
Betléma potkat krásně oděné tři krále, malé
andílky, velké anděly - tyto všechny oděvy
jsme pořídili ze zmíněné dotace. Aby ovšem ani Josef s Marií a ostatní vystupující
postavy a pastýři nepostrádali patřičného
šatu, pořídili jsme i jim z příspěvku našeho
města krásné oblečení. Byli jsme nesmírně
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rádi, že poprvé budou všichni ustrojeni tak,
jak si zaslouží. Za obě finanční pomoci moc
děkujeme i touto cestou jak Olomouckému
kraji, tak našemu městu.
A že bylo čím se chlubit, mohli posoudit diváci hned třikrát. Premiéra našeho
vystoupení proběhla v Kulturním domě v
Hrušce, hlavní vystoupení pak bylo v Němčicích na farské zahradě za osvětlení hasičských reflektorů a lampiček malých andílků a nemalou radost jsme udělali i na závěr
vánočních svátků v Nezamyslicích. Hned
začátkem tohoto roku jsme kostýmy využili v domově důchodců ve Vyškově - a i tam
jsme byli zdrojem radosti a potěšení. Mrzelo nás, že jsme z časových důvodů museli
odříct vystoupení v Dřevnovicích, protože
paní starostka nás oslovila se zpožděním a
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my jsme už nebyli schopni dát všechny vystupující dohromady. V letošním roce však
uděláme všechno proto, abychom vystoupili i u nich.
A protože nastává jaro a s ním spojené
i vítání jara, zveme vás všechny letos poprvé na naši již tradiční Smrtnou neděli do
Němčic, kde nás uvidíte s novým pásmem
malých dětí, ale i těch dospělých. Smrtnou
neděli slavnostně zahájíme již ráno na mši
svaté v kostele sv. Maří Magdalény, kam
pravidelně chodí děvčátka v krojích, a potom samozřejmě navštívíme naše příznivce
s koledou děvčat; určitě nezapomeneme na
naše babičky a dědečky v penzionu a odpoledne pak (pokud nám počasí dovolí) spálíme na hranici Smrtku i Smrťáka. Nezapomeňte si už teď chystat výfuky a ořechové
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skořápky, abyste i vy mohli spálit všechno
to, co k novému jaru nepatří. Věnujete-li
svůj čas a pomůžete nám na májíček dělat
kvítečka, uděláte nám velikou radost.
Na koho se nedostane na koledu o

Smrtné neděli, toho určitě navštíví chlapci
s hrkačema na Bílou sobotu, protože naše
hrkání na Zelený čtvrtek, Velký pátek a Bílou sobotu se stalo již tradicí. Vždyť kluci,
kteří s námi začínali hrkat a které jsme

nosili na rameni, už se dávno dívají po děvčatech. Přejeme vám všem krásné jaro plné
slunce a nového života.
Jana Otáhalová

FK Němčice nad Hanou – Zimní turnaje mládeže
Všechny mládežnické oddíly FK Němčice nad Hanou v zimním období absolvovaly
přípravu, ke které jim poskytla nově vystavená víceúčelová hala ideální podmínky.
Mladší přípravka (ročníky 2005-2008)
trénovala jednou týdně pod vedením Libora
Mitany a za asistence Michala Bosáka, Petra
Držálka a Roberta Štětiny. Oddíl uspořádal
jeden halový turnaj dne 2. února 2014, na
kterém obsadil čtvrté místo. Dále se zúčastnil turnaje, který uspořádal OFS Prostějov
1. prosince 2013 a dvou přátelských turnajů
v Prostějově. V rámci tréninku odehrál několik přátelských utkání s TJ Haná Prostějov.
Starší přípravka (ročníky 2004 a 2005),
vedená Ivem Kopřivou a Marcelem Svobodou, trénovala v nové hale dvakrát týdně.
Oddíl se zúčastnil několika kvalitně obsazených turnajů, mj. v Hodoníně či Šumperku,
na kterých byl vyrovnaným soupeřem týmům jako např. Sigma Olomouc či Sparta
Brno.
Mladší žáci, vedení Miroslavem Klevetou a Zdeňkem Klusalem, se zúčastnili
pěti turnajů, kde jim byli soupeři vždy týmy

z vyšších soutěží, jako např. Vítkovice, SK
Prostějov, Sparta Brno, Zlín či HS Kroměříž,
s nimiž naši hráči sehráli řadu vyrovnaných
utkání, díky nimž získali zkušenosti, které by
se měly naplno projevit v jarní části okresní
soutěže.
Dorostenci se v zimní pauze zúčastnili

turnaje v Chropyni, ve kterém ve své skupině obsadili první místo. O celkové vítězství
se pak utkali s mužstvem mužů Vrchoslavic,
kterým podlehli těsně 1:2. Utkání bylo krátce po zahájení druhého poločasu předčasně
ukončeno pro špatné počasí.
Mgr. Josef Matoušek

Halový turnaj ve fotbale
V neděli 23. 2. 2014 sportovní hala Suprovka opět ožila. Sjelo
se do ní 6 fotbalových týmů kategorie mladších žáků. Za mohutného povzbuzování trenérů, rodičů, ale i kamarádů a soupeřů se
pořádajícímu týmu FK Němčice nad Hanou podařilo vybojovat
krásné třetí místo. Hoši udělali dvojici trenérů Mirku Klevetovi a
Zdenku Klusalovi velikou radost. Byl to jeden z posledních turnajů v rámci zimní přípravy. Hoši mají dobrou kondici, kterou už
brzo předvedou na zeleném trávníku na mistrovských zápasech.
Výsledky:
Umístění
Tým
1.
TJ Sokolo Čechovice
2.
1. SK Prostějov
3.
FK Němčice nad Hanou
4.
FC Malenovice
5.
MFK Vyškov
6.
SK Paseky Zlín
7.
TJ Sokol Určice
Nejlepší brankář: Šimon Dočkal, FC Malenovice
Nejlepší střelec: Adam Klimeč, TJ Sokol Čechovice (10 branek)
Nejlepší hráč turnaje: David Pospíšil, 1. SK Prostějov
Němčice N. H. střelci: Tomáš Kromka (5), Adam Kopřiva (4),
Vlastimil Adam Palíšek (3) a Martin Kouřil (1).
Adéla Palíšková
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Krasojízda
V sobotu 8. února proběhlo v Sokolovně v Němčicích nad Hanou Mistrovství oblastní Olomouckého a Zlínského kraje v krasojízdě. Pořadatelem byla TJ Stavební stroje oddíl k r a s o j í z d y.
Krajské mistrovství je základ pro všechny soutěže v tomto roce,
kterých se musí zúčastnit každý, kdo má zájem být v nominaci pro
soutěž o mistrovství ČR. Ať už se jedná o kategorii žactva, juniorů
či dospělých.
Do soutěže se přihlásilo 20 účastníků - jednotlivců a 3 dvojice.
Výsledky soutěže:
žačky:
1. Šiklingová Aneta
70,99 bodů
2. Vosičková Michaela
40,19 „
3. Špačková Adéla
39,86 „
žác:i
1. Kouřil Martin
70,62 bodů
2. Buriánek Jan
59,81 „
3. Pavelka Šimon
31,43 „
V kategorii Mix zvítězila dvojice ve složení - Buriánek Jan Florová Alena 21,25 bodů.
V kategorii žaček zvítězila dvojice ve složení - Šiklingová Aneta
- Vosičková Michaela
V kategorii JUNIOR zvítězila nově vytvořená dvojice Přibylová Adéla- Vrána Jaroslav.
V ženách patřilo prvenství Janě Porupkové a v kategorii junior-jednotlivci obsadil Vrána Jaroslav 1. místo.
Za ZLÍN obsadil v kategorii mužů prvenství mistr ČR pro rok
2013 - Písek Ludvík.
V juniorech zvítězil Martin Urbanec a v žácích Koplík Ondřej.
Dne 22. 2. 2014 byl uspořádán TJ Sokol Zlín - Prštné závod
krasojezdců pro žactvo Český pohár a pro juniory závod o nominaci na mistrovství Evropy, které se bude konat letošní rok v Maďarsku.
V kategorii žákovské i juniorské jsme měli docela úspěch.
Výsledek žáček:
1. Janáčková Kateřina;
Praha Pankrác
2. Šiklingová Aneta;
TJ Stavební stroje Němčice n.H.
3. Kosíková Tereza;
TJ Sokol Řečkovice
4. Florová Alena;
TJ Stavební stroje Němčice n.H.
6. Špačková Adéla;
„
7. Vosičková Michaela;
„
8. Pompová Helena;
„
10. Reháková Tereza;
„
12. Vosičková Kateřina;
„
13. Matoušková Petra
žáci:
1. Buriánek Jan
TJ Stav.stroje Němčice
2. Jančík Radek
TJ Sokol H. Heršpice
3. Kripner Jan
Praha Pankrác
4. Pavelka Šimon
TJ Stav.stroje Němčice
7. Bartošík Pavel
„
V kategorii dvojic dívek byla na prvním místě Šiklingová A.-Vosičková M. z naší TJ.
V kategorii hochů MIX 1. místo obsadila rovněž naše dvojice
ve složení Buriánek- Florová A.
A pokud se týče kategorie juniorek patřilo prvenství naší Přibylové Adéle.
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Výsledky juniorek :
1. Přibylová Adéla
2. Kripnerová Veronika
3. Juřičková Nikola SKP

TJ Stavební stroje Němčice n.H.
Pankrác Praha
Kometa Brno

Junioři:
1. Hanzlíček Ondřej
2. Vrána Jaroslav
3. Kantor Tomáš
4. Kouřil Martin

SKP Kometa Brno
TJ Stavební stroje Němčice n.H.
TJ Petřvald
TJ Stavební stroje Němčice n.H.

Kategorii dvojic juniorů obsadila i nově vytvořená dvojice Přibylová Adéla -Vrána Jaroslav 1. místo před pražskou dvojicí sourozenců Kripnerových.
Třináct jednotlivců a tři dvojice reprezentovali němčickou krasojízdu v Brně-Řečkovicích dne 8. 3. 2014. Konal se zde Český pohár pro žactvo a juniory. Zároveň se zde konala soutěž o nominaci
na ME v letošním roce.
Z žáků byl na 1. místě Jan Buriánek z Němčic před Jančíkem z
Brna a Strakou Michaelem z Petřvaldu. Z děvčat-žaček byla první pražská Janáčková Kateřina před Šiklingovou Anetou z Němčic a na třetím místě byla Kosíková Tereza z Brna - Řečkovic.
V kategorii juniorek zvítězila Přibylová Adéla z němčického oddílu před Juřičkovou Nikolou ze SKP Komety Brno. Kategorii juniorů - jednotlivců obsadil na prvním stupínku Hanzlíček Ondřej a na druhém místě to byl závodník z Němčic Vrána Jaroslav.
Kategorii dvojic juniorů prvenství patřilo Vránovi Jaroslavovi a
Přibylové Adéle. Dobře si vedly i žákovské dvojice Mix a to Buriánek - Florová a dvojice dívek Vosičková Michaela- Šiklingová
Aneta, když jim patřil stupínek nejvyšší, a to je rovněž 1. místo.
Ze 40 přihlášených krasojezdců bylo 5 omluveno pro nemoc.
V sobotu 22. 3. 2014 Němčice nad Hanou reprezentovalo v Praze
na závodech Českého poháru 6 jednotlivců a dvě dvojice. Přítomni
byli také závodnici z Maďarska a Slovenska. Němci z Wormsu jeli
na soutěži ve skupinové jízdě, a to reje a na jednokolkách. Žáci byli
rozděleni do věkových skupin. Tak se stalo, že i ti nejmladší žáci se
ocitli na stupni vítěze.
V Českém poháru ve skupině C stáli na stupni vítězů:
1. Anastázia Domin
KC Kolárovo
2. Zoe Legro
TJ Pankrác
3. Kateřina Vosičková
TJ Stavební stroje Němčice n.H.
Žačky skupiny B
1. Michaela Vosičková
2. Nela Blažková
3. Dora Rakozca

TJ Stavební stroje Němčice n.H.
TJ Horní Heršpice
SKC Kolárovo

Žačky skupiny A
1.Kateřina Janáčková
2. Aneta Šiklingová

TJ Pankrác
TJ Stavební stroje Němčice n.H.

Juniorky:
1. Adéla Přibylová
2. Veronika Kripnerová
3. Zsofia Hugyezs
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TJ Stavební stroje Němčice n.H.
(její osobní rekord)
TJ Pankrác
Romhany SE
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Žáci A+B+C
1. Radek Jančík
2. Jan Kripner
3. Michal Straka

Sokol Hor. Heršpice
TJ Pankrác
TJ Petřvald na Mor.

Junioři:
1. Marcell Varga
2. Ondřej Hanzlíček
3. Jaroslav Vrána
4. Martin Kouřil

Romhany SE
SKP Kometa Brno
TJ Stavební stroje Němčice n.H.
„
„
„

žákyně dvojice
1. Šiklingová - Vosičková M. TJ Stavební stroje Němčice n.H.
2. Domin - Fordos
SKC Kolárovo
3. Blažková - Harnachová Sokol Horní Heršpice
Junioři dvojice
1. Kaliczka - Varda
2. Přibylová - Vrána
3. Kaliczka - Hlascok

Romhany SE
TJ Stavební stroje Němčice n.H.
Romhany SE
Miluše Mikalov

Zajímavá místa na Němčicku
z pohledu cykloturistiky.
Cykloturistika je zájmová činnost
spojující pohyb na kole s poznáváním
přírodních a kulturních zajímavostí a
památek v určité lokalitě. Nutnou podmínkou k provozování cykloturistiky
v dané oblasti je nabídka míst vhodných k navštívení.
Zajímavá místa v okolí Němčic nad
Hanou vhodná jako cíl cykloturistických výletů se dají rozdělit podle různých hledisek. Jedním z nich je dělení
na nemovité kulturní památky, zahrnující kostely a fary. Z kostelů jsou na
Němčicku zajímavé barokní stavby
v Tištíně, Nezamyslicích, Dobromilicích, Němčicích nebo zámecká kaple
v Mořicích. Architektonicky hodnotná
je barokní fara v Nezamyslicích nebo
v Němčicích. V Tištíně je z původní
kostelní kaple zbudován objekt nazvaný Obecní besídka, sloužící jako
pamětní síň obce a knihovna. Jedná
se původně o barokní kapli sv. Josefa, která byla postavena v letech 1712
– 1719. Za císaře Josefa II. byla kaple
odsvěcena a přeměněna v kontribuční
sýpku. Později byla využívána jako hasičské skladiště. Koncem 20. století byla
budova v havarijním stavu, proto byla
provedena rekonstrukce a znovu otevřena v květnu roku 2001. V kostele ve
Vrchoslavicích se nachází renesanční
kamenné náhrobky pánů z Prusinovic,
kterým Vrchoslavice původně patřily.
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Vrchoslavická fara je přestavěným loveckým zámečkem. Zajímavou kostelní
stavbou v mikroregionu je kostel s kaplí v Dobromilicích. V sakristii kostela
najdeme náhrobní kameny s reliéfy
Matyáše Žalkovského a jeho manželky
Marty, Jana Žalkovského a manželky
Anežky Bítovské, datované rokem 1600.
Vedle kostela stojí pohřební kaple z
roku 1875, kterou nechala postavit hrabata z Bokůwky a sloužící jako hrobka
s netradičním způsobem pochovávání.
Rakve leží v kobkách a konzervace těl
zemřelých se provádí vzduchem při neměnné vlhkosti.
Do skupiny nemovitých kulturních
památek, které zaslouží pozornost, patří i zámecké objekty v Dobromilicích,
Mořicích, Víceměřicích, Doloplazích,
jež byly postaveny na místech dřívějších tvrzí. Ve většině případů se jedná
o barokní stavby z poloviny 18. století.
Zámky jsou veřejnosti běžně nepřístupné a slouží jiným účelům, prohlídka je
možná pouze zvenčí.
Zajímavou skupinou hmotných kulturních památek vhodných k zhlédnutí
jsou tzv. drobné sakrální památky. Sem
řadíme boží muka, kříže a kapličky.
V okolí Mořic se setkáme se sakrálními
památkami pojmenovanými například
Kulhavá Mařka a Čičiňák, ke kterým se
váží tragické příběhy.
V těsném sousedství hřbitova v Mo-
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řicích najdeme středověkou památku, a
to smírčí kříž zvaný „Baba“. Jedná se o
tesaný kříž z hrubého značně zvětralého pískovce. Smírčí kříže se umísťovaly
na místa, kde došlo k „mordu“ a úzce
souvisí se smírčími smlouvami, jež se
ve středověku uzavíraly mezi pozůstalými oběti a vrahem z důvodu hmotného vyrovnání a usmíření.
V polích nad Dřevnovicemi, v blízkosti železničního podjezdu se nachází
místo starousedlíky nazývané Cholerové pole. Jedná se o miniaturní hřbitov
obětí cholerové epidemie v Dřevnovicích z roku 1831 s litinovým křížem v
novogotickém slohu.
V Srbcích na návsi stojí původní
dřevěná zvonice z poloviny 19. století
se šindelovou stříškou.
Památky spojené s lidovým stavitelstvím nalezneme v obci Hruška. Jedná
se o válkové stavby. Pojmem válková
stavba rozumíme zdivo z nepálených
cihel. Nepálené cihly mohou mít tvar
válku nebo cihly. U nás, na Němčicku,
je nejvíce používán název pro nepálenou cihlu vepřák, vepřovice, kotovice.
Zvláštním druhem nepálené cihly jsou
války, které se kladou do zdiva klasovitým způsobem. Kromě Hrušky zachovalé válkové zdivo najdeme ojediněle
například v Pivíně, Vitčicích nebo Dobromilicích.
Hodnotnou technickou památku
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na Němčicku zastupuje kamenný silniční most přes řeku Brodečku se sochami sv. Jana Nepomuckého a sv. Jana
Sankandera v Dobromilicích, pocházející z doby kolem roku 1700.
Připomínku historické události, a
to setkání ruského cara Alexandra I. a
rakouského císaře Františka I., nalezneme u staré císařské cesty (dnes polní
cesta) vedoucí z křižovatky U Kandie
směrem na Předinu. Jedná se o cihlový
pomník lidově nazývaný Štátule, který
má připomínat setkání rakouského císaře Františka I. a ruského cara Alexandra I. na cestě z Olomouce přes Prostějov do Vyškova 29. listopadu 1805. Oba
císaři si zde krátce odpočinuli a pojedli.
Cihlový kužel Štátula není triangulačním bodem, ani památníkem na parcelaci pozemků, jak se někdo domnívá,
ale je připomínkou jedné epizodní historické události v souvislosti s bitvou u
Slavkova.
V okolí Němčic se od 19. století do
současnosti objevují cenné archeologické nálezy od pravěku až po Keltské
období. A právě s Kelty, konkrétně s tzv.
mladší dobou železnou, jsou spojovány
dvě lokality - zadní Dlátko v katastru
Němčic a Kratiny v katastru Víceměřic.
Naleziště leží na 40 ha v současné době
polí. Prokáže-li se budoucím plánovaným archeologickým výzkumem existence opevnění, potvrdí se hypotéza, že
se jedná o keltské oppidium.
Muzejní expozice v našem regionu jsou zastoupeny nově vznikajícím obecním muzeem v Mořicích, zemědělským muzeem
v areálu bývalého lihovaru v Tištíně nebo soukromým muzeem bezpečnostních složek předlistopadové doby pana Kotka v Osíčanech.
Od roku 2013 je na obecním úřadě
ve Víceměřicích zpřístupněno Muzeum života a paměti. V mikroregionu Předina, v obci Dobrochov
v blízkosti bývalého zájezdního
hostince Na Fajce z roku 1726,
můžeme navštívit soukromé automuzeum Praga Piccolo pana Huberta Grmely.
I na Němčicku se můžeme
setkat s atraktivním turistickým
fenoménem, kterým jsou rozhledny. Nejznámější rozhlednou v našem nejbližším okolí je rozhledna
Štátula na okraji Vitčického lesa.
Jedná se o 8 m vysokou dřevěnou
rozhlednu s dvěma patry. Zajímavostí je, že na kótě zvaná Předina
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nad Dobrochovem stojí taktéž dřevěná
rozhledna pojmenovaná Štátule, rozdíl
v názvu je patrný podle koncovky jména rozhledny. Od května 2012 můžeme
navštívit nad obcí Víceměřice dva metry vysokou vyhlídkovou plošinu s panoramatickým výhledem do okolí.
Samostatnou kapitolou zajímavých
míst inspirujících k výletům na kole
jsou přírodní útvary, památky a zajímavosti. Jedinou státem vyhlášenou
přírodní rezervací v našem okolí je Vitčický les o rozloze 96 ha. Je to souvislý lesní celek v intenzivně zemědělsky
využívané krajině. V blízkosti cyklostezky vedoucí z Mořic do Němčic najdeme soutok dvou toků, říček Hané a
Brodečky. V Tištíně stojí za zhlédnutí
revitalizovaný rybník na Dětkovickém potoce v místech zvaném Zážlebí.
V katastru obce Vrchoslavice se nalézá
retenční vodní nádrž Lopaťák a kousek od ní vitčický rybník. Vydáme-li
se z Doloplaz směrem na Želeč, dostaneme se po odbočení na polní cestu
k želečské retenční nádrži. Pod hrází
je zbudováno odpočinkové místo s lavičkami a přístřeškem. Vodní plocha
je od západní strany zarostlá rákosím,
které vytváří přirozené hnízdiště pro
vodní ptáky, ideální místo pro ornitologická pozorování. Za obcí Hradčany
směrem na Kobeřice se nachází zatopený bývalý kamenolom. Méně známým
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místem v němčickém mikroregionu je
bývalá pískovna zvaná Zmole v Želči.
Sportovní rybáři znají dva nově zbudované rybníky pro sportovní rybolov
v Tvorovicích. Rybníky jsou v majetku
obecního úřadu. Nově revitalizovány
byly dva menší rybníky na Hrušeckém
potoce, v katastru obce Hruška pod zemědělskou farmou. Národní přírodní
památku Křéby najdeme nad obcí Koválovice na katastrálním území obce
Prasklice. NPP Křéby se nachází těsně
za hranicí němčického mikroregionu,
na rozhraní mezi Vyškovskou bránou
a Litenčickou pahorkatinou na ploše
3,52 ha. V podstatě se jedná o tři ostrůvky travnatých strání s jižní expozicí
se skupinami stromů a keřů v zemědělsky intenzívně využívané krajině. Křéby nemají význam pouze přírodovědný,
ale i historický, neboť z této lokality
pochází archeologické nálezy z období
pravěku, jež jsou umístěny v muzeích
v Brně, v Přerově a v Kroměříži.
Okolí Němčic nad Hanou nabízí
nespočet vhodných cílů k vyjížďkám na
kole pro všechny věkové kategorie. Vybraná místa můžeme spojit přejezdem
po veřejných komunikacích, cyklostezkách, obslužných cestách kolem dálnice nebo po polních a lesních cestách.
Volba záleží na typu kola, které máme
k dispozici.
Vladimír Vojanec
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Za němčická humna č. 25
Víceměřice - obec v sousedství Němčic nad Hanou se může
od července roku 2013 pochlubit všem svým návštěvníkům
a turistům Muzeem života a paměti. Muzejní expozice byla
vybudována obecním úřadem ve Víceměřících ve spolupráci
s MAS Na cestě k prosperitě a za přispění finančních dotací
Olomouckého kraje a Státního zemědělského intervenčního
fondu. Muzeum se nachází v prvním patře obecního úřadu ve
Víceměřicích.
Muzeum na obecním úřadě ve Víceměřicích zaujímá dvě
místnosti. Ve vstupní místnosti se nachází originální expozice
zachycující historii jednotlivých víceměřických domů a jejich
obyvatel dle popisných čísel. Archivní informace včetně fotografií o jednotlivých domech obce a jejich obyvatelích jsou
umístěny na zavěšených rámech, kterými je možno otáčet (viz.
foto).

V druhé, hlavní expoziční místnosti muzea najdeme dokumenty odkazující na historii obce a významné osobnosti, které
se v obci narodily, v ní žily nebo do Víceměřic zavítaly. Místnost je vyplněna skříňovými a stolními vitrínami, ve kterých
jsou vystavovány dobové předměty denního života na vesnici.
Vystavované dokumenty a předměty jsou zapůjčeny nebo darovány místními obyvateli.
Navštívit muzeum je možné při významných obecních událostech, jako jsou hody, sjezd rodáků nebo po předchozí telefonické domluvě na obecním úřadě. Ve Víceměřicích se podařilo
vybudovat malé Regionální muzeum, jež soustřeďuje a zachovává na jednom místě dokumenty a předměty související s historií a každodenním životem v obci.
Vladimír Vojanec

Prodáme zděný byt 2+1 v Kojetíně o rozloze 57 m2.
Byt je v osobním vlastnictví.
Slunný prostorný byt s velkým balkonem v 5. patře činžovního domu s výtahem.
Před domem pěkné dětské hřiště, cca 50m prodejna potravin,
cca 300m market Albert, cca 500m autobusová stanice.
Cena 590.000 Kč
Jen vážní zájemci.
Kontakt: 720142738
26

Němčice
pod lupou

Číslo 1/2014

Číslo 1/2014

Němčice
pod lupou

27

Seznam občanů, kteří v období
od 01. 12. 2013 do 15. 03. 2014
oslavili své životní jubileum

Vítání dětí dne 22. 03. 2014
se zúčastnili tito rodiče:

70 let
Ivan Navrátil
Ladislava Matoušková
Eva Kyseláková
Vladimír Tobolík

75 let
Jan Kohn
Bedřich Kučera
Marie Zouharová
80 let
Marie Karasová
Anežka Látalová
Alois Pavelka
85 let
Marie Chytilová
Františka Luběnová
Růžena Hrušková

Táňa a Miroslav Opločtí
s dcerou Táňou Annou

Iva a Martin Skřivánkovi
s dcerou Adrianou

Lucie a Zdeněk Buriánkovi
se synem Michalem

Marie a Tomáš Coufalíková
s dcerou Barborou

Hana a Ronald Münsterovi
s dcerou Eliškou

Nadežda a Jan Ferjancovi
se synem Adamem

90 let
Filomena Kroupová
92 let
Eliška Čápová
Marie Filipová
Zlatá svatba
Karel a Marie Nevařilovi

Bc. Hana Mikulčíková, DiS, matrikářka
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