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Jarní koncert DOM Němčice nad Hanou

Bílá růže
Našel jsem na mezi pohozenou růži.
Ležela ve trávě
jak kosou podeťatý klas,
jen kousek od stezky,
kterou rádi milenci chodívají,
na ní se líbají, na ní se objímají.
Našel jsem na mezi pohozenou růži.
Snad měla potěšit někoho z nás.

Okresní kolo celostátní hry Plamen

Našel jsem na mezi pohozenou růži.
Kdopak ji utrhl a pak ji odhodil zas?
A jaký příběh květ ten tají
zklamán, že kámen místo srdce mají
ti, kteří růže rvou
a pak je vadnout nechávají?
Našel jsem na mezi pohozenou růži.
Jí ránu nikdy už nezhojí čas.
Když růže bílé v zahradách zavoní
a s rosou padá večerní chlad,
často sám chodívám do sadu jabloní
na dávné lásky vzpomínat.
Antonín Ošťádal
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Němčice
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Akademie „Němčicko má talent“
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Z činnosti města

Rozšíření kamerového systému města. V rámci prevence kriminality schválilo město podání žádosti o dotaci od Olomouckého
kraje z programu Prevence kriminality, kde možná výše dotace
je do 200 tis. Kč. Jedná se o dovybavení kamerami, posílení HW
úložiště dat a nákup fotopastí. Předpokládané náklady činí Kč
242 tis. Dotace dosud nebyla přidělena.

Investiční akce v roce 2014

Na základě výzvy Ministerstva životního prostředí ČR,
město Němčice nad Hanou 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. Předpokládané náklady činí Kč 4,7 mil. Dosud Akceschopnost jednotky požární ochrany JPO II. – oprava
vozidla CAS 32. Na tomto vozidle bude vyměněna nádrž na
nebylo rozhodnuto o přidělení dotace.
vodu a provedeny další neinvestiční úpravy. Celkové náklady
Vybudování dětského hřiště u fotbalového stadionu – jsou předpokládány ve výši cca 500 tis. Kč, dotace schválená
I. etapa. Projekt nese název „My si chceme také hrát“. Olomouckým krajem činí Kč 190 tis.
Záměr byl schválen v roce 2013, následně byla zpracována a podána žádost o dotaci z prostředků Ministerstva Restaurování kříže u sv. Anny. Předpokládané náklady činí
pro místní rozvoj. Naše žádost byla akceptována, následně město 99 tis. Kč. Poskytnutá dotace od Olomouckého kraje byla
vypsalo veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku a instala- schválena ve výši Kč 50 tis. Restaurátorské práce provede
ci herních prvků a mobiliáře. Nejvýhodnější nabídku předložila MgA. Martin Parobek.
firma Hřiště s.r.o. Brno. Vysoutěžená cena činí Kč 808 tis. Dotace
Turistické informační centrum, které pracuje v prostorách
schválená MMR činí Kč 400 tis.
knihovny, získalo dotaci od Olomouckého kraje na rozvoj, a
Finální dokončení části cyklostezky, spojující obce Němčice to ve výši 30 tis. Kč.
nad Hanou-Vrchoslavice-Mořice, bude realizováno v červnu
2014. Potřebný pozemek byl převeden Úřadem pro zastupování Pro zkvalitnění systému nakládání s biologicky rozložitelstátu ve věcech majetkových do majetku města. Město uspělo ným odpadem připravilo město projekt na zajištění další svos žádostí o dotaci v rámci výzvy Olomouckého kraje „Výstavba a zové techniky, kontejnerů a kompostérů. Celkové předpokláoprava cyklostezek v roce 2014“. Ve veřejné zakázce uspěla firma dané náklady na tuto oblast činí 2,9 mil. Kč. Žádost o dotaci
STRABAG, a.s. Praha, přičemž vysoutěžená cena díla 207 tis. byla předložena SFŽP ČR. Zatím nebylo rozhodnuto.
Kč. Dotace Olomouckého kraje byla schválena ve výši Kč 100
Prodej pozemků pro výstavbu domů pro bydlení v lokalitě
tis.
Nad cukrovarem. Protože zájem o výstavbu řadových domů
Dobudování vodovodu a kanalizace v ulici Mlýnské. Veřejnou v našem městě není, dohodli se členové zastupitelstva na vazakázkou byla vybrána firma V.H.P. Ivanovice, vysoutěžená cena riantě nabídnout tyto pozemky pro výstavbu jednotlivých sadíla činí 950 tis. Kč. Dotace, přidělená Olomouckým krajem činí mostatně stojících domů.
Kč 677 tis.
Prodej pozemků pro výstavbu garáží. V současné době proHydrogeologický průzkum pro možný zdroj vody. bíhá příprava zaměření pozemků pro výstavbu garáží v ulici
Předpokládané náklady na tuto investici činí Kč 1,3 mil. Žádosti Masarykova (u zdi bývalého cukrovaru). Na pozemcích města
o dotaci, předložené SFŽP ČR, bylo vyhověno a byla přiznána bude k dispozici cca 33 stavebních míst o rozměru parcely cca
dotace ve výši Kč 1,17 mil. V současné době připravuje město 25 m2. O zahájení prodeje parcel budou občané informování
na úřední desce a na webových stránkách města
veřejnou zakázku na dodavatele stavby.

Hodnocení volebního období 2010 – 2014
Vážení spoluobčané,
čtyřleté volební období je opět za námi a je
čas objektivně zhodnotit, co se podařilo, či
naopak nepodařilo splnit z plánů, které si
současné zastupitelstvo na začátku svého
volebního období dalo.
Zastupitelstvo města je 15-ti členné a za
toto volební období došlo k jedné změně.
Pana Jiřího Ticháka, který zemřel v roce
2011, nahradil Ing. Jiří Večeře.
Volební období bylo náročné, neboť byla
realizována celá řada velkých investičních
akcí. Bylo však také plné příjemných setkání na programech a akcích, pořádaných především našimi příspěvkovými a
neziskovými organizacemi, za což jim patří velký dík. Především takové akce, kde se
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prezentují výsledky našich dětí, mládeže
a dospělých se těší velké oblibě a návštěvnosti občanů našeho města a regionu. Nabídka společenských setkání, festivalů a
programů pro všechny věkové kategorie,
je v našem regionu široká, téměř každá
obec již má nějakou svou tradiční akci,
kde se občané regionu rádi setkávají. Také
spojení obcí prostřednictvím cyklostezek
se velmi osvědčilo a umožnilo občanům
širší nabídku pro aktivní využití volného
času. K tomu přispěla velkou měrou také
nově vybudovaná sportovní hala. Je hojně
využívaná základní školou, domem dětí a
mládeže, občany a především sportovními organizacemi a kluby z celé republiky
i zahraničí.

Němčice
pod lupou

Mám radost z úspěchů souborů, které
vyvíjejí svou činnost a stále zlepšují svoji uměleckou úroveň. Dechový orchestr
mladých, Gálovci i Gáloveček, Dramaťák
ZUŠ, divadelní spolek Na štaci, národopisný soubor Pantlék a další.
Je důležité si uvědomit, že život lidí v naší
obci není ovlivněn jen rozvojem investic,
opravou chodníků a komunikací, ale především společenským životem a dobrými
sousedskými a mezilidskými vztahy. A
tyto vztahy ovlivňují také postoje lidí,
kteří byli zvoleni občany do zastupitelstva
a tudíž rozhodují o rozvoji města ve všech
směrech.
Nelze říci, že vše, co jsme si naplánovali, se
podařilo zrealizovat. Z opravy komunika-
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cí a chodníků nám zůstává k realizaci ulice
Fučíkova, Okružní, Zahradní a spojka od
novinového stánku k Tyršové ulici, chodníky v ulici Šafaříkova a Trávnická. Rádi
bychom co nejdříve uskutečnili revitalizaci hřbitova včetně vybudování přístupového chodníku. Rekonstrukci potřebuje
budova radnice, ZUŠ, kina, dokončení
hasičské zbrojnice. V základní škole nám
zbývá poslední etapa rekonstrukce budovy, rozvodů vody, odpady, podlahy a vnitřní dveře. Za halou je plánováno venkovní hřiště s umělým povrchem. Projekt je

připraven také na vybudování přírodního
koupacího biotopu. Na příští rok je v plánu realizace II. etapy vybavení dětského
hřiště na stadionu. Nové zastupitelstvo by
mělo rozhodnout, jak naložit s budovou
bývalých jeslí. Důležitá je také péče o zeleň, proto jsou připravovány již nyní projekty na další revitalizaci zeleně a na realizaci opatření, vyplývajících z komplexní
pozemkové úpravy. Neméně důležité je
využití pozemků po cukrovaru, které jsou
ve vlastnictví města. A to jak pro rozvoj
podnikání, sociálních služeb, tak výstavbu

pro bydlení.
Rok 2015 je začátkem nového plánovacího období, kdy můžeme znovu dosáhnout
na finance z EU a další dotační prostředky
z národních zdrojů. V uplynulém období
se podařilo městu dosáhnout na evropské
peníze při rekonstrukci náměstí, základní
školy, výstavbě haly, ale také na realizaci
projektu revitalizace veřejného prostranství a zeleně. Proto je důležité již nyní
projednat záměry investičních i neinvestičních akcí a dle priorit, které si zastupitelstvo schválí, začít připravovat projekty.

Přehled toho, co se podařilo za období 2010-2014
Rok 2010
Přitažlivé náměstí-centrum kulturně-společenského života
Mateřská škola – oprava střechy, vybudování nového oddělení
Nákup vozidla pro JPO II. CAS 25
Rekonstrukce kanalizace a dobudování vodovodu – Okružní ul.
Sanace vlhkého zdiva budovy Hasičské zbrojnice
Nákup multikáry FUNO
Nákup pozemků po cukrovaru
Opravy majetku města
Celkem za rok 2010

náklady v mil. Kč
2,5
1,0
5,7
4,3
2,2
1,5
6,8
9,8
33,8 mil.

Rok 2011
Rekonstrukce Lidového domu- nová knihovna a kulturní středisko
Přesun DDM Orion do prostor ZŠ
Rekonstrukce Chvátalovi ulice
Vybudování cyklostezky Němčice n.H.-Mořice-Vrchoslavice
Rekonstrukce kanalizace ulice Sokolská a ČSLa
Rekonstrukce ulice Chmelín
Vybudování vodovodu a veřejného osvětlení – hřbitov
Vybudování infrastruktury v lokalitě Nad cukrovarem
Vybudování kamerového systému
Opravy majetku města
Celkem za rok 2011

náklady v mil. Kč
2,50
1,00
3,00
13,20
7,00
0,65
0,35
4,75
0,12
12,0
44,57 mil.

Rok 2012
Výstavba nové ČOV a dobudování kanalizace Masarykova ul.
Oprava komunikace a vybudování podélného stání-ČSLa a Trávnická
Nákup pozemků a budovy „Bílý dům“
Opravy majetku města
Celkem za rok 2012

náklady v mil. Kč
56,40
0,80
2,00
2,40
61,6 mil.

Rok 2013
Víceúčelová hala
Hasiči – hydraulika mobilní do CAS
Regenerace veřejné zeleně /2013, 2014/
Opravy majetku města
Celkem rok 2013

náklady v mil.Kč
47,75
0,41
0,68
1,20
50,04 mil.

Plán rok 2014
Zateplení a výměna oken a dveří MŠ
Dětské hřiště
Dokončení cyklostezky
Mlýnská ulice vodovod a kanalizace
Hydrogeologický průzkum – zdroj vody

Číslo 1/2014

náklady v mil.
4,70
0,81
0,21
0,95
1,30

Němčice
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Rozšíření kamerového sytému – prevence kriminality
Akceschopost JPO II. CAS 32
Restaurování kříže sv. Anna
Turistické centrum
Nakládání s odpady – technika
Celkem plán pro rok 2014

0,24
0,50
0,10
0,03
2,90
11,74 mil.

Za roky 2010 – 2013 bylo profinancováno v investicích a opravách majetku města 190,01 mil. Kč.
V roce 2014 předpokládáme investice do výše 11,74 mil. Kč.
Dlouhodobé závazky města:
Výše nesplacených úvěru a půjček k 30.5.2014
(v Kč)
11 033 965,00
2 500 000,00
4 000 000,00
2 000 000,00
13 533 965,00
11 551 676,00

Úvěr KB - na ČOV
ČSOB - Hala
Půjčka Olomoucký kraj
Kontokorent
celkem nesplaceno k 30.5.2014
Celkem plánovaná úhrada závazků v roce 2014

termín do 31.12.2018
termín do 31.3.2015 (4x splátka)
splaceno
splaceno

O úspěšnosti realizace plánovaných investic a oprav v letošním roce vás budeme průběžně informovat.
Ivana Dvořáková, starostka
Výroční zpráva města Němčice nad Hanou za rok 2013 je uveřejněna
na webových stránkách www.nemcicenh.cz nebo je k dispozici v Městské knihovně Němčice nad Hanou.

Ze života MŠ
Co nového v Mateřské škole
v Němčicích nad Hanou
V únoru 2014 se konal zápis dětí do mateřské školy pro
školní rok 2014/2015. K zápisu se dostavilo celkem 20 dětí.
Vzhledem k tomu, že do 1. třídy ZŠ odchází 31 dětí, nepodařilo
se nám zcela naplnit od 1. září 2014 kapacitu mateřské školy.
Zapsali jsme nejen 11 dětí z Němčic nad Hanou, ale i z okolních
obcí - 3 děti z Hrušky, 3 děti z Mořic, 1 dítě z Obědkovic, 1 dítě
ze Stříbrnic a 1 dítě s trvalým bydlištěm v Litovli.

Dle roku narození :
2008 – 1 dítě
2009 – 1 dítě
2011 – 16 dětí
2012 – 2 děti
Pokud někdo zapomněl dítě k docházce přihlásit, má možnost tak učinit ještě do konce června 2014.

Svátek matek
Ve čtvrtek 15. května 2014 se po roční přestávce opět konala besídka ke Dni
matek v sále kina. V minulém školním
roce se besídky konaly dle přání rodičů
v jednotlivých třídách přímo v mateřské
škole. Přípravy na toto vystoupení byly
pečlivé, ale také náročné. Každá třída
se snažila ukázat, jaký posun a pokrok
nastal u dětí v průběhu školního roku.
Nápadů bylo mnoho, prostoru k prezentaci málo. A tak se v původních plá-
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nech hodně škrtalo. Aby program nebyl
jednotvárný, chtěly jsme zařadit různé
typy a druhy vystoupení. A tak se diváci mohli zaposlouchat do zpěvu našich
malých „Zpěváčků“ – dětského pěveckého sboru, mohli si připomenout večerníčkové melodie ze Včelích medvídků
v podání nejmladších dětí, připomenout
si pohádku O perníkové chaloupce, kterou zahrály děti ze třídy Modrásků, ale i
veršovanou pohádku Františka Hrubína

Němčice
pod lupou

Červená karkulka v podání děvčat
ze třídy Žluťásků. Rozverné myšky,
broučci, motýli a včelky ovládli jeviště
v podání Žluťásků, aby se na závěr poklonili svým maminkám a poděkovali
jim za jejich lásku a péči. Signál Hoří,
hoří zavolal na jeviště malé hasiče, kteří v helmách a s hadicemi hravě zvládli
svoje vystoupení. Pak už rozkvetlá louka lákala víly k tanci na píseň Zvonky,
zvonky a následně své recitační a pěvec-

Číslo 1/2014

ké dovednosti ukázaly děti Modrásků.
Závěrečná část patřila nejstarším dětem,
tedy těm, které od nás odchází do 1. třídy. Zazpívaly, zarecitovaly a na jevišti
zůstaly jakoby opuštěné dívky. Jejich tanečky Červený šáteček a Čí je, čí je děvče určitě sváděly i diváky k tanci. Závěr

patřil „hanácké hymně“ Na té naší Hané
a následovalo defilé, v jehož závěru rozvinuli Broučci transparent, kterým se s
docházkou do školky loučí. Závěrečné
verše opěvující rodinu a píseň „Mějte
nás rádi mámy, tátové“ možná diváky i
dojala. A pak už přišlo na řadu předává-

Co nás čeká ještě do konce června:

ní drobných dárečků maminkám. Také
děti byly za svoje výkony odměněny
sladkostmi, které jim předala tajemnice
Městského úřadu Němčice nad Hanou
paní Ing. Marie Plchotová. Věříme, že
se naše vystoupení líbilo a těšíme se na
příští setkání.

škol v rámci Mikroregionu Němčicko v Doloplazích.
9. června odjede 24 dětí se čtyřčlenným doprovodem pedagogů na týdenní pobyt ve škole v přírodě do RZ v Trnavě u
Zlína.
- 18. června budou naši „školáci“slavnostně ošerpování v obřadní síni starostkou města paní Ivanou Dvořákovou.
A pak už se budeme všichni společně těšit na prázdniny …
Miluška Grulichová, ředitelka mateřské školy
-

-

-

3. června celodenní školní výlet, při kterém navštívíme jeskyni Balcarka a seznámíme se s prostředím v okolí rybníka
v Jedovnici. Pedagogové si zde jistě připomenou i zážitky z
pobytů ve škole v přírodě, které jsme v penzionu Niké po
dobu pěti let s dětmi trávily.
6. června se zúčastníme Sportovní olympiády mateřských

Hledání velikonočního zajíčka
Letošní předvelikonoční čas jsme pojali v naší mateřské škole trošku jinak a
na místo tradiční „Velikonoční dílničky“,
jsme připravili pro děti soutěž „Hledání
velikonočního zajíčka“.
Paní učitelky motivovaly děti krátkým příběhem o zajíčkovi, který napsal
dětem dopis, ve kterém byly instrukce
k jeho nalezení. Do hledání se zapojily
děti ze všech tříd, mladší měly kratší
trasu vedoucí kolem TJ Sokol značenou
modrými vajíčky, starší děti šly kolem
rybníčku a hledaly cestu podle červených vajíček. Cestou plnily úkoly, které
byly na žlutých vejcích. Otázky a hádanky se týkaly jarní přírody a děti znaly na
všechny odpověď. Využily tak prakticky
vědomostí a znalostí, které získaly v mateřské škole.
Obě skupiny se sešly na hřišti, kde se
z posledního úkolu dozvěděly, že zajíček
je někde blízko.
Děti se pustily do hledání a jaké bylo
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jejich překvapení, když v houští objevily
živého zajíčka s košíčkem dobrot a dárečků. Akce se podařila a příští rok bychom

Němčice
pod lupou

do ní rádi zapojily i rodiče.
Martina Luběnová
učitelka MŠ
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Motto: My už také začínáme brát život vážně,
i když si na něj ještě hrajeme.
U předškolních dětí je možné pracovat s náměty, které se
týkají života a lidské společnosti. V závěru školního roku jsou
to 2 bloky Školního vzdělávacího programu naší Mateřské školy
v Němčicích n. H. „Mámino pohlazení“ a „Objevujeme svět“.
Cílem těchto témat je seznamovat a poznávat nejen rodinné
prostředí, ale také život kolem nás, ten blízký i ten vzdálenější.

Jsou to témata zajímavá a pro děti přitažlivá. „Jak vypadá moje
rodina“, „Řemesla a povolání“. Na tato témata navazuje seznamování s naší vlastí, její historií. Možná ani netušíte, jaké poznatky již děti mají. Dokazuje to také jejich přehled a názor o
tom, co by v životě chtěly dělat.
Křížová Eva, učitelka MŠ třídy Broučků

Ze života ZŠ
Projekt Komplexní podpora služby kariérového
poradenství na ZŠ v Němčicích nad Hanou
V souvislosti s harmonickým a bezproblémovým rozvojem žáků nabízí naše
škola svým žákům, rodičům i pedagogům
možnost využívat poradenských služeb
školního poradenského centra v rámci
probíhajícího projektu. Tento projekt je
spolufinancován Evropským sociálním
fondem a státním rozpočtem České republiky. Cílem projektu: je posílení klíčových kompetencí žáků ZŠ Němčice nad
Hanou, zvýšení jejich informovanosti při
stěžejních rozhodnutích ve vztahu k jejich
budoucímu profesnímu uplatnění. K naplnění tohoto cíle škola realizuje 6 vzájemně
provázaných klíčových aktivit v rámci tohoto projektu.

3. Zařazení nového předmětu Volba povolání do ŠVP
4. Tvorba jednotné koncepce řešení
problematiky kariérového poradenství na ZŠ
5. Tvorba webu školy, zaměřené na kariérové poradenství

6. Příprava a realizace exkurzí do podniků v regionu, zaměřených na volbu
povolání
V současné době je zprovozněno
nové informační poradenské centrum,
které je vybaveno novými počítači, včetně dataprojektoru a promítacího plátna.
Mgr. Hana Matušková, ředitelka školy

Termín realizace: 1. 8. 2013 – 31. 12. 2014
Dílčí cíle jednotlivých aktivit jsou:
1. Vytvoření fungujícího Informačního
poradenského centra
2. Zřízení pozice školního psychologa
se zaměřením na poradenství v oblasti trhu práce

VYHODNOCENÍ ŠKOLNÍCH ČASOPISŮ
Žákyně 9. B společně s paní učitelkou Naďou Tesaříkovou
navštívily dne 3. 4. 2014 Městskou knihovnu v Olomouci, aby se
zúčastnily vyhodnocení školních časopisů v našem okrese.
Naše cesta začala jízdou vlakem z Němčic do Olomouce. Po
příjezdu do města jsme nasedli na tramvaj a jeli na Jungmannovo náměstí do knihovny města Olomouc. Vyhodnocení dopadlo
velmi dobře, jelikož jsme získali chvályhodné druhé místo (první
nám opět ukradly Nezamyslice ), ale i za tento výkon si musíme
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pogratulovat. Následně nás čekalo drobné zkritizování (ale i to je
potřeba, abychom věděli, jak časopis vylepšovat). Po převzetí diplomu jsme měly chvíli času, kterou jsme věnovaly obhlídce města.
A poté hurá domů.
Náš časopis si můžete prohlédnout na webových stránkách
školy nebo v Městské knihovně v Němčicích.
Účastnice zájezdu: K. Rudyková, H. Chroboková, K. Matulová

Němčice
pod lupou
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Den Země
Dne 25. dubna se na naší škole konal
Den Země. Žáci z mediální výchovy pomáhali učitelům na různých stanovištích.
Pro 1. stupeň se akce konala na odpočinkové ploše za školou, 2. stupeň se přesunul
do sportovního areálu u hřiště. Byla různá
stanoviště, skupinky žáků u nich plnily různé přírodovědné úkoly. Počasí nám přálo.
Akce se vydařila. Můžete se o tom přesvědčit na fotografiích umístěných na panelech
na chodbách naší školy. I když jsme se neučili v lavicích, přesto si žáci odnášeli spoustu nových vědomostí o přírodě a vyzkoušeli si různé dovednosti.
Žáci z 9. ročníku z předmětu ekoturistika si ten den vyjeli na Křéby. O tom nám
sdělili:

tom, jaké ryby zde žijí. Ve zdejší cukrárně si
„někteří“ dali zmrzlinu a jeden žák dokonce slíbil: „Pozvu vás na zmrzlinu“, ale své
prohlášení nedodržel.
Zpáteční cesta vedla do strmého kopce,
na kterém se Křéby nacházejí, někteří tuhle cestu vyjeli na kole, ale většina šla pěšky

s kolem po svém boku. Na Křébech si vyplnili jeden z pracovních listů, druhý bohužel
nestihli, neboť je stihl déšť, a tak rychle jeli
zpátky do školy; a protože už měli hlad, šli
na oběd.
Jarek Vrána, Katka Novotná,
Žáci mediální výchovy

Křéby
Žáci devátých tříd se na Den Země,
který byl 25. dubna 2014, vydali na kolech
na Křéby a zavítali i do Morkovic. Společně
s nimi jeli i páni učitelé Jiří Pozdíšek a Pavel
Dostál, kteří na ně dohlíželi, aby se jim náhodou něco nestalo.
Žáci se sešli před školou a než se vydali
na samotnou cestu, učitelé jim zkontrolovali kola, aby se jim po cestě „nerozsypala“.
Jejich první zastávka byla v Morkovicích
u zámku, který se momentálně rekonstruuje, prohlédli si jej ze všech stran a „jeli
dál“. Projeli kolem místního rockového
klubu, který má název „U Sýpky“, kde pan
učitel Pozdíšek pronesl větu: „Každý z vás
sem bude jednou chodit na zábavu“. U
Morkovického rybníka si žáci řekli něco o
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Stonožka opět v akci
Sběr starého papíru je na Základní škole v Němčicích nad Hanou tradicí, která pomáhá.

Děti, pomáhají dětem
V letošním, jarním, dubnovém sběru žáci
získali celkem 23 800 Kč. Pomáhají a sbírají starý papír nejen žáci, učitelé, rodiče,
ale i přátelé školy. Kolik korun se letos
odeslalo pro Stonožku? Je to 7 933 Kč.

Pro potřeby žáků v Němčicích nad Hanou
zůstalo 15 866 korun. Je to velmi pěkný výsledek naší snahy někomu pomoci.
Všichni víme, že se pomáhat má, ale němčické děti to i dokáží.

Děkuji všem, kteří nám k tomuto výsledku
pomohli.
Také děkuji všem, kteří třídí odpad, protože ví, že to má smysl!!!
Alena Řezáčová

Mc Donald´s Cup
- okresní finále
Ve středu 14. května se chlapci naší školy zúčastnili okresního finále
turnaje Mc Donald´s Cup na umělé trávě v Prostějově. V konkurenci
5 prostějovských škol dokázali 3krát zvítězit a obsadili krásné 3. místo. Po celý turnaj předváděli velmi dobré výkony, za které si dokonce
vysloužili pochvalu organizátorů turnaje. Jejich výkony i výsledky jsou
příslibem do dalších let.

Mladší přípravka FK
Němčice nad Hanou
Kluci z mladší přípravky pravidelně trénují 2krát
týdně, o víkendu hrají mistrovská utkání a kromě
toho se zúčastnili turnaje v Malenovicích. Soupeři
byli sice nad jejich síly, ale byla to pro ně dobrá škola. Družstvo je momentálně tvořeno 18 hráči od
předškoláků až po žáky 3. třídy ZŠ. Bude ještě dlouho trvat, než z nich budou dobří fotbalisté, ale fotbal
je baví, a to je hlavní.
Libor Mitana

PĚVECKÝ SBOR SKŘIVÁNEK

JARNÍ SOUTĚŽE 2014
Dovolte mi, abych Vás seznámila s výsledky pěveckých soutěží, kterých se zúčastnili naši sólisté v dubnu a květnu 2014.

HANÁCKÝ SKŘIVAN 4 – 15 let
V sobotu 12. dubna 2014 se v prostějovském divadle uskutečnila regionální pěvecká soutěž HANÁCKÝ SKŘIVAN 4 – 15
let. Je to soutěž v populárním zpěvu na mikrofon s CD podkla-
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dem. Z pěveckého sboru Skřivánek se na ni připravovalo na 20
sólových zpěváků. Všem, kteří se zúčastnili, bych chtěla jménem
školy poděkovat za jejich píli a čas, který strávili při nácviku.
Porota rozhodla následovně:
I. kategorie (4 – 7 let ):
2. místo: Eva Ježková (2.B )
3. místo: Adéla Řeholková (2.B)
II. kategorie (8 – 12 let ):
1.místo: Tomáš Litera ( 4.A )
3. místo: Tereza Kvapilová (6.tř.)

Němčice
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IV. kategorie – dua, tria:
1. místo: Lenka Heráková a Tomáš Litera
3. místo: Tereza Kvapilová a naše bývalá žákyně Kristýna Ševčíková
Porota hodnotila nejen čistotu zpěvu, ale i práci s mikrofonem a přirozený a uvolněný pěvecký projev na jevišti.

O HANÁCKYHO KOHÓTA
V pondělí 28. dubna 2014 proběhla krajská soutěž v lidovém zpěvu O HANÁCKYHO KOHÓTA, do níž postoupilo
z okresu 5 našich žáků: Tereza Kvapilová ze 6. tř., Tomáš Litera
ze 4. A, Kamila Janová z 9. B, Veronika Luběnková ze 4. B a
Eliška Vrbová ze 3. A. Konkurence byla veliká! Vítězové ze dvou
starších kategorií 1. a 2. místa postoupili do celostátního kola.
Byli vybráni z 50 zpěváčků celého kraje. Němčičtí zpěváci měli
vysoké ohodnocení. Nejlépe si však vedl Tomáš Litera, který
přivezl krásné 3. místo!

ZPÍVAJÍCÍ RODINA
Poslední regionální soutěž měla název ZPÍVAJÍCÍ RODINA. Uskutečnila se v sobotu 3. května 2014 v prostějovském
divadle a přinesla nám opět vavříny. Dominik Majer ze 2. B se
svojí maminkou a mladší sestřičkou Elenkou vyhráli 3. místo.

HANÁCKÝ SKŘIVAN 15 – 20 let

Všem účastníkům a vítězům blahopřejeme a děkujeme za
vzornou přípravu a reprezentaci naší školy, města a okresu.
Mgr. Lenka Literová

Další pěvecké klání se
konalo v sobotu 26. 4. 2014
v Prostějově. Byla to regionální soutěž v populárním
zpěvu HANÁCKÝ SKŘIVAN 15 – 20 let. Naši školu
reprezentovala Kamila Janová z 9. B. V kategorii sólo
15 – 17 let vyhrála 2. místo
a v kategorii dua, tria vyzpívala s bývalým žákem Michalem Lenertem taktéž 2.
místo.

Pomáháme nemocným dětem
Zakoupením malých předmětů v podobě samolepek, přívěsků na klíče nebo náramků v jednotné ceně 39,- jsme přispěli na pomoc nemocným kamarádům, kteří se léčí v nemocnicích v Praze, Olomouci a Brně. Přispělo 85 žáků a učitelů, celkem se vybralo
3 315 Kč, což je krásná částka.
Katka Novotná, žákyně mediální výchovy

Akademie s názvem Němčicko má talent
Jako každý rok tak i letos se konala
školní akademie, které se účastnili skoro všichni žáci a všichni učitelé. Období
akademie obnáší spoustu starostí pořadatelům a nervozitu vystupujícím, ale i
přesto se akademie líbila. Kino OKO zářilo spoustou skvělých talentů. Naši nejmenší se představili jako zvířátka, želvy
ninjové, ve cvičení gymnastiky či jógy a
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v dalších zajímavých vystoupeních. Největší obdiv si zasloužili prvňáčci, a to z 1.
A i z 1. B, kteří vystupovali pod názvem
V peřině a Barevná jóga. Neměli jen
úžasná vystoupení, ale i super kostýmy a
byla radost se na ně dívat.
Mohli jste spatřit i vystoupení pěveckého sboru Skřivánek a jeho sólistů.
Když už jsme u těch zájmových kroužků,

Němčice
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musíme zmínit i vystoupení DDM Orion, jehož orientální kroužky Aisha a Almira připravily společné přestavení Kočky. Dívky jak velké, tak malé měly skvělé
masky, takže bylo vidět, že si s tím daly
opravdovou práci. S mluveným slovem
jako obvykle vystoupili šesťáci, sedmáci a
osmáci. Zato my deváťáci jsme opět tancovali.
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Již tradičně my deváťáci pomáháme
v zákulisí. S kulisami pomáhali Hynek
Dvořák, Honza Tomaník, Jakub Porupka,
Vojtěch Domanský, Jakub Přibyl a David
Václavíček. Role maskérek se ujaly Miroslava Uherková, Markéta Pospíšilová
z 9.A a Iva Hýžďalová z 9.B. Další byli
spojkami, hlídači ve škole,…
Závěr akademie tvořila závěrečná
píseň „Příběh nekončí“. V předních pozicích na jevišti stáli sólisté, za nimi sbor
a v pozadí byli zástupci i z různých tříd a
úplně vzadu byli deváťáci, kteří se loučili,
jelikož to byla jejich poslední školní akademie. Bylo nás tam víc jak 100!
Ohlasy diváků byly pozitivní, všem se
akademie líbila a sklidila obrovskou pochvalu stejně jako letošní režisérky paní
učitelka Hana Vojancová a paní vychovatelka Hana Svobodníková.
Letos byl šokující zájem o lístky, ale
nakonec se dostalo na všechny. A kdo se
ani na jedno představení nedostal, může
si jej prohlédnout na DVD.
Doufáme, že i příští školní akademie
bude stejně úspěšná a bude o ní takový
zájem.
Zpracovaly žákyně mediální výchovy
Hana Heráková, Miroslava Uherková,
Daniela Brlíková, Petra Mauerová, Markéta Pospíšilová a Eva Šťastníková.

Skvělý úspěch ZŠ Němčice nad Hanou v celostátní
soutěži organizované společností GOODYEAR
Společně pro bezpečnost dětí – tak zní název projektu, jehož organizátorem je společnost Goodyear Dunlop Tires Czech,
která dlouhodobě klade velký důraz na zvyšování bezpečnosti
účastníků silničního provozu. A to nejen řidičů a jejich blízkých,
ale také dalších účastníků, především pak dětí. Cílem je přispět k
bezpečnému pohybu žáků ve škole a v jejím okolí.
Zadáním soutěžního úkolu bylo zamyslet se
nad možnostmi a bezpečnostními riziky naší školy
a navrhnout projekt, který bude mít pozitivní vliv
na ochranu zdraví a života žáků. A to buď přímými
opatřeními, nebo investicí do vzdělávání zaměřeného na prevenci. Projekty se mohly týkat jak
dopravní výchovy, tak i organizačně technických
opatření, ať už v podobě zajištění bezpečnějšího
přecházení před školou, investicí do vybavení školy nebo například zakoupením reflexních vest či
cyklistických přileb pro žáky.
Podmínkou účasti byla příprava dvouminutového videa představujícího návrh projektu, jehož
rozpočet je minimálně 100 000 Kč. Obsah i forma
videa byla libovolná. Mohlo se jednat o vtipnou
scénku s dětmi nebo formálnější prezentaci projektu jednou či více osobami. Do projektu se směla
zapojit a soutěžit o finanční příspěvek jakákoliv zá-
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kladní škola se sídlem na území České republiky.
Rozhodovalo se hlasováním na sociální síti, kde mohli nejen
žáci, ale i jejich rodiče a také pracovníci školy jednotlivé projekty
podpořit. Výhra byla určena pro prvních pět škol s nejvyššími počty hlasů a dalších pět škol měla vybrat odborná porota. Náš projekt nazvaný Naše dovednost nám zvýší bezpečnost,
u jehož zrodu stála paní učitelka Mgr. Lucie TESAŘOVÁ, se sice neumístil mezi školami s nejvyšším
počtem hlasů, ale svou kvalitou zaujal odbornou
porotu, která rozhodla o tom, že ZŠ Němčice nad
Hanou byla zařazena mezi vítěze a získala tak dne 2.
června 2014 částku 100 000 Kč. Tyto finanční prostředky budou využity na realizaci různých aktivit,
které rozvíjejí vědomosti, dovednosti a návyky s dopravní tematikou. Mimo této hlavní ceny se nám
podařilo vyhrát i první speciální ocenění od společnosti BESIP. Obdrželi jsme tak balík s reflexními
páskami a přívěsky pro děti, které využijeme hned
na škole v přírodě. Tyto krásné náramky a přívěsky
získá každý účastník pobytu.
Děkujeme všem, kdo nás svými hlasy podpořili a spolu s námi se těší z tohoto mimořádného
úspěchu.
Mgr. Lucie Tesařová , Mgr. Pavel Janura

Němčice
pod lupou

Číslo 1/2014

Rozhovor s paní učitelkou
a zároveň naší šéfredaktorkou
Rozhodl jsem se udělat rozhovor s paní učitelkou Mgr. Naďou Tesaříkovou u příležitosti jejích kulatých narozenin.
Vy slavíte kulaté narozeniny. Jak je oslavíte a plánujete
hodně veselou oslavu?
„Slavím, už šedesáté. Slavit jsem začala už 7. května se svými sedmáky, kdy jsme spali ve škole. Dostala jsem krásný dort
s jedlou fotografií naší třídy, pak poukaz na masáže, knížku o
Kateřině Veliké (s dovětkem, že z ní udělám referát o knize),
hodně květin a další dárky. V den mých narozenin (16.) jsem
slavila se svými kolegy a 24. května s rodinou. Potěšila jsem
se se všemi, kdo si udělal čas a přišel si se mnou popovídat,
zazpívat, zavzpomínat.“

Jaké je vaše životní motto?
„Jako učitelka jsem se vždy snažila být vzorem svou zodpovědností, spolehlivostí, vždy jsem byla upřímná a všechny děti,
co jsem učila nebo učím, jsem měla a mám ráda.“
Děkujeme paní učitelce za poskytnutí rozhovoru a za celý
tým školních redaktorů přejeme krásné narozeniny a vše nejlepší do dalších let.
Václav Kubíček

Jak dlouho učíte na naší škole?
„Už 37 let. Mým nejstarším žákům je teď 52. Jeden žák se
dokonce oženil dříve než já.“
Učila jste celý život na naší škole a baví vás to tady?
„Ano, celý život a pořád mě to baví, kdybych se měla znovu
rozhodnout, tak bych se rozhodla stejně pro učitelské povolání.
Naši školu mám ráda, mám ráda své kolegy i žáky. Vždy jsem se
snažila o dobrou pověst naší školy.“
Těšíte se do důchodu?
„Až nastane ta chvíle, tak mi to bude všechno chybět, ale
zase budu mít čas na rodinu a své koníčky.“

Ze života ZUŠ
Malí herci ze ZUŠ v Kině Oko
Ve dnech 20. 5. a 22. 5. se na jevišti němčického kina Oko předvedli žáci
literárně-dramatického oboru se svými
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ročníkovými divadelními inscenacemi Kocourek Modroočko a Království
hraček. Představení shlédly děti z MŠ
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Němčice, ZŠ Němčice a ZŠ Vrchoslavice. V odpoledním čase i rodiče a veřejnost všichni diváci je ocenili velkým
potleskem a pochvalnými reakcemi.
V textově náročném příběhu kocoura
Modroočka s líbivými písničkami od
Marka Ebena se předvedli Milan Šebesta, Tomáš Šmíd, Petr Kundel, Martina D.
Bašková, Lucie Šebestová, Veronika Luběnková a Vlastimil A. Palíšek. Scénář k
představení Království hraček aneb Co
se děje v hračkářství, když odbije půlnoc si v hodinách výuky vytvořili hravou improvizací žáci sami. V příběhu
o kamarádství a vzájemné pomoci hráli
Kristýna Kypastová, Michal Vrána, David Soldán, Žaneta Luběnková, Ellen
Kettnerová, Magdalena Šebestová, Martina Gardavská, Valerie Šebestová.
Bc. Zdeňka Gregorová
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Film „Hledej mezi řádky“
Prvotní myšlenka vzniku tohoto originálního uměleckého „počinu“ vznikla
v době, kdy byl na ZUŠ otevřen nový studijní obor Multimédia s předmětem „filmařina“.
V minulém roce přinesla první spolupráce Literárně-dramatického oboru a
oboru Multimédia zdařilou videopohlednici o větrném mlýně v Přemyslovicích.

Tato čtyřminutová hraná groteska získala
1. místo na festivalu Jičín – město pohádky.
Příprava a realizace filmu „Hledej mezi
řádky“ byla celoroční náplní výuky žáků
1. a 2. ročníku II. stupně literárně-dramatického oboru a žáků oboru Multimédia.
Scénář filmu vytvořili sami žáci a byl inspirován známou pověstí o králi Ječmínkovi.
Hrané pasáže filmu střídají animované scé-

ny, které vytvořili žáci výtvarného oboru.
Film se natáčel od dubna a na filmovém
plátně poznáte mnoho známých míst města Němčice nad Hanou, točilo se v základní škole, v knihovně, nákupním středisku
nebo na městském úřadě.
Slavnostní premiéra filmu se uskuteční
ve čtvrtek 19. června v 18 hodin v kině Oko.
Bc. Zdeňka Gregorová

Ze života DDM
Zprávičky z DDM ORION Němčice nad Hanou
Začátkem školního roku jsme nabídli všem věkovým
kategoriím v Němčicích nad Hanou a přilehlém okolí 58
kroužků, z nichž zahájilo svou činnost 56. Pravidelná zájmová činnost - kroužky - tak vytváří v tomto školním roce podmínky pro zájmové vzdělávání 665 účastníků z Němčicka.
Od září do května jsme připravili pro širokou veřejnost
40 příležitostných akcí, na kterých se vystřídalo 4554 účastníků.
První velkou dubnovou akcí bylo pořádání oblastního
kola soutěže MŠMT ČR Zlatý list 2014. Své znalosti v poznávání přírody porovnaly děti v mladší i starší kategorii z
12 soutěžních týmů. V mladší kategorii do krajského kola
postoupil tým Masarykovy základní školy z Nezamyslic, nesoucí název Ochránci. Starší kategorii budou v olomouckém
krajském kole soutěže reprezentovat ti, co jsou první, tedy
tým reprezentující DDM ORION.
V dubnu jsme připravili pro příznivce sportu a recese
další ročník zábavného odpoledne s názvem Velká aprílová
jízda. V mnoha netradičních, ale i praktických disciplínách
soutěžili nejen děti a junioři, ale také dospěláci. Putovní zlatou šlapku si letos odnášeli Toník Bartošík s mladším bratrem Michalem.
Poslední dubnový den je věnován všem čarodějům a čarodějkám. Čarodějnické odpoledne s názvem Světový čarodějnický kongres letos zahájilo svůj program už na náměstí, kam se na jednotlivé ranveje slétaly delegátky a delegáti
mnoha světových zemí. Jejich cílem bylo projednání nových
čarodějnických dovedností a jejich předání našim dětem.
Každé dítě, které přišlo ke stadionu a plnilo u čarodějnic
úkoly, získalo bodíky. Za splnění všech úkolů pak každý malý
čaroděj odcházel domů s legitimací, opravňující čarovat. Na
světový čarodějnický kongres nám přálo počasí a malí, velcí
i dospělí si celý program náramně užili.
Ve školním roce 2013/2014 připravil Dům dětí a mládeže
Orion Němčice nad Hanou pro děti z prvního stupně celoroční soutěž. Děti každý měsíc pod vedením svého třídního učitele plnily úkoly, které jim v jejich vlastnoručně vyrobené třídní schránce, k tomu určené, zanechával skřítek
Troubelín. Tomu děti plněním úkolů pomohly dostat se ze
školy zpět do lesa k ostatním skřítkům. Soutěž byla složená
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z vědomostních a tvořivých úkolů. Jejich společné zpracování mělo jednotlivé děti ze třídy spojit a pomoci jim utužit
kolektiv. Děti také získaly nové vědomosti a zkušenosti. Za
zmínku stojí například poslední úkol měsíce dubna, který si
Troubelín pro děti připravil. Děti měly vyrobit čarodějnici.
O tom jak krásné čarodějnice vznikly, se mohli přesvědčit
všichni, kteří přišli na letošní Čarodějnický kongres. Plnění
úkolů pak posuzovala odborná porota složená z pracovníků
DDM ORION. Velká pochvala patří všem třídám, ale vítězem může být jen jedna. A tím se stala 2. A s třídní paní učitelkou Mgr. Annou Vlčovou. Těmto dětem patřilo jedno páteční dopoledne plné her a zábavy v režii pracovníků DDM
ORION. Velké poděkování pak patří všem třídním učitelům,
kteří se do soutěže aktivně zapojili a byli dětem ze své třídy
vždy nápomocni.

Jarní měsíce se nesou pro všechny děti z našich tanečních
kroužků v soutěžním duchu. Zejména děvčatům ze souboru
mažoretek, orientálním tanečnicím a streetdancovým tanečníkům se letos daří. Jejich vystoupení můžete vidět 7. června
na festivale zájmových činností NAPOHODU, který tradičně
proběhne v prostorách němčické hasičárny. Každý ze zmiňovaných tanečních oborů se v letošním školním roce pod
hlavičkou DDM ORION probojoval až do celostátní úrovně
ve svém tanečním odvětví.
V letošním školním roce jsme mohli celou řadu akcí
uspořádat i díky dobré partě našich instruktorů. Zájem o
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práci v tomto specifickém kroužku
projevilo přes 20 mladých lidí, ale
pravidelnými pomocníky na akcích
se nakonec stali: Kačka Matulová,
Raďa Kouřil, Honzík Bartošík, Barča
Bašková, Pája Mičková, Bětka Šimáková, Mája Horáková, Anička Zmidlochová, Lea Klesnilová, Michal
Lenert, Zuzka Kvíčalová, Kája Hrubá, Adam Kopřiva, Alča Kyseláková,
Natka Oulehlová a Terka Skaličková.
Každý z nich přispěl svojí troškou do
mlýna a každý z nich pomohl tak, jak
uměl. Všem za jejich celoroční práci
v Klubu instruktorů děkujeme.
Za všechny děti a pracovníky
DDM ORION vás zveme na festival
zájmových činností NAPOHODU 7. června se vám předvedou děti z našich kroužků a pochlubí se tím, co se
za rok naučily. Na podiu i mimo něj
můžete získat inspiraci pro zápis do
kroužků na příští školní rok. Na Napohodu, kromě výborného občerstvení v režii SDH Němčice nad Hanou,
získáte také ucelený přehled o nabídce kroužků od září 2014. Můžete ale
přijít jen tak a pobýt ve společnosti
DDM ORION a vyzkoušet si různé
doprovodné činnosti. Přibližně dvouhodinový program začíná v 17.00 hodin a plynule bude pokračovat večerním posezením u táboráku.
Rádi bychom navázali prázdninovou aktivitou na loňskou velmi
vydařenou fotosoutěž ORION NA
CESTÁCH. Pošlete nám fotku odkudkoli, na které budete vy a naše
logo. Malinká loga do kapsy si můžete
vyzvednout na domečku. Fotky posílejte na náš mail Info@ ddmorion.
cz. Fotky budou, stejně jako ty loňské, zveřejněny na našich webových
stránkách www.ddmorion.cz.
Všem dětem přejeme krásné a
prosluněné prázdniny, rodičům načerpání energie, a pokud se neuvidíme na letních táborech, tak v září
ahoj 
Velké poděkování patří vedoucím
kroužků – našim externím pedagogickým pracovníkům. Není to jen čas,
který dětem v kroužcích věnují, ale
především energie, dovednosti, úsilí
a životní krédo každého z nich, které
domečkovým dětem předávají.
Za kolektiv pracovníků DDM
ORION Eva Bašková
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Z kulturního života
Setkání s důchodci
Začátek dubna patří již několik let
Setkání s důchodci. Ani v letošním roce
tomu nebylo jinak. V odpoledních hodinách se v sále sokolovny sešlo téměř 200
občanů seniorského věku. Jelikož se blížily
velikonoční svátky, tak všichni účastníci
setkání obdrželi velikonoční vajíčko. Do
výroby drobného dárku se zapojili žáci
naší základní školy pod odborným vedením svých pedagogů. Děvčata z osmých
tříd společně s paní učitelkou Vojancovou
upekla něco sladkého a obložené bagety
připravila děvčata ze školní kuchyně.
Do programu byla připravena beseda
s paní starostkou Ivanou Dvořákovou a
s panem místostarostou Ing. Janem Vránou. Po vyčerpávající besedě všem zúčastněným zahrála kapela Osvětové besedy
Litenčice pod vedením Jindřich Nováka.
Někteří odvážlivci přijali i naše pozvání
na taneční parket. Celým velmi příjemným odpolednem slovem provázel pan
Jiří Vrba.
Jana Oulehlová

Hanácký divadelní máj
V letošním roce se v našem městě konal již 28. ročník pře- 2. místě doporučila KDO Hvozdná s inscenací Misantrop. Na
hlídky ochotnického divadla Hanácký divadelní máj. Divadel- celostátní přehlídku amatérského činoherního divadla pro děti
ní maraton zahájil v neděli 27. dubna náš DS Na Štaci komedií Popelka Rakovník 2014 byla doporučena inscenace Čarodějův
Charleyova teta, bohužel jsme nemohli z kapacitních důvodů učeň Divadelního souboru J.K.Tyl Brodek u Přerova.
sálu uspokojit všechny diváky. Zahajovacího večera se zúčastNejen porota uděluje ocenění. Stalo se již tradicí, že nejnil také poslanec Parlamentu ČR MUDr. Pavel Holík, který v lepší inscenaci oceňuje také publikum, které prostřednictvím
letošním roce převzal záštitu nad celým festivalem. Program svých hlasů rozhoduje o vítězi, kterým se v letošním roce stal
přehlídky se v letošním roce nesl v duchu komediálního žán- místní DS Na Štaci s inscenací Charleyova teta. Také dětský
ru, což se velmi příznivě odrazilo na velmi vysoké divácké divák oceňuje nejlepší pohádku, a to prostřednictvím Klubu
účasti na všech představeních.
dětského diváka, který nejvyšší ocenění letos udělil DS Na ŠtaCelkem se naší přehlídky zúčastnilo
deset souborů s jedenácti soutěžními inscenacemi. Z toho šest souborů se svými
inscenacemi usilovalo o postup na národní přehlídku Krakonošův divadelní
podzim ve Vysokém n. J. a pět o účast
na rakovnické Popelce. Porota neměla
lehký úkol vybrat ze všech představení
ta nejlepší, ale nakonec rozhodla, že nominovaným souborem do Vysokého n.
J. bude DS Bezchibi Brtnice s inscenací
Central Park West. Dále odborná porota
doporučila na 1. místě DS bratří Mrštíků
Boleradice s inscenací Zapeklitá komeVyhodnocení doprovodné akce HDM „Andersenova hvězdička
die aneb Kdo si brousí nad Paďousy a na
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ci s inscenací Královna koloběžka první.
U příležitosti konání divadelního festivalu jsou
vyhlášeny i doprovodné akce pro mateřské a základní školy. Mateřské školy se účastní výtvarné
soutěže, do letošního ročníku se zapojilo devět mateřských škol na téma „Hurá, jaro je tady“. O vítězi
rozhodli členové zúčastněných soutěžních souborů, a tím se stala Mateřská škola Tištín. Žáci naší
základní školy se zúčastnili literární soutěže Andersenova hvězdička. Do letošního osmého ročníku
bylo přihlášeno celkem 54 prací. Ty nejlepší byly
oceněny v průběhu divadelního festivalu.
Po dvou letech se nám opět podařilo otevřít
seminář pro divadelní ochotníky, tentokrát pod
názvem Režisérská dílna, který vedl Ladislav Valeš, režisér a herec Rádobydivadla Klapý. Seminář
probíhal v prostředí místní fary, za poskytnutí zázemí bych ráda poděkovala panu faráři Stroganovi.
Ojedinělý byl i výstup z tohoto semináře. Účastníci
třídenního semináře si připravili na závěrečný večer ukázku z divadelní hry Detektor lži.
Byl to náročný, ale krásný týden plný ochotnického divadla. Všechno proběhlo tak, jak mělo. Nezbývá než poděkovat
všem souborům, porotcům, spolupracovníkům, kteří přiložili ruku k dílu. Velké poděkování patří Olomouckému kraji a
Ministerstvu kultury ČR, které řadíme mezi naše stálé a velké sponzory. Díky patří i všem dalším, neméně významným

sponzorům a mecenášům, bez nichž by se tato přehlídka nemohla uskutečnit. A na závěr patří velké díky Vám divákům,
kteří jste svou vysokou návštěvností připravili velmi příjemnou atmosféru v našem sále. Velmi si toho vážím, neboť je to
pro všechny pořadatele povzbuzující do další práce.
Ať žije HDM 2015!
Jana Oulehlová

Známé i neznámé na HDM vždy poznáme
Předesílám, že poodstrčím hezké
české, nicméně málo výstižné slovo
ochotník a nahradím jej bohatším slovem amatér.
O ch o t n í k je sice ochoten něco dělat, avšak jaksi v tom výrazu chybí obsah
nejkrásnějšího, nejnaplněnějšího smyslu
veškerého dění života; nevystihuje lásku; kdežto slovo a m a t é r ho má.
A m a t é r je ten, kdo své zálibě věnuje mnoho, někdy i všechno. Je vybaven odbornými znalostmi. Je ke své zálibě poctivý a svědomitý.
Jak se mohlo v našich zemích usadit
ono hanlivé: „Ty amatére!?“ Možná, nějaký profesionál kdysi narazil na amatéra, který byl lepší, než on. A tak z pouhé
závisti zvolal svůj výsměch. Poněvadž
nemáme o závistivce v českých zemích
nouzi, a m a t é r se vžil, zcela nespravedlivě a nesprávně, i jako urážka, v lepším
případě jen nedůvěra. Přitom se nějak
pozapomnělo na pojem d i l e t a n t ,
označující jak špatné amatéry, tak i špatné profesionály.
Nyní si dovolím postřehy z amatérského divadelního klání.
VEČER PRVNÍ.
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Divadelní sál naší kapličky umění,
kterou nám závidí i Praha (žádné haha-říkají to Pražáci!) potemněl a naplnil se
libými zvuky hudby a nádherného zpěvu. Asi třicet diváků, kteří už se dovnitř
nevešli, mohli ve foyer jen naslouchat.
Se schodů v hledišti vznosně kráčela
zdejší známá půvabná zpěvačka. Ve tmě,
s mikrofonem v ruce a v dlouhé sukni se
jí podařilo ladně snést a dojít na jeviště
bez jediného škobrtnutí v chůzi a hlasu.
Zkrátka, profesionálka každým coulem.
Diváci i ve tmě věděli, že je krásná. Je taková i civilně. Je naší pěveckou chloubou
a při zpěvu jí to obzvlášť sluší. Pánům v
sále srdce plesala a dámy byly unešeny.
Zpívajíc usedla, ač svůdně přec skromně na ta věhlasná jevištní prkna a přijala
do náruče roztouženého ředitele HDM,
známého to zdejšího amatérského herce
a komika, navíc v rolích „předskokana“
a učitele herectví. Citový výlev vystřídal
ředitelův výslech: Jak k tomu hlasu přišla? Svěřila se nám. Odešla. Okouzlující
dojem zůstal.
Přivítána byla naše vždy elegantní,
klidná a usměvavá starostka. Příjemně,
mile, stručně, jasně, a nečteně; zkrátka jak umí hovořit; přivítala divadelní
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máj i známého poslance a lékaře v jedné osobě, tedy mecenáše a hosta HDM.
Poslanec a ředitel se spolu za bouřlivého
smíchu obecenstva tak “zakecali”, až je
musela z časových důvodů, s šarmem jí
vlastním, rozehnat též elegantní a krásná, naše známá “kultura”. Sklidila souhlasný smích a potlesk. Nelze vynechat
fakt, že naše město (lépe řečeno –ečko)
se vskutku hemží krásnými ženami. Je
tím všeobecně známé. Nejlépe se naše
dámy skví právě v divadle.
Známou tradiční znělkou byl Hanácký divadelní máj otevřen zážitkům.
Opona se rozhrnula a zdejší známý
amatérský spolek předvedl komedií.
Trefně. Byli v ní staří známí dobří herci,
ale i dosud neznámí začátečníci. Právě
u kandrdasů jsme měli možnost poznávat jejich nadějné vyhlídky.
V hlavní roli se hercův mužný zjev
i hlas v rychlých převlecích měnil ve
„svůdně“ ženský. Ovšem, skutečně přitažlivou se tahle skoro žena stala ve
chvíli, kdy se dva protřelí svobodní pánové, dozvěděli o jejím bohatství. Jedním z nápadníků byl kdo? No ano, nezmar pan ředitel předskokan. Před chvílí
obluzoval zpěvačku a teď jede po vdově,
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nestyda!
Jaký cítí muž zoufalý odpor k nápadníkům a zároveň v kůži ženy nesmí ty
chlapy odmítat jinak, než typicky ženskou lstí? Herec to zvládl skvěle.
Ke konci hry zaperlila opravdově a
přirozeně svůdná herečka nechtěným
přeřekem. Objevilo se na ní sice lehounké, téměř nepostřehnutelné hnutí mysli,
ale aniž hnula brvou, bez ztráty úsměvu
v tváři, načatou větu bravurně dořekla
špatně. Bylo to milé a okouzlující. Odměnou jí byl vděčný láskyplný smích a
velký potlesk. To jsou amatéři!
VEČER DRUHÝ.
Opět plný sál. Velmi dobře známý a
velmi úspěšný amatérský divadelní soubor nemohl zklamat. A nezklamal. Hrál
satiru známého současného českého
profesionálního dramatika, která měla
premiéru v roce 1983. Týkala se tehdejší
doby, týká se současnosti a nepochybně
se bude týkat i vzdálené budoucnosti,
čímž se zařadila mezi klasiku. Jak bylo
psáno v programu, s podáním své hry
tímto souborem byl autor spokojen bez
námitek. I tady uspěli skvěle. To jsou
amatéři!
VEČER TŘETÍ.
A zase přeplněno až se nedostávalo
míst. Seznámili jsme se nám úplně neznámým amatérským souborem. A překvapili. Velmi a nečekaně. Takový způsob hry jsme ještě nikdy neviděli. Celý
byl postaven na nápovědě. Ne, že by naschvál. Z nutnosti. Nejdříve to vypadalo,
že jedné herečce něco vypadlo, posléze
to začalo vypadat, že toho vypadává víc,
herečka pobíhala jen na kousku jeviště a
stále se vracela do jednoho místa. Později kolem toho místa začali kroužit i
jiní herci, tempo hry se zpomalovalo a
zpomalovalo. První čtyři řady diváků
slyšely napovídání (už téměř nepřetržité) a ostatní řady si posléze domyslely,
co se děje. Asi jsme se začali radovat
z takové nenadálé podívané a čekali
jsme, zda a jak to dohrají až do konce,
protože o přestávce se sál nijak zřetelně
nevylidnil. Dohráli to. Skutečně se povedlo a dokonce jsme poznali, o čem

to vlastně bylo. Celé divadlo zachránila
úsměvně sklerotická: a když potřebovala, tak i nahluchlá; stará teta, která jediná měla zdravý rozum, smysl pro humor
a radost ze života. Na konci si zatančila
s oživlou mrtvolou. No - a samozřejmě,
hlavní hrdinkou večera byla děsně nadřená, neznámá a nepoznaná nápověda.
Za zmínku stojí ještě velmi zdařilý
kontakt s divačkou v první řadě a herečkou na jevišti. Tahle nám známá divačka
se do ticha sálu nečekaně zařehtala svým
známým výrazným nepřehlédnutelným
smíchem. Tím rozesmála jednu z hereček tak, že na chvilku utekla za kulisy.
Po skončení hry byl potlesk vřelý. Těžko soudit, co se dělo. Třeba jim
někdo na poslední chvíli onemocněl a
statečný nedoučený jedinec se obětoval.
Zajisté byli i oni amatéry. Nikoliv diletanti, co se rádi vytahují, že text se učí
jen zbabělci.
Smáli jsme se a pobavili se. Díky,
soubore!
VEČER ČTVRTÝ.
Řady mírně prořídly. Asi se někteří
potřebovali vyspat po včerejším nebývale dlouhém představení, jiní možná
byli otráveni, že nedošlo k očekávanému
obsahu slibného názvu představení. Ti
druzí ať litují, že nepřišli. K vraždě sice
nedošlo, ovšem situace byla velmi vyhrocená, a o ničem jiném než o sexu se
nemluvilo. Zpočátku zejména divačky
nadzvedávala jediná herečka na scéně.
Hrála psycholožku. Byla hodně namíchnutá a nadávala ukrutně sprostě. Pokračovala ve svém sarkasmu a vulgaritě i
po příchodu její mnohaleté kamarádky a zaměřila svou zlobu na ni. Dialog
se rozvinul do fáze zjištění, že tato její
kamarádka, tvářící se dlouho naivně a
nechápavě, podvádí svého manžela s jejím manželem. V tom momentě přestaly
vulgarizmy na jevišti tak nějak vadit. Děj
se dramaticky odvíjel, známý amatérský
soubor byl skvělý. V soutěži zvítězili. Víc
neprozradím. Škoda, že jste to neviděli.
VEČER PÁTÝ.
Přijeli naši velmi dobří známí, pravidelní hosté HDM, zkušení amatéři.

Představení nemělo chybu. Až na jednu. Marně jsme čekali na: v názvu slíbeného Misantropa. Možná šlo o známý
český vtip …. Možná přijde i kouzelník.
V tomto názoru se shodli všichni dotázaní diváci. Nevím, co na to divadelní
kukátko. Profesionální porota vyhodnotila představení jako třetí nejlepší. Musíme jim věřit a divácky se ještě trochu
zdokonalit.
VEČER ŠESTÝ.
Divadelní zážitky i soutěž uzavřel
nám dobře známý amatérský soubor a
náš častý host. Černá komedie, mrtvola za mrtvolou, podezřelým byl každý;
dokud se sám nestal obětí důmyslných
vražd různými způsoby; a do poslední
chvíle vrah neznámý! To vše nás udrželo
v napětí až do konce (včetně přestávky).
ZÁVĚREM:
Ještě je zapotřebí se zmínit o našem oblíbeném panu řediteli a jeho roli
amatérského předskokana. Vtipnými
scénkami zahajoval každé představení,
a těžko říct, jak to dělal, že jednoduchými triky vystihl nejen obsah, ba dokonce i situace. Tak například chodil bos
nebo odhalil svůj hrudní koš zepředu
i zezadu, jak to později udělal i některý z herců na scéně. Špionáž? Což o to,
odhalit se je snadné, ale on si předem
donesl i rekvizity. Na vražedný večer si
přinesl na jeviště kufr; prý ho našel za
dveřmi jejich domu, kam se po týdnu
nepřítomnosti pro něco stavil; vytáhl z
něho převlek a rázem se stal roztomilou Desdemonou a nechal se dobrovolně škrtit Othelem (divák). No, nepolezeme mu do kuchyňky. Co se dělo
v prvních řadách na prvního máje ani
nechtějte vědět. Dámy ve tmě ječely a
ředitel volal: ”Rožnite!!!” Asi se bál, že
políbí nějakého chlapa.
Pro úplný přehled jeho řádění dodávám, že scénkami vyučování herectví
komicky obohatil každovečerní, jinak
fádní, povinnost seznámit obecenstvo
s programem a sponzory. „Oběťmi“ jeho
výuky byli tři zdejší mladí, dříve děti.
Pěkně nám vyrostli!
Známý zavilý kritik diletant

Němčické hody
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Soutěž

?

?

?

Na soutěžní otázku z minulého čísla nám přišly dvě
správné odpovědi. Oba soutěžící poznali, že Holičství
– kadeřnictví Cyrila Rumplíka stálo v místě dnešního
parkoviště u Nákupního střediska COOP. Z odpovědí
jsme vylosovali paní Jiřinu Kroupovou. Děkujeme za
odpovědi a výherkyni blahopřejeme.
Nová soutěžní otázka:
Poznáte, která ulice se nachází na fotografii z roku
1959?

?

?

V městské knihovně zavládlo jaro

V pondělí 7. dubna 2014 se v knihovně konala akce o vitamínech s názvem Flavon. Tato akce byla v minulosti jednou zrušena
pro nemoc lektorky, proto byla nyní nahrazena. V úterý 8. dubna
navštívila knihovnu družina s paní vychovatelkou Svobodníkovou. S dětmi jsme malovaly, tvořili jarní duhu z barevných šátků
a mluvili o jarních zvycích a činnostech, které jsme si přečetli v
knížkách.
V pondělí 16. dubna patřilo odpoledne v knihovně již poněkolikáté akci s názvem ,, Správná podprsenka“. Pro velkou
návštěvnost a úspěšnost proběhla akce v knihovně již potřetí a
věřme, že ne naposledy.
Ve středu 16. dubna zavítala do knihovny třída 1. A místní
ZŠ. Na programu bylo téma Velikonoce a vše kolem nich. S dětmi
jsme si připomněli symboliku a význam těchto křesťansky nejvýznamějších svátků v roce. V pátek 18. dubna se v knihovně také
již poněkolikáté konala oblíbená beseda s názvem svíčky. V úterý
22. dubna si to do knihovny namířila družina pana učitele Procházky a paní vychovatelky Huťkové. Děti malovaly, tvořily, četly.
Na konec jsme si i zatančili. Ve středu 23. dubna 2014 probíhal
po celé ČR ve všech knihkupectvích Den bez DPH na knihy. I
naše knihovna této akce využila a nakoupila tak knihy s velkou
slevou. Můžeme se tedy pyšnit i novinkami jako jsou třeba knihy Božský
bastard – čtení pro ženy či psychothriller s názvem Vraní dívka. Pátek 25.
dubna 2014 patřil akci s názvem Líčení
v knihovně (Den krásy) pod vedením
Marie Hudcové. Dámy si mohou přijít
do knihovny půjčit knihy a nechat se
hezky nalíčit. Třeba na večer.
Potom už přišel Hanácký divadelní
máj 2014 a knihovna byla po celý týden
konání festivalu uzavřena. Ve středu
21. května 2014 se v knihovně konala
akce s názvem Povídání o lněném oleji
a jeho blahodárném vlivu na lidský organismus, o zdraví, přírodě a čajích z
citronové trávy (značka Club 21 – Misiva).Více akcí jsme, bohužel, nestihli,
ale já již nyní vím, že se máte na co těšit
na podzim 2014. Přeji vám krásné a
slunečné léto po všech stránkách.
Mgr. Jana Hošáková
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Vycházející slunce se skrývalo za mraky...
V sobotu 17. května ve čtyři hodiny nad
ránem byla nad Němčicemi zatažená obloha, ponuré šero a ještě k tomu poprchávalo. K vstávání
z teplé postele v tuto dobu musel být skutečně vážný důvod. Kromě občanů Němčic, kteří opouštěli domov i v sobotu za
svojí prací, se na náměstí před žudrem
sešlo v půl páté ráno sedm chlapů vyzbrojených kosama a jedna krojovaná děvčica
s hráběma. Ano, byli to sekáči trávy. Totiž
po delším, až otravném, leč užitečném,
deštivém a chladném počasí, se začalo
blýskat na lepší časy. Předpověď pro příští
dny byla velice příznivá – teplo a slunečno.
A to byl ten důvod, vyrazit na sečení trávy,
tentokrát na farskou zahradu. A tak opět
po roce byli v akci stréci v čele s Květou
Černým, známým včelařem, malířem, a
tím pádem i milovníkem přírody a tradičních technologií. S ranním rozedníváním
padala k zemi tráva pod kosami sekáčů,
ozývaly se typické zvuky, které vydávají
kamenné brousky o ostří kos. Do toho se
mísil zpěv ptáků, ke kterým se postupně
přidali i samotní sekáči. Žádný řev motorových kos nebo sekaček. Rosa v trávě
byla díky nočnímu dešti vynikající, také
štamprlka slivovičky pro zahřátí přišla
sekáčům vhod, takže za půldruhé hodiny
byla celá zahrada posečená.

Nádherná vůně čerstvě posečených bylin
je odměnou sekáčům za jejich námahu.
Všichni, kdo jsme při tomto sečení byli,
jsme se při malém občerstvení shodli, že
sečení je práce pro opravdové chlapy, ale
i tak je v tom kus romantiky. Je to něco,
co člověk nezažívá každý den. Vyvstávají
vzpomínky na dědy, otce a strýce, kteří
každým rokem, několik dní po sobě, cho-

dili nad ránem na louky a stráně za městečkem a kosili v potu tváře. Pomáhali si
jeden druhému. Tenkrát to jinak nešlo.
Prostě byli to sekáč. A proto jsme si slíbili,
že příští rok se na sečení trávy sejdeme
s kosama zase. Snad k nám přibudou další
sekáči a pohrabovačky.
Květen 2014
Jiří Vrba, Němčice nad Hanou

JE TO DAR NEBO NE?
V domovině naší, v městě zdejším dlí mnohé spolky, svazy, kluby či jak jinak se nedůležitě zvou neb významnou jest
činnost jejich, ryze dobrovolná a veskrze prospěšná, nikolivěk
název jejich.
Působení některých pochází již z dob pradávných, tedy ze
století předminulého, dávných a nedávných, tudíž ze století
minulého a nynějšího. Vznikají i zcela nové, neobvyklé. Obsah
práce jejich nemění se příliš, jen pojmenování pozměňováno
bývá, jak v těchto zemích zvykem bývá.
Ku památce zakladatelům dřívějším užito jazyka jest, mohlo
by zdáti se archaického, pro úvod k příběhu současnému.
Pepa seděl v příjemně vyhřátem obýváku s knihou v ruce
a jeho zahloubání podbarvovala tichá jemná hudba. Vtom se
rozlétly dveře kuchyně a na stůl dopadly dvě síťovky. Bouřlivý
příchod Zity svědčil o ztrátě pohody nejméně na hodinu, dle
závažnosti možná i na zbytek dne. Mlčel a vyčkával. Věděl, že
nejvíc ji pobouří, když se zeptá. Rozšířené chřípí se jí zvolna
stahovalo a dech uklidňoval.
„Dvě skoro prázdné tašky a tisícovka je v řiti!“ vykřikla.
„Nebuď sprostá,“ napomenul ji klidně, „musíš nakupovat
racionálně.“

Číslo 1/2014

„Sprostá nejsem. Je to anatomicky přesné. Kdybych nakupovala kuřivo; naštěstí nekouříme; řekla bych, že tisícovka je
v plících. Napomínal bys mě? Příště jdeš na nákup ty!“ vychrlila bez jediného nadechnutí. Mlčel, neb mlčeti : zlato. Chvilku
ticha prořízl opět její hlas s nádechem touhy vyburcovat jeho
zvědavost.
„Tak jsem před chvílí potkala Edu.“
Nepřekvapen sdělením řekl: „To je normální, vy se často potkáváte.“ Ona dodala: „A mluvili jsme spolu.“ „I to je normální.
Stále máte hlavy dohromady. No jo, stará láska nerezaví. Nejsem žárlivý, nejsem závistivý. To je dar od boha.“
„To je novina! Nebýt toho, že jsem si všimla, jaké na mě děláš psí oči, tak bych si vzala Edu. A neopakuj mi pořád dokola,
že kamarádům se holky nekradou. Zrovna teď jsem šíleně naštvaná. To, co ty, by Eda nikdy nedělal.“
„Vypadá to, že po delší době zase kalíš klidné vody našeho
šťastného manželství.“ řekl lakonicky.
„Já kalím a ty je kálíš. A už hodně dlouho. A já se to dozvídám jako poslední! A od koho ? Zrovna od Edy! Právě od
něho se musím dozvědět, jaký jsi blbec, a že on by mi to nikdy neudělal!“ Ocenil její slovní hříčku s a-á; právě kvůli jejímu
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smyslu pro humor I ve sporech si ji asi vzal; a nevzrušeně pravil: „Prosím tě, už , o co jde. Přechází mě trpělivost.“ Nadechla
se a vykřikla: „Svým kamarádíčkům a kamarádkám ze spolku
rozdáváš miliony!“ Vyrazilo mu to dech. „Prosím tě, o čem to
blábolíš? Jaké miliony? My máme miliony?“
„Dáváš jim k narozeninám výherní stírací losy. A ani se nezeptáš, jestli a kolik vyhráli! Jak to můžeš dělat? Ty okrádáš rodinu. Sousedi vedle koupili auto a spravují barák! Možná z našich peněz!“
„To těžko. Ještě narozeniny neměli. Dělám to až letos. Při
té finanční krizi jsi mi zkrouhla kapesné. I žáček I.A má větší!
Zklidni hormony. Neškrábou losy přede mnou jen proto, abych
se necítil trapně, jaký jsem jim dal dar. Za dvacku! Jen chvilku
naděje. To je nějaký dar? Kdyby třeba někdo vyhrál i milion,
tak co ? Nás to stálo jen tu dvacku. Ostatní je věc štěstí. A ty bys
záviděla třeba nějakému hasiči milionovou výhru? Vždyť jsou v
nebezpečí a nasazují svůj život za náš majetek a náš život!! Nepřerušuj mě, vím, co chceš říct. Jo, nejsem hasič, ale i my jsme
potřeba a jsme parta. Poslouchej, nedávno jsem jednoho hasiče potkal a dojal mě. Při rozhovoru o spolcích mi odříkal asi
osm slok ve čtyřverších. Uznal, že básnička sice nemá nějakou
uměleckou hodnotu, má však hodnotu pro jejich sbor. Složil ji
o nich prostými slovy jeden z nich. Už nežije, ale skoro všichni
dodnes jeho veršíky znají zpaměti. Ty nic o hloubce přátelství
v dobrovolných spolcích nevíš.“
„Já nikomu nezávidím, ať mají miliony. Ale ne z našeho.“
„Z jakého našeho? Z našeho, vlastně mého mají dvacku. Závist je jedna z nejodpornějších chorob a lituji každého postiženého. Něco ti přečtu.“
Vnořil se do knihovny a ona za ním obracela oči v sloup. Vytáhl knížku, chvíli v ní listoval, zamyslel se a začal důrazně číst :
„Cena člověka je v tom, v čem sám sebe přesahuje, čím je
v jiných a pro jiné.“

Zmlkl a prožil si chvilku s autorem. Podal jí knížku se slovy :
„Milan Kundera, Směšné lásky. Přečti si ji. Je to o tom, co
máš nejraději.“
„O nudlích s mákem?“
„Ne. O lásce a erotice.“
Odešla s knížkou v ruce. Cestou brblala něco o tom, kde má
vzít čas na čtení, o nesnesitelnosti svého jinak úžasného chlapa
a zvolala:
„To jsem zvědavá, kolik ty dostaneš losů! Žádný! Nikdo nenajde odvahu ti dát los s pocitem, že by mohl vyhrávat. To nikdo nezvládne. Ty idealistický extrémisto! Se svou povahou bez
závisti, bez žárlivosti jsi fakt dáreček!“
Jak bylo jejich moudrým zvykem, k hádkám se, pokud možno, nevraceli. Zita se ho, pro klid v duši, na narozeniny ve spolku neptala. Po půl roce chladila víno a zákusky. Pepa dlouho
nešel. Mrzelo ji to. Šmátravé otvírání zámku ve chvíli, kdy už se
chystala spát, ji prozradilo, že přichází ovíněn. Nic jiného nepije. Hned ve dveřích volal:
„Ziti, jdeme na to!!!“ Lekla se: „V tomto stavu?“
„Jo, jo, budeme škrábat!“ připomněl jí škytavě její výsměšnou poznámku k spolku.
Škrábali hodinu a půl, dostal losy od všech, vyhrál třistapadesát korun.
„Už jsi se vyléčila ze závisti? Pozor na ni, jsou z ní ty nejošklivější vrásky. V obličeji!“
„V domově důchodců mi to už bude jedno.“
„Tak to by ses divila. Babky v útulku pro pokročilé se hlídají.
Potají jízlivě počítají jedna druhé vrásky. Závist to nevzdává ani
tam!“ Převalil se na kanape. Stihl ještě odpovědět na otázku, jak
to ví : „Chodím tam za holkama.“, a usnul spánkem spravedlivého vítěze. Zita se odebrala do ložnice. Dlouho se převalovala.
Štvalo ji, že vyhráli tak málo.
Marie Goricová

Historie
Božena Kostková (11.6.1879 – 22.4.1964)
V letošním roce uplynulo 135 let od
narození a 50 let od úmrtí významné osobnosti hanáckého národopisu Boženy Kostkové. Ačkoliv nebyla „rodačkou“ z Němčic
a ani z oblasti Hané, téměř celý její život byl
s Němčicemi a regionem Hané bytostně
spjatý. Skutečnosti, že k tomu došlo, předcházelo několik smutných a tragických událostí. Jejich počátek lze datovat do roku 1866,
kdy během Prusko-rakouské války zavlekla
pruská vojska do Němčic choleru, strašlivou
nemoc, která způsobila smrt mnoha obyvatel Němčic. Na následky nemoci zemřeli
také manželé Ignác a Anna Kyselákovi z č.
29 a zůstali po nich dvě děti, Anežka a Ignác. Obou dětí se ujala sestra Ignáce Kyseláka Františka, nejmladší dcera Floriána
Kyseláka z č. 8, a přestěhovala se za svým
bratrem Františkem Kyselákem do Růžďky
(u Vsetína), který zde působil toho času jako
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farář. Společně zde pak obě děti vychovávali.
V roce 1878 se Františka Kyseláková provdala za Josefa Kostku, ovdovělého řezníka
ze Vsetína. V roce 1879 se jim narodila dcera Božena. V lednu 1881 však Josef Kostka
zemřel na plicní tuberkulózu a Františka
Kostková se i s dcerou Boženou vrátili zpět
do Němčic. Zde se v roce 1889 provdala za
němčického starostu Jana Zedníčka z č. 30,
tehdy již také ovdovělého. Společně pak vychovávali jak Boženu Kostkovou, tak děti
Jana Zedníčka z prvního manželství.
Velký vliv na Boženu Kostkovou měl
tehdejší němčický farář Josef Kubánek, výrazná postava němčického duchovního i
kulturního života, mj. též dlouholetý předseda čtenářsko-pěveckého spolku Zubr a
jeden z organizátorů velké národopisné
slavnosti v Němčicích v roce 1887. Po založení Sdružení venkovské omladiny se
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Božena Kostková v tomto spolku začala
výrazně angažovat, nejpozději od období 1.
světové války se stala jeho vůdčí osobností.
Ve spolku Omladina a později i Orel se věnovala zejména v národopisné a divadelní
činnosti. Spolu se svými spolupracovníky
a spolupracovnicemi v období 1. republiky
nacvičili a s úspěchem sehráli desítky divadelních her. Po zákazu činnosti Orla v roce
1948 působila na divadelním poli v němčickém spolku Sušil. V letech 1923, 1928,
1957 a 1963 se výrazným způsobem podílela na uspořádání národopisných výstav a
hanáckých slavností.
Božena Kostková v průběhu svého
života sesbírala množství historických a
národopisných materiálů a předmětů k dějinám Němčic. Ve svém domě č. 298 vybudovala menší muzeum, jehož součástí byla
selská světnice, která byla ve svátky a na
hody otevřena pro veřejnost. Vytvořila též
přesný popis mužského i ženského němčického kroje. Dle jejího popisu bylo ještě za
jejího života vytvořeno několik krojů.

Božena Kostková po řadu let svého života budovala bohatou národopisnou sbírku. Její předpoklad, že tato sbírka bude po
její smrti základem národopisného muzea
v Němčicích nad Hanou, se však neuskutečnila. Její činnost však nezůstala zapomenuta a byla vzorem pro pořádání mnoha různých národopisných akcí, které se
v Němčicích uskutečnily v uplynulých de-

setiletích, jako např. Hanácká svatba, Jízda
králů, Hanácké právo a řada dalších. Odkaz
Boženy Kostkové ctí zejména národopisný
spolek Pantlék, založený v roce 1991, který
nyní pod vedením Ing. Jany Otáhalové pokračuje v připomínání a udržování hanáckých tradic, jejichž zapomenutí by znamenalo nenahraditelnou kulturní ztrátu.
Mgr. Josef Matoušek

František Novotný (20.9.1864 – 27.7.1918)
20. září letošního roku uplyne 150 let od narození významného němčického rodáka, Ing. Františka Novotného, profesora
Vysoké školy technické v Praze a čestného občana města Němčice nad Hanou.
František Novotný se narodil 20. září 1864 v č. 59 jako jediný
syn Leopolda Novotného a jeho ženy Františky, rozené Matouškové (z č. 49). Středoškolské studia, zakončená maturitní zkouškou v roce 1883, absolvoval v Prostějově. Téhož roku byl přijat
na Vysokou školu technickou v Praze, kterou zdárně absolvoval
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v roce 1889. Ještě téhož roku začal ne téže škole působit jako odborný asistent.
V roce 1890 se František Novotný oženil s Ludmilou Grégrovou, dcerou významného politika Juliuse Grégra a jeho manželky
Anny, rozené Hulešové (její otec Josef Huleš byl starostou města
Prahy). Narodily se jim tři děti: syn Julius a dcery Vlasta a Milada.
Vedle svého akademického působení se František Novotný
věnoval i samostatné soukromé praxi. V Praze 2 si zřídil technickou kancelář, kde prováděl projekty průmyslových staveb, drah či
velkých zeměměřičských projektů (plány měst apod.).
V roce 1891 vedl práce spojené s vypracováním polohopisného, výškopisného a regulačního plánu města Písku. Další podobnou odbornou činnost pak vedl pro města Litomyšl, Klatovy,
Louny, Roudnici nad Labem, Jilemnici a řadu dalších.
Za svou praktickou, pedagogickou i odbornou literární činnost se dočkal četných uznání a ocenění. V roce 1896 byl jmenován honorovaným docentem nauky na pražské technice, roku
1902 se stal čestným členem Královské české společnosti nauk.
Řadu let byl spolupracovníkem Ottova slovníku naučného, působil i jako člen redakce Národních listů, kde se specializoval na
odborné technické články. V letech 1907-1908 byl rektorem Vysoké školy technické v Praze.
Ačkoliv působil většinu svého života v Praze a jejím okolí, nezapomínal ani na rodné Němčice. V roce 1916 věnoval nemalou
částku na zřízení nadačního fondu pro „chudé a hodné děti městečka Němčice na Hané“. Rodná obec jej ocenila v březnu 1917
udělením čestného občanství.
Profesor František Novotný zemřel 27. července 1918 v Senohrabech u Prahy. Dle jeho poslední vůle bylo jeho tělo převezeno do rodných Němčic, kde bylo uloženo do hrobky na místním
hřbitově.
Mgr. Josef Matoušek
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Když se léto zeptá, co jste dělali v Pantléku
Dalo by se říct, že je to otázka přímo
na tělo. Využívali jsme každého volného
pátku v sokolovně, kdy jsme mohli nacvičovat; když bylo obsazeno, uchýlili jsme
se do průjezdu u Novotných, protože
bylo třeba zkoušet.
Mnozí z vás nás viděli na našem vystoupení na Smrtnou neděli, které jsme
letos pojali trošku jinak jak v minulých letech a snažili jsme se nejen ukázat vystoupení, ale i divákům předat nějaké vědomosti z oblasti starých hanáckých zvyků a
tradic. Perličkou v našem vystoupení byla
i hra na panáka; na tu se děti moc těšily,
ale trošku nás mrzelo, že jsme si nikdo nevzpomněli, co se při té hře vlastně za nás
říkalo – nakonec jsme byli přesvědčeni, že
asi nic, a to jsme pátrali ze všech možných
pramenů. Tak kdyby někdo věděl – budeme rádi, když se s námi o tuto informaci
podělí. Zásluhou Hany Prečanové naše
vystoupení viděli i obyvatelé dvou penzionů, kteří byli z našich dětí moc nadšeni. Ti
dospělejší pak byli pochváleni za sérii tanců z Československé besedy, kterou v plné
kráse předvedli také na velikonočním vystoupení. Velikonoce jsme samozřejmě zakončili velkou smaženicí na sokolovně, ale
děti si to zasloužily, protože děvčata poctivě chodila s májíčky a rozdávala kvítečka a
kluci zase hrkali, až v uších zaléhalo.
Po Velikonocích jsme ovšem museli

zvýšit rychlost, protože nás čekalo několik akcí, které měly různé programy:
na Den kostelů jsme si pro návštěvníky kostela připravili hodinový program
formou her a soutěží a výsledkem byla
krásná série malovaných křížů a křížečků a nakonec jeden krásný bílý kříž poskládaný z papírových skládaček. Den
na to jsme chlebem a solí přivítali hosty
našich hasičů na stadionu, kde se po 28
letech opět konala jejich soutěž, a v neděli nás bylo možné spatřit na slavnostní
mši svaté v Dlouhé Vsi, kde měly potom
děti vystoupení; ale tady nám moc štěstí
nepřálo, protože zvukař domotal pořadí
písniček, ale opět to byla Hana, která děti

navedla správným směrem.
Začátkem června zase naši dospělí zamířili směrem na Rousínov, aby předvedli všechny tance Československé besedy.
Ale to nejdůležitější nás ovšem čeká
až na hody, kdy si připomeneme 50. výročí od úmrtí slečny Boženy Kostkové,
která se našemu folkloru hodně věnovala, a já se přiznám, že k ní mám velkou
úctu a vztah, a to nejen pro to, co udělala,
ale i proto že stejně jako ona i já mám své
kořeny na domě číslo 8.
Tímto vás tedy samozřejmě co nejsrdečněji zvu na hody, kde máme připravený speciální program k tomuto výročí.
Jana Otáhalová

HANÁCKÝ POHÁR
V sobotu 10. května 2014 od 8:30 hod se
opět sešli hasiči s okolí na parketu u fotbalového hřiště, aby soutěžili v požárním útoku
o Hanácký pohár.
Letos se nám počasí vydařilo a v 9 hod
začali soutěžit mladší a starší žáci. Zúčastnilo
se 12 družstev mladších a 5 družstev starších
žáků. Opět jsme měli požádáno o dotace z
Olomouckého kraje, a tak děti kromě pohárů soutěžili o hadice, hry, sety na badminton
a drobné ceny. Každé družstvo také dostalo
minerálky pro udržování pitného režimu. 1.
místo v mladších žácích získali hasiči z Víceměřic a naši mladí dosáhli třetího místa. Ve
starších žácích vyhráli opět hasiči Víceměřic
a němčičtí získali druhé místo.
Odpolední hodiny patřily mužům a
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ženám. 4 družstva žen a 8 družstev mužů
změřilo své síly se stejným zápalem jako děti
dopoledne. Z Olomouckého kraje jsme letos
nakoupili poháry a dárkové balíky. Z osmi
družstev mužů se v hasičském klání nejlépe
dařilo hasičům z Křenovic, naši obsadili 5.
a 7. místo. V ženách obsadily první příčku
hasičky z Vrchoslavic a naše ženy získaly 3.

a 4. místo.
Ve večerních hodinách jsme uspořádali
zábavu se skupinou PANTOCK. Návštěvníci se bavili při hudbě a mohli se občerstvit
pitím a jídlem, které jim připravili hasiči.
Děkujeme našim sponzorům, Olomouckému kraji a městu Němčice nad Hanou za podporu.

Okresní kolo celostátní hry

Plamen

V sobotu 24. 5. 2014 se v Němčicích na krásném hřišti konala
soutěž mladých hasičů okresu Prostějov. Tato soutěž se v Němčicích konala po dlouhých 28 letech. Pro naše dobrovolné hasiče
soutěž započala již ve čtvrtek 22. 5. svozem potřebných překážek
a nářadí z okresního sdružení v Prostějově. Z Hamer jsme dovezli
kladiny a bariéry a v Pěnčíně jsme si zapůjčili další překážky pro
konání soutěže. Z Dobromilic byly půjčeny nástřikové terče pro
požární útok a další nářadí poskytli hasiči z Víceměřic. V pátek
naši členové rozměřili soutěžní dráhy, složili a rozmístili překážky
do jednotlivých úseků. V sobotu po šesté hodině byli naši hasiči na
nohou, rozmotávaly se hadice od hydrantu, naplňovaly se nádrže
na vodu pro požární útoky a úsek na plnění džberovek pro soutěž
CTIF (je to úsek pro mezinárodní soutěže mládeže). Rozmístilo se
nářadí dle jednotlivých úseků a pro rozhodčí se připravila stanoviště. To vše připravovala technická četa pod vedením Jana Kyseláka,
kterému pomáhali Vrána Luboš a Jan, Dostál Petr, Kvíčala Pavel,
Menšík Milan, Ondrouch Antonín a Dominik, Kyselák Lukáš
a další čtyři členové z Vrchoslavic. Zajištění občerstvení měla na
starosti Bohdana Kvíčalová s kolektivem mladých děvčat. Nápoje
zajistil Olin Špaček a Pavel Fečo, u udírny se střídali Zdráhal Jiří a
Ondrouch Antonín. Velký a zodpovědný úkol měly kuchařky ze
základní školy pod vedením Jiřinky Hrubé, které připravily pro
soutěžící a rozhodčí více jak 400 ks řízků.
Po sedmé hodině jsme přivítali první rozhodčí a soutěžící z okresu Prostějov. Přijeli vzácní hosté. Zasloužilí hasiči, starosta okresního sdružení Jan Brabec, vedoucí ORM Josef Navrátil, starostka města Ivana Dvořáková a primátor města Prostějova Miroslav Pišťák.
V osm hodin byla soutěž zahájena slavnostním nástupem a poté
všechny přítomné přivítal jménem dobrovolných hasičů Vladimír
Kyselák u nás na Hané a členové NS Pantlék přivítali vzácné hosty
tradičním zvykem, to je chlebem a solí; ten kdo neřídil, dostal i baňku slivovice. Následovaly krátké proslovy a soutěž byla zahájena.

V příštím roce se budeme snažit zorganizovat také hasičské závody v Němčicích n.
H., i když nám na místě, kde se letos pořádali, postaví dětské hřiště. Budeme doufat,
že nás pustí na tréninkové hřiště nebo příp.
někde v tomto areálu, abychom se nemuseli
stěhovat na jiné místo.
Za SDH Němčice n/H Pavel Kvíčala

Na třetím místě skončilo družstvo mladších žáků ze Služína.
Z našeho okolí se nejlépe umístili mladší žáci z Víceměřic, skončili
čtvrtí a Dřevnovice obsadily desátou příčku. Němčice v této náročné
soutěži nebyly zapojeny.
Starší žáci soutěžili ve stejných disciplínách jako mladší žáci a umístění dopadlo takto:
Na prvním místě se umístili opět žáci z Laškova.
Druhé místo vybojovali starší žáci ze Soběsuk.
Třetí místo vybojovali starší žáci z Domamyslic.
Z našeho okrsku soutěžily Doloplazy a ty se umístily na devátém místě.
Dorostenci soutěžili v těchto disciplínách. Požární útok, Štafeta
4x100m, běh na100m s překážkami a závěrečný test.
Na prvním místě se umístili dorostenci z Horního Štěpánova.
Druhé místo obsadili dorostenci z Laškova.
Na třetím místě se umístili dorostenci z Brodku u Prostějova.
Poslední z kategorie dorostenců bylo smíšené soutěžní družstvo,
dívky a chlapci a ti neměli konkurenci.
V přeboru jednotlivců u dívek.
Vyhrála Kovářová z Pěnčína, na druhém místě se umístila Štefková
z Domamyslic a na třetím místě se umístila Greplová ze Suchdola.
U chlapců vyhrál Slezák z Alojzova, na druhém místě se umístil Havlíček z Domamyslic a třetí místo obsadil Krejčí z Brodku u Konice.
Na této soutěži jsme také zabezpečovali zdravotní službu z proškolených členů zásahové jednotky, které zapůjčil sanitní automobil Jiří Zdráhal a zdravotníci Wildung Radek a Kvapil David ošetřili sedm lehčích zranění na místě a do nemocnice se nemuselo jet.
Pro všechny pořadatele a zainteresované to byl velmi náročný den,
protože všechno se muselo uklidit a dát po soutěži do pořádku.
Byli jsme velice rádi, že vydrželo počasí až na krátkou přeháňku,
která hasičům nevadila, a soutěžilo se dál.
Chtěl bych touto cestou poděkovat členům základní organizace Němčice nad Hanou, kteří nám pomáhali při zajišťování této
náročné soutěže; nesmím zapomenout poděkovat našim kuchařkám, které neměly lehký úkol při zajištění obědů. Zvláště děkuji
městu a sportovcům, že jsme mohli tuto náročnou soutěž uskutečnit v našem městě a na sportovním stadionu.
Vladimír Kyselák

Soutěžní družstva byla rozdělena do několika kategorií:
Mladší žáci:
do 11 let
11 družstev
Starší žáci:
od 11 do 15 let
14 družstev
Dorost:
4 družstva
Dorostenci jednotlivci:
12 závodníků
Dorostenky jednotlivci:
17 závodnic
Žáci soutěžili v těchto disciplínách.
V požárním útoku, ve štafetě 4x60m, ve štafetě dvojic, ve štafetě
400m CTIF, a požárním útoku CTIF, prováděly se testy a hodnotila
se celoroční činnost.
Nejlépe si vedlo družstvo mladších žáků z Laškova.
Na druhém místě skončilo družstvo mladších žáků z Pěnčína.
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Děkujeme za zviditelnění Němčic
na "sportovním poli" Radimu Janíčkovi /31let/, který se vrátil na tenisové dvorce po deseti letech účastí
v kroměřížské lize Melta Tour a posléze v okruhu
Malý Open v Brně. První zimní Mistrovství ČR neregistrovaných hráčů tenisu ve čtyřhře 2012 se umístil s
bratrem Zbyňkem mezi 5-8 nejlepšími a potom už následovala úspěšná sbírka vítězných pohárů a ocenění.
Letní Mistrovství 2012 vyhrál v Prostějově se spoluhráčem Vítem Krejčiříkem, následovalo vítězné zimní Mistrovství v Brně 2013 s Jiřím Pytelou, stejná letní
soutěž v Prostějově 2013 byla pro Radima ještě úspěšnější - opět první místo ve čtyřhře s Vítem Krejčiříkem
a první místo v mixu s Jarkou Vejmělkovou.
Brněnské zimní Mistrovství v dubnu bylo opět nastartováno výbornými výkony, po zranění parťáka se
radovali "jen" z druhého místa.
Radim má i potřebnou trenérskou kvalifikaci i zkušenosti a rád se bude věnovat vyznavačům tohoto oblíbeného sportu v naší nové hale Suprovka.
Marie Janíčková

„Cvičí celá rodina“
Akce se uskutečnila dle plánu 19.04.2014.
I když na Bílou sobotu před Velikonocemi,
měli všichni doma hodně práce, přesto si
našlo čas 70 zájemců o sportovní aktivity.
V SOKOLOVNĚ V NĚMČICÍCH NAD
HANOU se začínalo již v 8 hodin ráno. Po
registraci a rozdělení do družstev vypukl
turnaj ve stolním tenise. Hrálo se hned na
čtyřech stolech od 9 do 13 hodin.
Na odpolední turnaj v badmintonu se
přihlásili děti i rodiče. Zápolení bylo napínavé. Vítězové všech disciplín a kategorií
obdrželi hodnotné ceny s logem Generali.
Prostory menší tělocvičny využily oddíly
jógy, stepaerobiku a zdravotního cvičení
na míčích, kde pod vedením odborných
cvičitelek si zacvičili nejen ženy,ale i muži
a děti. Někteří zájemci využili i možnosti
cvičení v nově vybavené posilovně.
Během celodenního cvičení se mohli všichni občerstvit dobrým guláškem,
řízečkem a dalšími dobrotami . Každý
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účastník po registraci si mohl vyzkoušet i
dovednosti s hodem na cíl, hry zručnosti a
jiné disciplíny. Všichni obdrželi praktické
dárky s logem Generali Pojišťovny. Nechyběl ani lev Leon, který si zacvičil s dětmi
na míčích, ale hrál dokonce i stolní tenis.
Po celodenním zápolení všichni oceni-
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li odpočinek a posezení u kytary. Zpěv a
dobrá nálada svědčila o spojenosti všech.
Účastníkům, organizátorům, cvičitelům
a všem, kdo se podíleli na organizaci této
zdařilé akce, patří velké poděkování.
Za Generali Pojišťovnu a.s.
Matoušková Jiřina
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FK Němčice nad Hanou
srdečně zve na následující akce v letních měsících 2014
21.6.2014

28.6.2014

12.7.2014
12.7.2014
19.7.2014
20.7.2014

9.8.2014
30.8.2014

Wisconsin Cup – turnaj mladších žáků - účast přislíbily následující oddíly: SFK Holešov, FO TJ Tatran Kohoutovice,
SK Sokol Lipovec, MFK Vyškov, FC Malenovice, TJ Sokol Čechovice, SK Prostějov, MFK Vítkovice. Začátek 09:30. Pro
návštěvníky bude připravena bohatá tombola, speciality z udírny atd. Akce se koná s podporou Olomouckého kraje.
O pohár starostky města Němčice nad Hanou – turnaj starších přípravek s mezinárodní účastí – účast přislíbili: SFM
Senec, SAN JV Šumperk, FKM Morava, Haná Prostějov, Sokol Čechovice, SK Uničov, TJ Dolní Němčí, Sokol Konice.
Začátek 09:00. Akce se koná s podporou Olomouckého kraje.
Memoriál Zbyňka Hradila – 10. ročník fotbalového turnaje. Akce se koná s podporou Olomouckého kraje.
Taneční zábava. Hraje skupina
Pantok. Začátek 20:00.
Hodová zábava. Hraje skupina
Funny. Začátek 20:00.
FK Němčice nad Hanou – FC
Baník Ostrava. Hodové utkání
bývalých hráčů FK Němčice nad
Hanou a FC Baník Ostrava. Před
utkáním bude slavnostně předáno ocenění „Čestný občan města
Němčice nad Hanou“ panu Luďku Mikloškovi.
Taneční zábava se skupinou
RELAX. Začátek ve 20:00.
Turnaj mladších přípravek.

Všechny akce se uskuteční v areálu fotbalového stadionu v Němčicích nad Hanou.

Krasojízda
Anna Matoušková – zasloužilá mistryně sportu - krasojezdkyně, která se zapsala zlatým písmem do historie tohoto sportu, by
se dožila 27. června 2014 – 75 let. Bohužel nás opustila 3. 5. 2003 tj.
již 11 let. Reprezentovala nás na mistrovstvích světa 19x. Nejdříve
se jel Memoriál Achilese Joirdana – neoficiální MS. V roce 1974
to bylo již pod názvem mistrovství světa pro příslušný rok. Byla
sportovcem století. Zdobilo ji: 7 prvních míst, 8 druhých, 2 čtvrtá
místa a 2 čtvrtá místa. Za více jak dvaceti letou sportovní kariéru
objela s krasojízdou téměř celý svět.

Český pohár žáků a juniorů v Brně
SKP Kometa Brno hostil dne 30. 3. 2014 řadu krasojezdců na soutěži o Český pohár žáků
a juniorů. Z Němčic jeli
jen žáci. Junioři, se kterými je počítáno na mistrovství Evropy juniorů, zůstali doma a trénovali v Němčicích nad Hanou.
Výsledky z jejich umístění byly následující.
V kategorii žaček: 2. místo Šiklingová Aneta , 4. místo Špačková Adéla, 6. Vosičková Michaela, 7. Pompová Helena, 8. Florová Alena, 9. Reháková Tereza, 11. místo patřilo Matouškové Petře
a 12. místo Vosičkové Kateřině.
U chlapců byl na 2. místě Jan Buriánek těsně za Radkem Jančíkem z Hor. Heršpic. Na 5. místě byl Pavelka Šimon z našeho
oddílu a na 7. místě Bartošík Pavel.
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Za kategorii Junior jel od nás jen Martin Kouřil a obsadil 2.
místo za Hanzlíčkem Ondřejem z Komety Brno. V juniorkách
jsme neměly žádného zástupce a rovněž i v kategorii juniorské dvojici. Naše žákovské dvojice si rovněž zajeli, ale bohužel jeli sami,
takže bez nějaké konkurence.

Český pohár v Brně – Horních Heršpicích
Téměř posledním závodem pro žactvo byl Český pohár konaný v Brně - Horních Heršpicích dne 5. 4. 2014. Výsledek tohoto
závodu byl poněkud opožděný vzhledem k tomu, že pražští závodníci (někteří) předložili chybné licence. Měli 3 dny na to, aby byla
učiněna náprava, a tak byly předloženy správné doklady, které se
týkají roku 2014.
Výsledky:
žačky: 1. Janáčková Kateřina, TJ Pankrác Praha
2. Šiklingová Aneta, Stavební stroje Němčice n.H.
3. Řasová Štěpánka, TJ Pankrác Praha
žáci:
1. Buriánek Jan, TJ Stavební stroje Němčice n.H.
2. Jančík Radek, TJ Hor. Heršpice
3. Kripner Jan, TJ Pankrác Praha
juniorky: 1. Přibylová Adéla, TJ Stavební stroje Němčice n.H.
2. Kripnerová Veronika, TJ Pankrác Praha
3. Juřičková Nikola, SKP Kometa Brno
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junioři: 1. Hanzlíček Ondřej, SKP Kometa Brno
2. Vrána Jaroslav, TJ Stavební stroje Němčice n.H.
3. Kouřil Martin, TJ Stavební stroje Němčice n.H.
dvojice juniorů:
1. Přibylová Adéla - Vrána Jaroslav,
TJ Stavební stroje Němčice n.H.
Předkolo mistrovství ČR juniorů pro rok 2014 se konalo v Otrokovicích dne 13. 4. 2014. Na tomto základě byli závodníci nominováno na finále M -ČR do Němčic n.H.
Výsledky juniorek:
1. Přibylová Adéla, TJ Stav.stroje Němčice n.H.
2. Janáčková Kateřina, TJ Pankrác Praha
3. Kuchařová Zuzana, SKP Kometa Brno
Junioři: 1. Hanzlíček Ondřek, SKP Kometa Brno
2. Vrána Jaroslav, TJ Stavební stroje Němčice n.H.
3. Kouřil Martin, TJ Stavební stroje Němčice n.H.
Kategorie dvojic juniorek:
1. Šiklingová - Vosičková, TJ Stavební stroje Němčice n.H.
2. Snopková - Němečková, TJ Pankrác Praha
3. Janáčková - Králíková, TJ Pankrác Praha
Kategorie juniorů a mix:
1. Přibylová - Vrána, TJ Stavební stroje Němčice n.Hanou
2. Kripner - Kripnerová, TJ Pankrác Praha
3. Jančík - Havlíčková, TJ Sokol Hor. Heršpice

FINALE MISTROVSTVÍ ČR v krasojízdě
juniorů pro rok 2014
Byli to Němčice nad Hanou, které byly pořadatelem této vrcholné soutěže a zhostily se toho opravdu dobře. I výkony našich
sportovců byly skvělé. Zvítězili naši jezdci a jejich prvenství ve
dvojicích bylo výborné. V kategorii dvojic dívek zvítězila naše
dvojice Šiklingová - Vosičková o 2 body před pražskou dvojicí
Snopková-Němečková, která vypsala sestavu o něco větší. V kategorii dvojic MIX opět zvítězila domácí dvojice Přibylová - Vrána
s velkým náskokem před dvojicí pražskou Kripner - Kripnerová.

V kategorii MIX dvojic na druhém místě se umístila naše
dvojice ve složení Flórová Alena- Buriánek Jan za dvojicí Jančík-Havlíčková ze Sokola Brno Horní Heršpice. Ve dvojicích žaček
na prvním místě byly němčické závodnice ve složení: Šiklingová
Aneta- Vosičková Michaela. Za nimi pak byla dvojice z TJ Pankrác
Praha a to: Janáčková Veronika - Králíková Natálie.
V sobotu dne 17. 5. 2014 se konal za přítomnosti maďarských,
slovenských a českých závodníků 4. ročník soutěže o Velkou cenu
starostky Němčic nad Hanou. Bylo přítomno 8 oddílů. Mimo starostky nás navštívil i hejtman Olomouckého kraje Ing. Jiří Rozbořil. Byl spokojen s děním, které se v Němčicích odehrává.
Všichni sportovci byli odměněni za své výkony nejen poháry,
které byly předávány starostkou Němčic a vedoucí oddílu krasojízdy, ale i různými jinými cenami, které si mohli vybrat. Na začátku
závodu bylo každému účastníkovi závodu předáno ovoce. S výkony
svých svěřenců byla spokojená i jejich trenérka, paní Eva Přibylová.
Výsledky:
Juniorky 1. Přibylová Adéla, TJ Stavební stroje Němčice n.H.
2. Šiklingová Aneta, TJ Stavební stroje Němčice n.H.
3. Kripnerova Veronika, TJ Pankrác Praha
Junioři 1. Hanzlíček Ondřej, SKP Kometa Brno
2. Varga Marcell, RMTK SE
3. Vrána Jaroslav, TJ Stavební stroje Němčice n. Hanou
V kategorii dvojic juniorek zvítězila:
1. Glofák V. - Molnár A., SKC Kolárovo
2. Vosičková M. - Šiklingová A., TJ Stav. stroje Němčice n.H.
3. Snopková - Němečková, TJ Pankrác Praha
Dvojice juniorů:
1. Přibylová Adéla - Vrána Jaroslav, TJ Stav.stroje Němčice n.H.
2. Kaliczka - Varga M., RMTK SE Romhány
3. Kaliczka M. - Hlaczok R., RMTK SE Romhány
Závodu se zúčastnila také slovenská čtveřice. Pro nominované
závodníky to byla poslední prověrka před mistrovstvím Evropy juniorů, které se jede v Maďarsku.

Jednotlivci junioři:
1. Hanzlíček Ondřej, SKP KometaBRNO
2. VRÁNA Jaroslav, TJ Stavební stroje Němčice n.H.
3. KOUŘIL MartinTJ Stavební stroje Němčice n.H.
Jednotlivkyně juniorky:
1. PŘIBYLOVÁ Adéla, TJ Stavební stroje Němčice n.H.
2. Janáčková Kateřina, TJ Pankrác Praha
3. Kuchařová Zuzana, SKP Kometa Brno
Jednotlivci byli dekorováni dresem a medailí ing. Horváthem
za sálovou komisi ČSC. Přibylová Adéla, Vrána Jaroslav a Hanzlíček Ondřej budou reprezentovat ČR na mistrovství.
V sobotu dne 10. 5. 2014 nás reprezentovali naši závodníci na
předkole mistrovství ČR v krasojízdě žactva, a to v Petřvaldě na
Moravě. Výsledky byly pro nás velmi příznivé.
Žáci:
1. Kouřil Martin, TJ Stavební stroje Němčice
2. Buriánek Jan, TJ Stavební stroje Němčice
3. Jančík Radek, TJ Sokol Brno - Hor.Heršpice
Žačky: 1. Janáčková Kateřina, TJ Pankrác Praha
2. Šiklingová Aneta, TJ Němčice n.H.
3. Kosíková Tereza, TJ Sokol Brno Řečkovice

Číslo 1/2014

Soustředění krasojezdců
Český svaz cyklistiky požádal oddíl krasojízdy v Němčicích
nad Hanou o zajištění soustředí juniorů před mistrovstvím Evropy
juniorů. To se uskutečnilo v sále němčické sokolovně ve dnech od
23. 5. - 25. 5. 2014 v počtu 5 závodníků pod vedením trenéra Ing.
Bořivoje Horvátha a vedoucí soustředění paní Evou Přibylovou.
Reprezentanti pilně trénovali své sestavy, které předvedou na mistrovství Evropy juniorů v Maďarsku (Tatě). Z němčických závodníků byli nominováni Přibylová Adéla a Vrána Jaroslav. Pro všechny
byla zajištěná strava dle vlastního výběru, ovoce a pitný režim.
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Dějištěm Mistrovství Evropy juniorů bylo Maďarsko. Vše se
odehrávalo v TATĚ dne 30. 5. a 31. 5. 2014. Česká republika tam
měla své zástupce, a to v kolové Jiří Hrdlička - Roman Staněk, v
krasojízdě juniorek to byla z němčického oddílu Přibylová Adéla a
Vrána Jaroslav. SKP Kometa Brno měl také svého reprezentanta a
tím byl Ondřej Hanzlíček. Výsledky z jednotlivých disciplín:

Juniorky jednotlivkyně: 1. Německo - Günter Lena
2. Německo - Schwarzhaupt Iris
3. Švýcarsko - Walter Nathalie
8. ČR - Přibylová Adéla
Junioři jednotlivci:

Krasojízda dvojic MiX:
1. Německo - Hanselmann Max - Schefold Serafín
2. Rakousko - Latzer Jan - Schhetzer Marcel
3. Maďarsko - Kaliczka Bebze - Varga Marcel
4. Přibylová Adéla - Vrána Jaroslav

1. Německo - Kohl Lukas
2. Německo - Jüngling Marcel
3. Rakousko - Schnetzer Marcel
5. ČR - Hanzlíček Ondřej
6. ČR - Vrána Jaroslav
Mikalová Miluše

Na kole ke kapličce sv. Anny
v polích za Slížany
Jedenkrát za měsíc od jara do podzimu se schází ke svým vyjížďkám parta
cykloturistických nadšenců. Za poznáváním vzdálenějšího okolí našeho města nevyjíždějí jen cykloturisti z Němčic,
ale přidávají se i naši známí a kamarádi
z okolních obcí. Vytvořila se parta lidí,
která je ochotna pro nové vlastivědné poznatky a zážitky podstoupit trmácení se
na kole třeba i po polních a lesních cestách.
Dlouhodobým cílem, který jsme
chtěli v rámci cykloturistických výletů
navštívit, byla kaple sv. Anny v polích nad
Slížany. Tamní kaplička v polích je dominantní bodem okolí, vybízející k její návštěvě. Kaple nad Slížany byla postavena
v roce 1848 na památku zrušení roboty.
Každoročně se u ní v červenci koná poutní mše ke cti sv. Anny.
Na sobotu 24. 5. 2014
jsme si naplánovali cyklovýlet do Slížan ke kapličce sv.
Anny. Na srazu na náměstí
u Šikulky se nás sešlo pouze
pět. Čtyři muži a jedna žena.
Důvodů nižší účasti na startu
mohlo být více, dlouhodobě na sobotu hlášená špatná
předpověď počasí, volby, rodinné akce atd. Vyjeli jsme
směrem na cyklostezku za
Hanou v očekávání, že se
k nám připojí mořická skupina (manželé Přidalovi). Nejeli jsme na Mořice a následně
na cyklostezku Nezamyslice
- Morkovice, ale vydali jsme
se opačným směrem. Po cyklostezce jsme jeli do Vrchoslavic a odtud pokračovali po
zpevněné asfaltové polní cestě kolem rybníka Lopaťáku
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do Vitčic a následně do Dřínova. Cestu
na Dřínov jsme zvolili záměrně, neboť
z Dřínova vede kolem potoku nová polní asfaltová cesta do Uhřic, nabízející
svým klesajícím profilem parádní svezení. V Uhřicích jsme se napojili na cyklostezku. A právě zde, nás čekalo milé
překvapení v podobě setkání s manžely
Přídalovými a jejich kamarádem, kteří
nás čekali na cyklostezce u Mořic. Když
jsme dlouho nejeli, vydali se do Morkovic
po vlastní ose. Rozšířili jsme početní stav
z pěti na osm a pokračovali do Slížan.
Na konci Slížan jsme odbočili vlevo
na hipostezku (značená turistická stezka
pro jezdce na koních), která nás po 1,2
km mírného stoupání dovedla na návrší
s kapličkou sv. Anny. Kaple je obklopena třemi stromy, dvěma lípami a jedním
akátovníkem. Mezi lípami je umístěna
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lavička, v jejíž blízkosti se nachází informační tabule o historii místa. Od kapličky je krásný kruhový rozhled na Chřiby,
Litenčickou a Orlovickou pahorkatinu,
Drahanskou vrchovinu a Kroměřížsko.
Z Němčic ke kapličce jsme ujeli necelých
19 km.
Po odpočinku a vychutnání si panoramatického rozhledu od kapličky jsme
v sedle svých kol sjeli do Slížan, kde jsme
v hospůdce „Skanzen“ doplnili zásoby tekutin a pokračovali po bývalé železniční
trati Morkovice – Nezamyslice do Němčic. Cílovým místem v Němčicích je pro
naši partu cyklistických nadšenců letní
zahrádka restaurace Zátiší. Zde v družné
diskusi pravidelně plánujeme cíle našich
příštích výletů, na které všechny zájemce
srdečně zveme.
Vladimír Vojanec
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Za němčická humna č. 25
Přírodní jezírka nad Lázněmi Skalka
Obec Skalka je známa svými alkalicko – sirnatými prameny, které daly v roce 1928 podnět ke vzniku nejmenších českých lázní. Ojedinělé léčebné minerální prameny nejsou ve
Skalce jedinou atraktivitou podněcující zájem návštěvníků o
tuto obec.
Na kopci nazývaném Na Skalkách, necelý 1 km od obce,
leží v prostoru smíšeného lesa dvě romantická jezírka. Jezírka vznikla na místě menších lomů na kámen. Okolí jezírek je
upravené a nabízí krásná romantická zákoutí, vhodná k procházce a odpočinku na dřevěných lavičkách.
Lesík s jezírky je vhodným místem k procházkám jak pro
lázeňské hosty, tak turisty, kteří do těchto míst zavítají. Trasa
k jezírkům je značená místním červeným a modrým značením, kterým jsou vytýčeny dva krátké tříkilometrové okruhy.
Turistické značení začíná u lázeňské restaurace. Na okraji lesa
nad jezírky se nabízí z nadmořské výšky 274 m pěkné výhledy
na Hanou a Drahanskou vrchovinu. Na louce mezi dolním a
horním jezírkem je zbudován dřevěný turistický přístřešek.
Kóta Na Skalkách je zajímavá i z pohledu novodobé historie. A právě zde, v rámci poslední tankové bitvy v rámci II.
světové války na našem území mezi německou a Rudou armádou probíhaly těžké boje. Němci zde měli vybudované opěrné
stanoviště. Osvobozovacích bojů v okolí Skalky a Klenovic se
aktivně zúčastnili i dělostřelci 1. československého armádního
sboru.
Vladimír Vojanec

Seznam občanů,
kteří v období
od 05. 04. 2014
do 25. 05. 2014
oslavili své životní
jubileum
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Za košíkářstvím do Víceměřic
Košíkářství je jedno z nejstarších řemesel s tradicí sahající
až do 14. století. Podstatou košíkářství je výroba košů a dalších
výrobků z vrbového proutí. Na Moravě je vyhlášeným místem
tradiční košíkářské výroby městys Morkovice na Kroměřížsku.
Nejen v Morkovicích, ale i v jeho okolí se do dnešních dnů zachovala tradiční výroba hospodářských košů z neloupaného
proutí nebo proutěného zboží z loupaného nebo štípaného
proutí. K výrobě košíků se od 19. století začalo využívat šlechtěné vrbové proutí pěstované na proutnících, zakládaných na
vlhké a málo výnosné půdě.
Jedním z míst se zachovalou košíkářskou výrobou je obec
Víceměřice, vzdálená 12 km od Morkovic. Výroba košíkářského zboží je ve Víceměřicích soustředěna do košíkářské dílny
Ústavu sociální péče a domova důchodců, nazvaného Domov
U Rybníka. S výrobou košíků jako s jednou z aktivizačních činností klientů Domova U Rybníka se začalo v roce 1952. Za více
jak 60 let košíkářské výroby si ústav získal věhlas kvalitou svých
výrobků, které nabízí k prodeji.
Košíkářská dílna se veřejnosti otvírá pří různých kulturních
a sportovních akcích pořádaných obcí, jako je sjezd rodáků
nebo soutěže v požárním sportu a podobně. Je možné si návštěvu domluvit i v jiném termínu po předchozím telefonátu.
Zkušení košíkáři návštěvníkům rádi ukáží podstatu řemesla.
Exkurzi košíkářské dílny je možné spojit s prohlídkou Muzea
života a paměti na obecním úřadě ve Víceměřicích, nacházející
se v těsné blízkosti košíkárny.
Vladimír Vojanec

70 let
Ivana Kyseláková
Oldřich Zahrada
Jarmila Antlová
Jana Hrubá
85 let
Marie Brázdilová
Anežka Hrabalová
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Zlatá svatba
Petr a Ladislava Matouškovi

Bc. Hana Mikulčíková, DiS,
matrikářka
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