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Z činnosti spolků
Za němčická humna
Jubilanti

Podzim lásky
Cesta.
Zapomenutá úvozová cesta
s výmoly po deštích
a obnaženými kameny.
Po stranách trsy trav,
chapadla pichlavého ostružiní,
zelené meče strážných andělů,
skryté pod rouškou klamu
nerozvinutých poupat.
Takové cesty vedou do ráje.
Anebo do předpeklí.
Snílkům, bláznům a zklamaným
vstup povolen.
Zdarma.
Na pohled obyčejná polní cesta.
Po té naší,
vymalované májovým sluncem,
se dalo dojít
na křižovatku usmíření.
Tam
chtěl jsem sametem petrklíčů
odemykat tvoji touhu.
Pozdě. Už odkvetly.
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“MIKROREGION NĚMČICKO SE BAVÍ“
A pod nohama jen ta vymletá
cesta
ještě před chvílí plná nadějí,
napětí,
nevyslovených přání.
A na ní vedle sebe ty a já.
Už jen dva cizí lidé.
Čtyři paže, které se neobejmou,
čtyři dlaně, které se nepohladí,
ústa, která se nepolíbí.
Ani ten krátký pohled do očí.
Jenom záplava lživých slov,
zbytečných a prázdných,
při nichž srdce mlčí.
Promluví snad příště.
Kdo ví?
Životní lásky
nejsou tažní ptáci,
s jarem se nevracejí.

Němčice
pod
lupou
PaedDr. Antonín
Ošťádal

„Letní tábor DDM ORION – Ztraceni“
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Z činnosti města

Investiční akce připravované k realizaci v roce 2015
Revitalizace veřejného prostranství ve městě Němčice nad Hanou

Realizace sídliště je v plném pracovním proudu.
2. 9. 2015 bylo protokolárně předáno staveniště zhotoviteli, kterým je společnost COMMODUM spol. s r.o.
Valašská Bystřice. Realizace probíhá dle projektové dokumentace, kterou vyhotovila společnost CEKR CZ s.r.o.
a stavbu dozoruje sdružení STAVING engineering s.r.o.
a INEXprojekt s.r.o.. Společnost COMMODUM byla vybrána z 8 předložených nabídek na základě veřejné zakázky. Cena za zhotovení celého díla je ve výši cca 12 mil.
Kč, z toho dotace ROP může být do výše 85 % ceny díla.
v rámci realizace projektu dojde k rekonstrukci ulice Okružní,
Lomená, Dukelská, část Tyršovy, spojka za novinovým stánkem
a školský chodník. Při realizaci dojde k rekonstrukci stávajících
chodníků, výstavbě nových chodníků, rekonstrukci živičných povrchů na komunikacích a úpravě uličních vpustí, rekonstrukci stávajících parkovišť a vybudování nových parkovacích stání, zpevnění ploch pro odpadové hospodářství, dobudování a rekonstrukce
veřejného osvětlení. Součástí projektu revitalizace je i vybudování

klidové zóny s mlatovým chodníkem, lavičkami a odpadkovými
koši. Předpokládaný termín dokončení stavby je polovina prosince 2015. Revitalizace veřejného prostranství ve městě Němčice nad
Hanou je spolufinancována ze zdrojů Evropské unie prostřednictvím Regionálního operačního programu Střední Morava (ROP).

Němčice nad Hanou - rekonstrukce ulice Fučíkova
Na základě veřejné zakázky byla vybrána pro realizaci této investiční akce
společnost DRAPLSTAV GROUP s.r.o.
Zborovice, která v současnosti finišuje
s pracemi na rekonstrukci ulice Fučíkova. v rámci akce byly zrekonstruovány
chodníky, vybudována parkovací stání,
bylo provedeno odvodnění komunikace
a položen nový živičný povrch. Celkové
předpokládané náklady na rekonstrukci ulice Fučíkova činí cca 2 mil. Kč.
Tato rekonstrukce je spolufinancována
z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši
600 000 Kč, které jsme získali za ocenění
v soutěži Vesnice roku 2014 (bílá stuha).

Dětské hřiště a zahrada v přírodním stylu MŠ
Němčice nad Hanou

Rozvoj technologické infrastruktury ICT
města Němčice nad Hanou

V rámci enviromentální výchovy v mateřské škole jsme požádali o dotaci na přírodní zahradu v přírodním stylu Státní fond
životního prostředí. Realizací této akce se na základě soutěže o veřejnou zakázku zhostila firma KAVYL, spol. s r.o. Mohelno. v rámci realizace došlo k odstranění starých herních prvků a přestárlých
dřevin. Při realizaci byly osazeny nové dřevěné herní prvky, dále
enviromentální výukové prvky (hmyzoviště, hmatový chodník,
kompostér, hmyzí hotel atd.), v neposlední řadě také výsadba nových stromů, keřů, trvalkových záhonů a založení nového trávníku. Celková hodnota této investiční akce je cca 2 mil. Kč. Dětské
hřiště a zahrada v přírodním stylu MŠ Němčice nad Hanou je spolufinancována ze zdrojů Evropské unie prostřednictvím Státního
fondu životního prostředí ČR a Ministerstva životního prostředí.

Bylo ukončeno výběrové řízení na dodavatele na akci
“Rozvoj technologické infrastruktury ICT města Němčice
nad Hanou“. v současné době probíhá administrativní kontrola celého průběhu výběrového řízení ze strany poskytovatele dotace a pokud bude všechno v pořádku, bude uzavřena
smlouva s vítězem soutěže firmou Q-COOP spol. s r.o. Kroměříž. Cena za dodávku a servis po dobu 5-ti let činí 2,7 mil.
Kč. Realizace projektu by měla být ukončena do listopadu
2015. v rámci projektu dojde k modernizaci informačního
systému na městském úřadě a také k implementaci Zákona
o kybernetické bezpečnosti. Celý projekt je realizován za
podpory Integrovaného operačního programu Ministerstva
pro místní rozvoj ČR do výše 85 %.
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Oprava chodníků ze zámkové dlažby
kolem mateřské školy
Při realizaci akce „Dětské hřiště a zahrada v přírodním stylu MŠ Němčice nad Hanou“ nebylo možno
zařadit rekonstrukci chodníků, a proto jsme přistoupili
k rekonstrukci přístupových chodníků v areálu mateřské
školy z vlastních prostředků města. Pro tuto rekonstrukci byla vybrána firma DELTA POLKOVICE s.r.o.. Nově
zrekonstruované chodníky budou financovány v celková
hodnotě díla cca 400 tis. Kč.

Další investiční akce
Na ploše bývalého parkoviště u cukrovaru se v těchto dnech rozběhly
práce na vybudování nového obchodu. Investorem této akce je soukromá
společnost (FIBAS s.r.o.), která od města Němčice nad Hanou koupila
v roce 2013 tyto pozemky. Dle informací od investora je plán dokončení
a otevření v první polovině roku 2016.
Této stavbě předcházela jiná drobná stavba, a to v chodníku podél
areálu bývalého cukrovaru, kde společnost E.ON pokládala kabel pro
připojení elektřiny nově budovaného obchodu.
Ing. Jan Vrána, místostarosta
Ivana Dvořáková, starostka

Sbor pro občanské záležitosti města Němčice nad Hanou informuje občany:
město Němčice nad Hanou nabízí využití řečníka při smutečních obřadech,
kterého jmenovala Rada města Němčice nad Hanou.

O NÁS a PRO NÁS!!!

TVOŘÍME PLÁN ROZVOJE NAŠEHO MĚSTA NA ROKY 2015 – 2020
Vážení občané
Dovolujeme si Vás požádat o spolupráci na přípravě plánu,
který je zaměřen na rozvoj a podporu území našeho města.
v rámci přípravy strategie rozvoje města pro období let 20152020 zjišťujeme i názory obyvatel. Informace od široké veřejnosti jsou pro nás informace cenné, podnětné a inspirativní.
v rámci tvorby strategického plánu Masarykova univerzita
v Brně v průběhu měsíce listopadu uskuteční v našem městě dotazníkové šetření, kde můžete anonymní formou sdělit

členům pracovní skupiny pro tvorbu strategie a zástupcům
města své názory a návrhy pro zlepšení života v našem městě.
Pro zpracování strategie byly navrženy tyto oblasti: výstavba ve městě, životní prostředí (výsadba a údržba zeleně),
sociální oblast, kultura, bezpečnost. Do každé z nich můžete
vnášet své návrhy a názory. Všemi připomínkami a návrhy se
bude pracovní skupina zabývat a zpracovávat je.
Pracovní týmy zapojené do tvorby Strategického plánu
rozvoje města Němčice nad Hanou:
- Pracovní tým – Ing. Ivana Korvasová, Ivana Dvořáková,
Ing. Jan Vrána, RNDr. Lubomír Procházka, Mgr. Hana
Matušková, Mgr. Josef Matoušek, Blanka Snídalová, Marie
Janíčková, Jiří Zatloukal, Bc. Hana Mikulčíková, Dis., Kateřina Kvapilová, Dis.
- Zpracovatelský tým – Ing. Filip Hrůza, doc. PhDr., Jan Šelešovský, CSc., Ing. Eduard Bakoš, PhD., Bc. Jana Tůmová, Irena Pončíková, Mgr. Michal Pink, PhD., Mgr. Otto Eibl, Ph.D.
Děkujeme předem za ochotu a snahu nám pomoci.
Ing. Ivana Korvasová

Odpovědně k životnímu prostředí
Rozvoj areálu odpadového hospodářství v Němčicích nad Hanou
K životu každé domácnosti – ať se
nám to líbí nebo ne – patří odpady. Odpady a nakládání s nimi není záležitost
„těch druhých“, ale týká se každého z nás.
Lidé v Němčicích si to uvědomují více
než jiní, protože součástí života obce je
už řadu let odpadový areál se skládkou.
Areál od roku 2009 provozuje společnost
SITA CZ, součást mezinárodní skupiny

Číslo 3/2015

SUEZ. v těchto dnech bylo podle stavebního plánu zkolaudováno nové skládkové
pole s číslem 13.
Zabezpečení skládky
Skládka v Němčicích splňuje stejně
jako ostatní skládky provozované firmou
SITA CZ přísné požadavky na moderní
zařízení tohoto typu. Skládka je přede-
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vším umístěna v lokalitě s vysokou kvalitou jílovitého těsnění, k tomu je navíc
podložena izolační fólií o síle 2mm, která se klade na těsnící bariéru zhutněného jílu s velmi nízkým koeficientem
propustnosti. i přes tyto dobré výchozí
podmínky zabezpečení je samozřejmostí
provádění důsledného monitoringu podzemní, průsakové a povrchové vody. Prů-
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sakové vody ze skládky jsou svedeny pomocí drenážního systému pod skládkou
do retenční jímky a poté čištěny v čistírně
odpadních vod. Prováděno je také geologické měření a vyhodnocuje se sedání
skládkového tělesa.
Skládka produkuje plyny, které jsou
jímány, upravovány a v kogenerační
jednotce je vyráběna elektrická energie,
která je využívána pro vlastní spotřebu
areálu a částečně dodávána do distribuční sítě.
Skládka jako stavební projekt
Plánovaný objem skládky je 19 skládkových polí v celkovém objemu 1 807 000
m3. Aktivní část skládky, kam je ukládán
odpad, se nyní podle schváleného projektu a harmonogramu rozšířila o skládkové
pole č. 13 (na fotografii). Výstavba skládkového pole probíhala od června do září
2015. Kolaudační rozhodnutí bylo vydáno dne 21. 9. 2015 a samotné kolaudace
se zúčastnil místostarosta obce Ing. Jan
Vrána.
První skládková pole, která byla vystavěna před dvaceti lety, jsou dnes již
rekultivována, tzn. jsou zabezpečená
a osázená zelení. Rekultivovaná plocha
němčické skládky již dosahuje téměř poloviny celkové plochy, určené k ukládání
odpadů. Během jarního dne otevřených
dveří poskytli zaměstnanci skládky detailní a názorný výklad postupu rekultivace. Ten spočívá ve vrstvení minerálního těsnění, fólie a geotextilie a nakonec
rozmístění zeminy. Do té se seje tráva
a sází další zeleň.

Odpady jsou zdroje budoucnosti
SITA CZ vlastní v ČR pouze čtyři skládky, investuje po vzoru mateřské
skupiny SUEZ především do pokročilých
technologií zpracování a využití odpadů.
Uvádí: “Naším cílem není pouhé skládkování, ale využití odpadů jako zdrojů.
Zdrojů druhotných surovin nebo zdrojů energie,” v současné době investuje
firma nejvíce prostředků především do
sběrných středisek, třídících linek, lisů či
skartovacích strojů na papír, drtičů plastových odpadů, aglomerátorů apod.
Už nyní se musíme všichni – obce,
odpadové společnosti, ale i občané, připravit na to, že do roku 2024 bude zásadně omezeno skládkování využitelných
odpadů. To znamená, že na skládky nebude podle nové úpravy zákona o odpadech možné uložit žádný odpad, který
může znovu posloužit jako zdroj. Díky
tomuto pozitivnímu posunu v odpado-

vém hospodářství v České republice společně lépe ochráníme přírodní zdroje.
Téměř 80 000 zaměstnanců ve více
než 70 zemích na 5 kontinentech pracuje každý den na společném cíli: zajistit
pro obyvatele naší planety kvalitní služby
ve vodním a odpadovém hospodářství.
52 milionů lidí na celém světě využívá
našich služeb v odpadovém hospodářství,
každoročně svezeme 44 milionů tun odpadu. Přírodní zdroje nejsou nevyčerpatelné.
Skupina SUEZ denně přispívá k ochraně
zdrojů tím, že poskytuje eko-inovativní
řešení pro miliony lidí, pro municipální
a průmyslové zákazníky. Věříme, že dokážeme sladit ekonomickou výkonnost, vliv
na životní prostředí a společenskou odpovědnost. Zavázali jsme se pomáhat našim
zákazníkům k zelenému růstu a podporujeme oběhové hospodářství.
Ing. Igor Laštůvka, dipl. ek., MBA.
ředitel divize

Základní informace o připravovaných kotlíkových dotacích
Jedná se o výměnu zdrojů tepla (kotlů) na pevná paliva v rodinných domech za:
• Kotel na uhlí - dotace nejvýše 70 %
• Kombinovaný kotel (uhlí + biomasa) – dotace nejvýše 75 %
• Plynový kondenzační kotel – dotace nejvýše 75 %
• Tepelné čerpadlo (nebo kotel pouze na biomasu) – 80 %
V případě, že cílovou skupinou bude fyzická osoba z prioritního území, bude výše podpory fyzické osobě navýšena o 5%.
Němčice nad Hanou patří do prioritního území.
Maximální způsobilé výdaje projektu jsou stanoveny na 150
tis. Kč, tzn. fyzická osoba (žadatel o dotaci) bude moci získat
v rámci dotace maximálně 85 % (tepelné čerpadlo + obec v prioritním území), tj. 127 500 Kč, zbývající výdaje jsou hrazeny
fyzickou osobou.
Pokud bude vyměňován kotel v budově energetické náročnosti D a horší, musí být součástí projektu kromě samotné
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výměny ještě finančně méně náročná opatření na snížení energetické náročnosti budovy (tzv. “mikro” energetická opatření),
jejichž dopad musí být potvrzený energetickým specialistou. Na
“mikro” energetická opatření je možné v rámci způsobilých výdajů vyčlenit maximálně 20 tis. Kč.
Základní pravidla pro fyzické osoby zveřejnilo Ministerstvo
životního prostředí v rámci výzvy k předkládání projektů pro
kraje na www.opzp.cz, konkrétně na odkazu http://www.opzp.
cz/vyzvy/16-vyzva/dokumenty.
Upozorňujeme, že v současné době není možné předkládat
žádosti o finanční podporu na výměnu starého kotle na pevná
paliva za nový ze strany občanů Olomouckého kraje. Vyhlášení
výzvy občanům Olomouckého kraje (fyzickým osobám - majitelům rodinných domů) za předpokladu, že Olomouckému
kraji se podaří získat finanční prostředky z Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020, je předpokládáno v 1. polovině roku 2016.
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Ze života MŠ
Nový školní rok 2015/2016 v mateřské škole
v Němčicích nad Hanou
Po prázdninách na děti v mateřské škole čekaly nově pojmenované a vyzdobené třídy. Motýlky tak po mnoha letech vystřídaly Veverky, Včeličky, Sovičky a Žabičky. Názvy oddělení se volily i s ohledem na enviromentální charakter nové zahrady MŠ,
jejíž rekonstrukce má být hotová na konci října.
Pro školní rok 2015/2016 je zapsáno celkem 88 dětí ve věku
od 2,5 do 7 let. z tohoto počtu je 35 dětí, které půjdou v lednu
2016 k zápisu do 1 třídy ZŠ. 49 dětí má trvalé bydliště v Němčicích nad Hanou, z okolních obcí bude dojíždět celkem 39 dětí.
Jednotlivé obce jsou zastoupeny takto: Mořice 11 dětí, Hruška
6 dětí, Vrchoslavice – 2 děti, Vitčice – 3 děti, Víceměřice - 3 děti,
Nezamyslice – 1 dítě, Pivín - 1 dítě , Tvorovice – 7 dětí, Stříbrnice
– 2 děti, Litovel – 1 dítě, Ivanovice -1 dítě, Kroměříž -1 dítě. Protože kapacita MŠ je 100 míst, budeme přijímat děti i v průběhu
školního roku.
Děti jsou rozděleny do 4 tříd, a to podle věku:
• I. třída Žabičky - většina dětí ve školním roce dovrší 3 a 4 let,
počet zapsaných dětí 21.
• II. třída Veverky - většina dětí ve školním roce dovrší 4 a 5 let,
počet zapsaných dětí 22.
• III. třída Včeličky - většina dětí, které ve školním roce dovrší
6 a 7 let, počet zapsaných dětí 25.
• IV. třída Sovičky – většina dětí ve školním roce dovrší 5 a 6 let,
počet zapsaných dětí 20.
Provozní doba je od 6:00 do 16:30 hodin. Scházení dětí ze
všech tříd mateřské školy bude probíhat ve třídě Veverek, v době
od 6:00 do 7:00 hod. Rozcházení dětí ze všech tříd mateřské školy
bude probíhat také ve třídě Veverek, v době od 15:30 do 16:30
hod.
Ostatní třídy jsou v provozu takto:
Žabičky 7:00-15:30 hod.
Veverky 6:00-16:30 hod.
Sovičky 7:00-12:30 hod.
Včeličky 7:00-15:30 hod
Zaměstnanci MŠ:
Personální obsazení v jednotlivých třídách:
Žabičky – p. učitelky Irena Smékalová a Klára Nevídalová, uklízečka Marcela Temlíková
Sovičky – p. učitelka Pavla Buriánková (zástupkyně ředitelky),
uklízečka p. Lada Vránová
Veverky – p. ředitelka Martina Luběnová a p. učitelka Kristýna
Kochaníčková, p. školnice Renata Novotná
Včeličky – p. učitelky Jitka Oulehlová a Kateřina Tománková,
p. uklízečka Dagmar Jedličková
Ekonomka školy: Marcela Šrámková
Vedoucí školní jídelny: Lada Vránová
Kuchyně: Zdena Štěpánková, Ludmila Přibylová
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MŠ pokračuje ve výchovně – vzdělávacích činnostech podle
ŠVP, který byl inovován v loňském školním roce, avšak v rámci
aktualizace došlo k přidání plánu logopedické prevence. k jednotlivým integračním blokům mají p. učitelky rozpracovaný
„logoplán“, který podporuje přirozený rozvoj komunikačních
schopností a dovedností u dětí v předškolním věku, směřuje zejména k prevenci vzniku poruch řeči a k prevenci vzniku čtenářských obtíží.
Plán logopedické prevence obsahuje činnosti zaměření na:
• průpravná cvičení - dechová cvičení, fonační cvičení, artikulační cvičení
• rozvoj motoriky - cvičení hrubé a jemné motoriky, grafomotorika
• rozvoj smyslového vnímání - sluchová a zraková percepce,
rozvíjení rytmických schopností,
• rozvíjení rozumových schopností.
MŠ se také začne více od letošního školního roku orientovat
na environmentální výchovu. Přihlásila se proto do sítě mateřských škol se zájmem o ekologickou výchovu MRKVIČKA. Spolupracuje s Českým svazem ochránců přírody RS Iris Prostějov
a se záchrannou stanicí v Němčicích nad Hanou.V průběhu měsíce září byl ustanoven koordinátor EVVO v MŠ a děti se zapojí
do třídění papíru a plastu v jednotlivých třídách. Ve třídě Veverek mají děti i svůj ekokoutek s akváriem, ve kterém pozorují
postupné líhnutí šneků z vajíček.
V minulém školním roce se MŠ, konkrétně třída Bělásků, zapojila do Projektu Mensa NTC Systém učení. Vzhledem k tomu,
že výstupy tohoto projektu byly na konci roku pozitivní, budeme
v tomto systému učení pokračovat i nadále, a to ve třídách Soviček a Veverek.
V letošním roce jsme také poprvé nabídli dětem možnost
nespacích aktivit v podobě těchto kroužků, které povedou paní
učitelky z MŠ:
„Předškolák“- aktivity k rozvoji zrakového a sluchového
vnímání, matematických představ, grafomotoriky, řečových dovedností, logického myšlení. Záměrem je připravit děti úspěšně
pro vstup do 1. třídy. Děti se při edukačních činnostech naučí
pracovat i s interaktivní obrazovkou. Kroužek bude probíhat každou středu v době od 13 hod. do 13.45 hod. ve třídě u Soviček.
Předpokládaný počet v jedné skupině je max. 13 dětí. Určeno
primárně pro děti v posledním ročníku vzdělávání. Kroužek povedou p. učitelky Buriánková a Nevídalová.
„Malý objevitel“- děti se budou seznamovat s živou a neživou přírodou, zkoumat zákonitosti vývoje rostlin a živočichů, objevovat vesmír, dělat pokusy, poznávat pro ně dosud nepoznané.
Při zkoumání budou využívat i novou školní zahradu a okolí MŠ.
Určeno pro děti se zájmem o přírodu a techniku od pěti let. Kroužek bude probíhat každý čtvrtek v době od 13 hod. do 13.45 hod.
ve třídě u Soviček. Předpokládaný počet je max. 14 dětí. Kroužek
povedou p. učitelky Oulehlová a Tománková.
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„Zpěváček + Malí muzikanti“ - spojení pěveckého kroužku
MŠ se ZUŠ. Děti se zde učí rytmizaci, melodizaci. Obsahem je
nácvik nových písní, poslech vážné hudby, pohybové hry se zpěvem a další hudební aktivity. Určeno pro děti se zájmem o hudbu od 4 let. Vzhledem k tomu, že děti starší pěti let se v tomto
kroužku stávají žáky ZUŠ, platí symbolickou částku 20 Kč měsíčně. Kroužek bude probíhat v době od 13 hod. do 13.45 hod. ve
třídě u Soviček. Kroužek povedou p. ředitelka Luběnová a p. učitelka Kundelová.
Další aktivity v MŠ:
Logopedická poradna – pod odborným vedením klinické logopedky PhDr. Mgr. Kamily Finkesové a logopedické asistentky
Mgr.Lucie Tesařové. Rozdělení dětí a čas poradny bude upřesněn
po logopedické depistáži.
V rámci aktivit podporujících zdraví, začnou děti ze tříd Včeliček a Soviček navštěvovat sokolovnu, zúčastní se plaveckého výcviku ve Vyškově a na konci školního roku školy v přírodě.
Ve spolupráci s DDM Orion dětem nabízíme v MŠ angličtinu
pro nejmenší.
Taneční škola Hubený už tradičně přichází s nabídkou předtaneční výchovy v MŠ.
V rámci bližší spolupráce s rodiči připravujeme v říjnu v prostorách celé mateřské školy akci „Jablíčkování“. Rodiče a jejich
děti zapojíme do polepování jablíček, tvoření prostírání, skládání
košíčků, potiskování ubrousků a pytlíčků na sušená jablíčka, modelování, moštování jablíček, pečení jablečných toustů, výroby
křížal a jablečných lízátek, vyrábění ježečka z půlky jablka, navlé-

kání křížal, ale také lezení na žebřík s utržením jablíčka, hmatové
krabice, puzzle ovoce, hod do košíku a další.
V rámci „Jablíčkování“ budou probíhat i soutěže:
1) o nejhezčí jablíčko
2) o nejlepší štrůdl
V listopadu nás čeká týden zdravé výživy - „Jíme zdravě“ paní
kuchařky připraví v průběhu týdne v rámci dopoledních a odpoledních svačinek různé nové druhy pomazánek, zeleninových
a ovocných salátů, vše v rámci zdravé výživy. Děti budou ochutnávat a hodnotit. a také výroba skřítka „Podzimníčka“ (rodiče
s dětmi doma vyrobí skřítka z ovoce, zeleniny a přírodnin a přinesou ho do školky na výstavku). Děti pak vyberou skřítka, který
se jim nejvíc líbí a jeho tvůrce bude oceněn. Malou odměnu ale
dostanou všechny děti, které si daly práci a skřítka s rodiči vyrobily.
Zpěváček s Malými muzikanty se bude podílet na přípravě
programu „Rozsvícení vánočního stromu“ v Němčicích nad Hanou, který letos chystá ZUŠ. v rámci spolupráce s Klubem žen
v Němčicích nad Hanou vystoupí i na jejich podzimním setkání.
Po celý školní rok budeme průběžně kooperovat i s dalšími
příspěvkovými organizacemi ve městě, zejména účastí na některých projektech, a také s kulturním střediskem, které nabízí MŠ
možnost návštěv kulturních pořadů a pořádání vlastních akcí.
Bližší informace se dovíte z našich nových webových stránek www.msnemcicenadhanou.webnode.cz
Martina Luběnová, ředitelka MŠ

Loučení s létem
Ve čtvrtek 17. 9. 2015 se na hřišti
v Němčičích n. H. konalo ,,Loučení s létem“ pořádané mateřskou školou, pro děti
a jejich rodiče. Připraveno bylo 6 stanovišť,
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kde si děti vyzkoušely například chůzi na
chůdách, skákání v pytlích, jízdu na koloběžkách a také si zatancovaly. Za odměnu
děti dostaly diplomy a sladkosti. Na závěr

Němčice
pod lupou

se pod dohledem místních hasičů opékaly
špekáčky. Počasí nám přálo, a proto i účast
rodičů s jejich dětmi byla velká.
Klára Nevídalová

Číslo 3/2015

Ze života ZŠ
Mezinárodní titul EKOŠKOLA
Je nám velkým potěšením vám oznámit, že na základě auditu, který se na naší
škole konal 18. května 2015 a posouzením zprávy z auditu komisí jsme získali
prestižní ocenění, a to mezinárodní titul
EKOŠKOLA platný po dobu 2 let.
Byli jsme oceněni za kvalitní práci
a nadšení, se kterým jsme se do ní se všemi žáky pustili.
Získáním tohoto titulu je naše škola
oprávněna užívat vlajku, logo a název

EKOŠKOLA, kterou si tři žáci Ekotýmu – Štěpán Vozihnoj, Karolína Hrubá
a Alena Kyseláková společně s paní učitelkou Zdeňkou Navrátilovou byli slavnostně převzít v Senátu ČR.
Tímto patří velký DÍK všem žákům
z Ekotýmu, kteří museli projít náročnou
„cestou“ až k onomu vysněnému titulu.
Ale stálo to za to …
Mgr. Petra Přidalová,
koordinátorka programu Ekoškola

Rok ve školní družině II.
Od prosince do června jsme ve ŠD II. zvládli spoustu věcí.
Kromě her v tělocvičně, na školním hřišti, na dětském hřišti
u stadionu jsme si zahráli i počítačové hry a hry ve školní družině. Nakreslili a namalovali spoustu obrázků se zimní i vánoční
tématikou - poštovní známky, kapry, zasněžené domečky, vánoční stromečky, soby, vločky - baletky, sněhuláky,...
Ozdobili si vánoční stromeček, pověděli si něco o Vánocích
a vánočních zvycích v městské knihovně, upekli si perníčky
a zatančili si na vánoční maškarní diskotéce.
Navštívili jsme zvířátka ve Stanici MOP, a když napadl sníh,
koulovali se a stavěli sněhuláky.
Vyprávěli si o správné životosprávě, zúčastnili se recitační
a výtvarné soutěže, usmažili jsme si v kuchyňce DDM Orion
masopustní koblížky.
Jarní výtvarné motivy se nám také povedly. Takže květiny,
duhy, kočičky, velikonoční vajíčka a kuřátka, vázy s květinami,

dopravní značky,...hezky vyzdobily naše družinové nástěnky.
Nezapomněli jsme ani na maminky a nakreslili jim k svátku přáníčka.
Zasoutěžili jsme si v pinkání tenisovou pálkou, ve slalomu
na koloběžkách, opekli si špekáčky, spolupracovali se školním
Ekotýmem - ovečky, obrázky z PET víček.
Navštívili jsme velikonoční výstavku v kině a místní svazarmovskou střelnici, kde jsme si dokonce zastříleli ze vzduchovky.
Vyrobili si dobrou svačinku ve tvaru sovy nebo kočičky,
k MDD jsme si nechali barevně pomalovat obličeje a při vycházkách přírodou natrhali rostliny, které jsme potom podle
atlasu určovali.
Školní rok jsme ukončili pravidelnou návštěvou místních
hasičů. Ve školní družině se prostě nenudíme!
Hana Svobodníková,
vychovatelka

Nové tváře v novém školním roce

V letošním školním roce přibyli noví zaměstnanci na naší škole. Žáci mediální výchovy vám je představí v krátkých rozhovorech.

Petr Borovička
Nový pan školník Petr Borovička je sympatický
muž, kterého jsme požádali o rozhovor.
Co vás vedlo k vykonávání funkce školníka, a zrovna na této škole?
Jsem obyvatel Němčic nad Hanou a už půl roku jsem
byl bez práce, proto jsem se přihlásil do této funkce.
Jaké jsou vaše zájmy a koníčky?
Mé zájmy jsou poslouchání hudby, konkrétně metalu
a rocku, také rád vykonávám domácí práce, které jsou
mi užitečné i ve škole.

Vybral byste si jinou práci, kdybyste měl na výběr?
Vybral bych si jinou práci, protože jsem původně zámečník a svářeč. a baví mě práce se železem.
Jak se vám líbí na naší škole?
Na této škole se mi líbí, protože dobře vycházím s učiteli a žáky. Věřím, že tomu bude tak i nadále.
Jak se vám líbí škola a její okolí?
Líbí se mi, z důvodu, že je na dobrém místě s možností
dojíždění žáků z ostatních vesnic.
Ondřej Kousal a Štěpán Vozihnoj

Číslo 3/2015
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Rozhovor s paní asistentkou Gabrielou Césarovou
1. Proč jste si vybrala právě práci asistentky?
Práce asistentky byla náhoda. Po mateřské dovolené mi bylo toto
nabídnuto, a protože jsem z učitelské rodiny, nabídku jsem přijala.
Už dříve jsem pracovala s dětmi a zjistila jsem, že mě tato práce
baví.
2. Co se vám u nás na škole líbí a co se vám nelíbí?
Tuto školu jsem navštěvovala 9 let jako žákyně. Od té doby se zde
mnoho změnilo. Líbí se mi moderní počítačová učebna, moderní
vybavení všech tříd, sportovní hala i jídelna, kde si každý může vybrat ze dvou jídel. To za nás nebylo!
3. Jaké musí mít člověk vzdělání, aby mohl působit jako asistent?
Základní vzdělání určitě nestačí! Podmínkou je minimálně výuční
list a několikahodinový kurz na asistenta pedagoga, který probíhá
na středních pedagogických školách.

4. Jaký je rozdíl mezi prací asistenta a učitele, co je podle vás těžší?
Rozdíl mezi asistentkou a učitelem je docela velký. Učitel má na
starosti celou třídu, asistentka pak
jedno nebo více dětí, které potřebují individuální přístup nebo například pocházejí ze sociálně slabých rodin.
5. Můžete nám prozradit, jaké
jsou vaše zájmy a koníčky?
Mým největším zájmem a koníčkem je samozřejmě moje dcera Alice, které věnuji každou volnou
chvilku. Ráda zpívám, na což mi nezbývá mnoho času. Baví mě
ruční práce, háčkování. V poslední době ráda vařím a peču.

Rozhovor s panem učitelem Jaroslavem Kašparem
MY: Kde žijete?
Pan učitel: Bydlím v Prostějově.

MY: Máte nějaké zkušenosti s učením?
Pan učitel: Zatím jsem učil pouze na lyžařské škole.

MY: Jakým způsobem dojíždíte do školy?
Pan učitel: Dojíždím sem autem.

MY: Jaké máte zájmy?
Pan učitel: Mezi mé zájmy patří sport. Nejraději mám
fotbal.

MY: Líbí se vám naše škola, jste spokojený s kolektivem?
Pan učitel: Na škole se mi líbí, je tu příjemný kolektiv.

MY: Co si myslíte o vaší třídě, kde jste třídní?
Pan učitel: Jsou dobří, ale občas trošku divocí .

M.Fréharová, K.Hrubá

Rozhovor s panem učitelem Milošem Mlčochem
1. Co se vám líbí na naší škole a co zase ne?
„Mně se na naší škole hlavně líbí to, že je tady dobrá atmosféra
jak mezi žáky, tak mezi učiteli. Učím tady více předmětů, mj. také
tělesnou výchovu, a přimlouval bych se, aby na naší škole bylo také
doskočiště.“

4. Co máte vystudováno?
„Studoval jsem na gymnáziu v Prostějově a potom učitelství na Filozofické fakultě UP v Olomouci, český
jazyk a dějepis.“

2. Chtěl jste být vždy učitelem?
„Jako kluk jsem chtěl být sportovním novinářem, ale dopadlo to
tak, že učím a o sport se zajímám i nadále.“

5. Jaké máte zájmy?
Hraju tenis a stolní tenis, jezdím
na kole. Rád čtu, dívám se na filmy,
poslouchám rockovou, ale i klasickou hudbu. Zajímá mě také zdravý
životní styl, cvičím jógu, rád cestuju
a starám se o zahradu.“

3. Kde všude jste učil, než jste nastoupil na naši ZŠ?
„Učil jsem v Praze, v Horních a Dolních Počernicích. Také jsem
působil na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci.“

B.Bašková, A. Zmidlochová.

Rozhovor s asistentkou Danou Vlčkovou
1. Odkud pocházíte?
,,Pocházím z Doloplaz, ale už dva roky žiju
v Němčicích nad Hanou.“
2. Máte děti?
„Mám dvě roztomilé holčičky - jedna chodí do
školky a tu druhou hlídá její tatínek.“
3. Jaké jsou vaše koníčky, máte blízko ke sportu?
,,Mám výborný vztah ke sportu - vystudovala jsem
sportovní fakultu. Hrála jsem také 16 let volejbal.
Když se zrovna nevěnuji sportu, tak čtu nebo vyrá-
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bím šperky.“
4. Máte oblíbené zvíře? Domácího mazlíčka?
,,Oblíbené zvíře nemám a domácího mazlíčka
také ne.“
5. a co vaše oblíbená barva?
,,Nemám oblíbenou barvu, ale líbí se mi pestré barvy.“
6. Proč jste se rozhodla pro tuto profesi?
,,Před rodičovskou dovolenou jsem pracovala ve
školství a rozhodla se, že v tom budu pokračovat.“

Němčice
pod lupou

Číslo 3/2015

7. Máte svou profesi ráda?
,,Ano, svou profesi mám velmi ráda a hodně mě baví.“

covala s mentálně postiženými lidmi. Tato práce mě bavila a navedlo mě to na tento obor, kterému se teď věnuji.“

8. Co na své práci máte ráda a co naopak ne?
„Mám ráda to, že každý den se učím něco jiného a nic zásadního
mi na své profesi nevadí.“

11. Jak jste zvládala školu?
,,Na základní škole jsem se učila výborně, ale na střední škole jsem
to tak trošku, jak se říká - flákala. Za to vysoká škola mě bavila víc
než střední.“

9. Vybrala byste si jiné povolání, když teď víte, co to obnáší?
,,Ne nevybrala bych si jinak. Tato práce mě baví a dělám ji ráda.“
10. Jak jste se dostala ke svému současnému zaměstnání?
,,Po gymnáziu jsem se nedostala na vysokou školu a pak jsem pra-

12. Jak dojíždíte do práce?
,,Chodím většinou pěšky, ale někdy se stane, že přijedu autem.“
Děkujeme za rozhovor a za to, že jste si na nás udělala čas.
Tereza Sáňková, Kateřina Špičáková

Rozhovor s Mgr. Marcelou Šírkovou
Odkud jste?
„Jsem z Kojetína, kde stále žiju.“
Jak se dostáváte do školy?
„Jezdím autem nebo vlakem, pokud je hezké počasí, tak případně
i na kole.“
Učila jste na jiné škole?
„Ano, učila jsem ještě v Kojetíně na škole Svatopluka Čecha.“
Jak byste zhodnotila tyto dvě školy?
„Tato škola se mi zdá lepší v ohledu vychování žáků a jejich vnímavosti v hodinách .“
Jak se vám líbí učitelský sbor?
„Když jsem přišla, všichni se ke mně chovali velice mile a ochotně.
Je tu velmi dobrý kolektiv.“

Proč jste změnila místo působnosti?
„Protože jsem chtěla změnu
a trochu zvolnit.“
Jaké jsou vaše koníčky a záliby?
„K mým koníčkům patří cestování, čtení všech možných
žánrů, hraní tenisu a jiné sportovní aktivity.“
Kde jste studovala?
„Na základní škole v Kojetíně, později na střední pedagogické škole v Přerově a na Univerzitě Palackého v Olomouci. Později jsem si
aprobaci rozšířila o tělesnou výchovu.“
Zpracovaly Bohuslava Fréharová a Alena Šírková

Organizace školního roku 2015/2016
Školní rok 2015 / 2016 jsme opět slavnostně zahájili setkáním všech žáků, učitelů a rodičů žáků 1. ročníku ve sportovní
hale v pondělí 1. září, za účasti představitelů našeho města.
Přípravy na letošní rok byly jako vždy
náročné, prováděl se velký úklid, drobné opravy, výměna podlahy v jedné třídě.
Proběhlo každoroční malování šaten, opravy chodeb a výmalba tříd. Učitelé během
prázdnin chystali a zpracovávali podklady
k almanachu, který bude vydán u příležitosti 90. výročí otevření základní školy.
Přeji všem žákům a zaměstnancům
školy, aby následující školní rok byl plný
úspěchů, pohody, vzájemného pochopení a tolerance.
Třídní schůzky:
21. 10. 2015
2. 12. 2015
16. 3. 2016
11. 5. 2016
Začátek je v 16,00 hodin.

Číslo 3/2015

Období školního vyučování ve školním
roce 2015/2016 začalo ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích
v úterý 1. září 2015.
Vyučování bude v prvním pololetí
ukončeno ve čtvrtek 28. ledna 2016. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. června
2016.
Podzimní prázdniny připadnou na
čtvrtek 29. října a pátek 30. října 2015.
ŘV proběhne dne 16. 11. 2015, tedy
den před státním svátkem 17.11.
Vánoční prázdniny budou zahájeny ve
středu 23. prosince 2015 a skončí v neděli
3. ledna 2016. Vyučování začne v pondělí
4. ledna 2016.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 29. ledna 2016.

Němčice
pod lupou

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne
jsou podle sídla školy stanoveny takto:
29. 2. - 6. 3. 2016 - Praha 1 až 5, Blansko,
Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Hodonín, Vyškov, Znojmo, Domažlice, Tachov,
Louny, Prostějov, Karviná
Velikonoční prázdniny připadnou
na čtvrtek 24. března a pátek 25. března
2016.
Hlavní prázdniny budou trvat od pátku 1. července 2016 do středy 31. srpna
2016.
Období školního vyučování ve školním
roce 2016/2017 začne ve čtvrtek 1. září
2016.
Zápis do první třídy: 23. 1. 2016
Den otevřených dveří spojený s tradičním jarmarkem u příležitosti 90. výročí
otevření základní školy: 21. 10. 2015
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Přidělení třídnictví a další organizační zajištění chodu školy
Tradiční akce a shromáždění školy

Třídnictví
1. až 5. ročník
1. Mgr. Renata Žižlavská
2. Mgr. Lucie Tesařová
3. Mgr. Silvie Svobodová
4. Mgr. Markéta Tobolíková
5. Mgr. Petra Přidalová
6. Mgr. Pavlína Rudolfová
7. Mgr. Anna Vlčová
8. Mgr. Marcela Šírková
9. Jaroslav Kašpar
10. Mgr. Milada Krejčová
6. až 9. ročník
1. Mgr. Hana Matušková
2.

Mgr. Jana Benešová

3.

Mgr. Zdeňka Navrátilová

4.

Mgr. Libor Mitana

5.
6.

Mgr. Lenka Literová
Mgr. Hana Vojancová

7.

Mgr. Pavel Janura

Ži
Ts
Sv
To
Př
Ru
Vl
Ší
Ka
Kr

8. Mgr. Naděžda Tesaříková
netřídní učitelé
1. Mgr. Stanislava Podmolíková
2. Mgr. František Matoušek
3. Mgr. Jiří Pozdíšek
4. Mgr. Miloš Mlčoch, Ph.D.
5. Mgr. Miroslav Minář
školní družina
1. Hana Svobodníková
2. Mgr. Václav Procházka
3. Andrea Huťková
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Mk 1-5, MV
M, F, koordinátorka
Be
ŠVP
Př, OV,
Na koordinátorka
EVVO
M, Z, koordinátor
Mi
ICT
Li Č, HV
Vj M, BV, RV
Č, D, školní metodik
Ja
prevence
Te Č, D, A
Po
Ma
Pz
Ml
Mn

Č, VV, A
R, N, A, D
Př, TV
Č, D
Z

Sb vychovatelka ŠD
Pr vychovatel ŠD
Hu vychovatelka ŠD

náboženství
1. Mgr. Tomáš Strogan
asistentky
1. Lenka Chalánková
2. Gabriela Césarová
3. Hana Svobodníková
4. Denisa Oulehlová
5. Mgr. Miroslav Minář
6. Bc. Dana Vlčková
7. Andrea Huťková

1-5, log.
1-5, log.
1-5
1-5, a pro 1. st.
1-5
1-5
1-5, N
1-5
M, Tv
Č, D

St

Cha
Ce
Sb
Ou
Mř
Vk
Hu

římskokatolický kněz

asistent pro sociál. znevýhod. žáky
asistent pro sociál. znevýhod. žáky
asistent pedagoga
asistent pedagoga
asistent pedagoga
asistent pedagoga
asistent pedagoga

Činnost

Termín, odpovídá

Slavnostní zahájení nového školního
roku

Po 1. 9. 15, všichni

Preventivní program - Školní časopis

celoročně, Ml, Te

Preventivní program – polední
přestávky / TV, odpoč. plocha/

celoročně, Cha, Ce

Stonožkový týden (podzim + jaro)

6. - 10. 10. 15,
duben 16 To, Bo, Ka
20. – 22. 10. 2015
všichni

Oslavy 90. výročí otevření základní
školy
Slavnostní setkání k 90. výročí školy,
ve 13,00 hod. Hudebně-literární pořad 20. 10. 15
v kině pro hosty, v 17,00 hod. pro
režie Te
rodiče
Jarmark + Den otevřených dveří /8,
21. 10., 15 všichni
00 -16,00 /
Sportovní den k výročí školy

Mi, Pz, Ka

Výstava - Den lidských práv

2. 12. 2015, Cha, Ce

Zápis dětí do 1. ročníku

Pá 15. 1. 16, ZŘ,VP,
uč. 1. st.,Te

Škola nanečisto + Beseda s rodiči
nastávajících prvňáčků

01/16, Ts, Ži, Vl, Ší

Lyžařský kurz

02/16, Pz, Vj, Ka

Projektové dny: Den Země a Den
deváťáků

04, 05 / 2016, všichni

Den dopravní výchovy

04 / 2016, Sb, Pr, Hu

Školní akademie

Pá 27. 5. 16, Te, Kr

Den dětí

TU

Škola v přírodě: 5. roč., 1. – 4. roč.

červen 2016 - Kr, září
2016 - Vl

Návštěva předškoláků

8. 6. 16, ZŘŠ, Ts, Ži

Slavnostní předání vysvědčení žákům
9. roč.

29. 6. 16 Te

Složení vedení školy
Mgr. Hana Vojancová (VP), Mgr. Anna Vlčová (1.st.), Mgr.
Pavel Janura (2.st.), Mgr. Jana Benešová (ZŘ), Petr Borovička
(školník), Hedvika Zahradníková (škol. jídelna), Jana Kantorová (hospodářka)
Školská rada
zástupci školy: Mgr. Hana Vojancová, Mgr. Libor Mitana
zástupci rodičů: Ing. Jana Oulehlová, Martina Kouřilová
zástupci města: Jana Greplová, Radovan Novotný

Němčice
pod lupou

Mgr. Hana Matušková, ředitelka školy

Číslo 3/2015

NOC VĚDCŮ v OLOMOUCI
V pátek 25. září se žáci naší školy mohli zúčastnit unikátní akce nazvané NOC
VĚDCŮ. Pořádala ji Pevnost poznání
a Univerzita Palackého v Olomouci.
Celkem 14 žáků 6. – 9. ročníku ZŠ
Němčice nad Hanou pod vedením vyučujících Marcely Šírkové a Miloše Mlčocha
mělo možnost navštívit nejprve prostory
Pedagogické fakulty UP.
V přízemí si žáci mohli prohlédnout
exponáty katedry technické výchovy a sami
si pak vyzkoušet malbu na sklo, pilování, broušení a další pracovní techniky. Ve
3. poschodí jsme navštívili centrum robotů
vyrobených ze stavebnice Lego a sledovali jejich pohyby a zvuky. Zaujalo nás také
centrum PRVOK, kde jsme se mohli seznámit s praktickými metodami předcházení
počítačové kriminality. Nejvíc se nám ale
líbila virtuální jízda po vysokohorské dráze
a ovládaní gumového míčku laptopem.
Před budovou si někteří z nás zajezdili na koloběžce a pak už jsme vyrazili
smrákajícím městem směrem k pevnůstce.

Číslo 3/2015

V rekonstruovaném areálu, který bývá využíván jako koncertní prostor, se nachází
také Muzeum vědy. V přízemí se nám líbilo
množství vystavovaných exemplářů artefaktů z historie (včetně interaktivní mapy
z 19. století a živého pacienta nakaženého
morem), přírodovědné oddělení s pokusy
DNA jahody a ananasu, malování na obličej
a další. Ve vyšších patrech jsme mohli vidět
expozici Světlo a tma zaměřenou na optické jevy a různé mechanické hračky. Zaujaly
nás také jednoduché plastové pomůcky rozvíjející motorické vlastnosti a rovnováhu.
Měli jsme čas také na občerstvení, pochutnali jsme si na bagetách, palačinkách
a jablečném moštu, a tak si kromě našich
mozků přišly na své i chuťové pohárky. Obdivovali jsme také ve tmě krásně nasvícené
olomoucké chrámy svatého Václava a Michala. Doufáme, že se do našeho krajského
města zase někdy podíváme a navštívíme
třeba i botanickou zahradu, na niž nám
tentokrát už nezbyl čas.
Miloš Mlčoch

Němčice
pod lupou
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Ze života ZUŠ
Mezinárodní projekt „Vzájemnosti“
Po roční odmlce Klub přátel ZUŠ Němčice nad Hanou opět
připravil desetidenní projekt pro žáky Základní umělecké školy a partnery dalších tří zemí, tentokrát pod názvem „Vzájemnosti“. Za finanční podpory Agentury pro mládež / Erasmus+
jsme mohli uskutečnit setkání šedesáti mladých, umělecky zaměřených lidí a poznat kulturu dalších zemí. Projekt se uskutečnil 12. – 22. 7. 2015 v chorvatském Lovranu a zúčastnili se
jej kromě našich mladých muzikantů i hudebníci ze slovenské
Základní umělecké školy Lipany, členové irského orchestru Cuisle Avondhu a tanečníci z České besedy Zagreb.
Všichni účastníci se aktivně podíleli na přípravě večerního koncertu na náměstí Sv. Ivana v Lovranu, který byl zahájen tanečním vystoupením České besedy a dále pokračoval
představením slovenského a irského folklóru. Závěr pak patřil
padesátičlennému orchestru Youthband, který zahrál společně
nacvičené skladby.

Kromě společného večerního koncertu si každá skupina
připravila večerní program, kde nás mohla seznámit se svými
zvyky a tradicemi své země. Všichni upřednostňovali tance
dané země, a tak jsme se s obrovským nadšením naučili několik irských a slovenských tanců. Velké nadšení vzbudila irská
skupina a jejich hudba, protože irské skladby nám nejsou až tak
známé jako třeba slovenský folklór. Obrovský úspěch ale měli
i členové České besedy, kteří si pro nás připravili skvělou prezentaci své země a dokonce i ochutnávku svého tradičního jídla.
Nechyběl ani společný výlet do blízké Puly, kde jsme obdivovali krásu římského amfiteátru, který patří – jak nás informovali
naši přátelé – mezi šest největších a nejzachovalejších na světě.
Přes prvotní „oťukávání“ se všichni spřátelili a překážkou
nebyla ani jazyková bariéra, ba právě naopak. Vznikla nová
„mezinárodní“ přátelství, poznání něčeho nového a vzpomínky
na krásné společné „muzicírování“…

XX. letní hudební tábor
Vedle mezinárodního projektu „Vzájemnosti“ se žáci naší školy zúčastnili
každoročního hudebního tábora, který
se stejně jako vloni konal v krásném prostředí Vysočiny a to opět v penzionu Sykovec ve Třech Studních.
Letos byl zvláštní tím, že to byl jubilejní XX. ročník a byli přizváni i „bývalí
táborníci“. Ti za námi přijeli zavzpomínat na své dětství a krásně podpořili děti
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svou dobrou náladou na závěrečném vystoupení našich malých muzikantů. Táborníci jako každý rok nacvičovali společné skladby i samostatná vystoupení,
která se jim velice povedla.
Tématem letošního ročníku byla
Alenka v říši divů, a tak byla naše družstva složená z Kloboučníků, Šklíbů,
Tlachapoudů, Březňáků a Karet. Jejich
pokřiky byly opravdu originální, zvláště

Němčice
pod lupou

pak „rapperský“ pokřik Kloboučníků,
který byl náležitě oceněn naším velkým
potleskem při každém nástupu. Kromě
společného muzicírování si každý mohl
vyrobit i svého plyšového kamaráda,
kterého si samozřejmě odvezl domů. Nemohl chybět ani tradiční karneval, stezka
odvahy, spousta her a hlavně hromada
SMÍCHU….
Jana Nosková

Číslo 3/2015

Ze života DDM
Ať žijí rytíři
6.- 11.7. 2015 - Hájenka Švábenice
Počátkem prázdnin se sešlo 24 dětí na myslivecké chatě ve
Švábenicích, aby se zde pokoušelo získat nové rytířské ostruhy.
Švábenická chata se proměnila na týden v Martinovu tvrz a celé
její osazenstvo se snažilo chránit ji proti vpádům krvežíznivého
Albrechta z Krvenos. Předlohou k této celotáborové hře se stal
známý stejnojmenný seriál pro děti – Ať žijí rytíři.
Během tábora se mladí rytíři a rytířky zúčastnili několika
soubojů s Albrechtovými vojáky, lovení zvěře, rytířských turnajů,
museli zvládnout několik tvrdých bitev o tvrz, noční výpravy do
temných hvozdů a mnoho dalších táborových činností. Počasí
nám přálo, a tak jsme se mohli také vykoupat v místním bazénu
pro otužilé. Jako středověká skupina jsme se vydali taktéž na návštěvu nedalekého panství v Chropyni, které nás nadchlo.
Na rozhodující velkou bitvu se všichni posilnili čarovnou vodou z nedaleké studánky Duchnovka. Albrecht a jeho vojáci pak
neměli proti dětem z tvrze šanci. Na závěr čekalo na všechny jedno

překvapení, a to v podobě příjezdu královny, která všechny panoše
a dívky pasovala do rytířského stavu. Všichni přežili táborový týden bez úhony i úrazu, ale domů se vraceli plni dojmů a zážitků.
Tonda Bartošík

Letní tábor Flinstounovi ve Vitčicích
I letos se ve Vitčicích uskutečnil tábor
pro nejmladší děti, pořádaný Domem dětí
a mládeže Orion, Němčice nad Hanou. Ty
se v areálu bývalé školky ubytovaly od pondělí 6.7.2015 do soboty 11.7.2015. Jako
každý rok i letos byl o tento typ tábora velký

zájem. a tak byla jeho kapacita naplněna nedlouho poté, co byl veřejnosti nabídnut. Letos si děti vyzkoušely, jaké to bylo žít v době
kamenné. Stejně jako postavy ze známé pohádky, kterou byl letošní tábor inspirován.
a tak se vydaly do lesa, aby si vyrobily luky,

pomocí kterých se snažily obstarat si pak
vlastní oběd. Stavěly se také důmyslné pasti
na divokou zvěř žijící v lesích. Dinosaury si
děti užily na celodenním výletě ve Vyškově
ve zdejším Dinoparku. Celým pobytem se
prolínala etapová hra, ve které proti sobě
soutěžily děti rozdělené do dvou týmů. Získávání pravěkých kostí jako trumfů za vyhranou etapovou hru týmu umožnilo vydat
se najít pravěký poklad. Poslední večer se
uskutečnil rozlučkový táborák s opékáním.
a nezbylo než se v sobotu rozloučit a těšit
se na příští rok, kdy se o prázdninách opět
setkáme ve Vitčicích. Velké poděkování za
vydařený tábor patří dětem, které byly naprosto úžasné. Také Mgr. Lucii Tesařové,
která již po několikáté byla na táboře dětem
skvělou vedoucí a v neposlední řadě paní
Mgr. Jarmile Coufalíkové, která na táboře
působila jako kuchařka a nutno dodat, že
výborná.

Letní tábor Příměstský v Němčicích nad Hanou
Pro děti, které se o prázdninách chtějí bavit a mít plnohodnotný program, avšak nechtějí spát mimo domov, připravil
Dům dětí a mládeže Orion Příměstský tábor. Ten probíhal od
pondělí 20.7.2015 do pátku 24.7.2015. Třináct dětí se každé ráno
sešlo v osm hodin v prostorách klubovny DDM Orion. Odtud
po snídaní vyrážely na výlety. i letos byl program bohatý na návštěvu koupališť, kterým počasí více než přálo. Ale na děti čekala i návštěva Hvězdárny v Prostějově s opravdu vynikajícím

Číslo 3/2015

programem a několika pokusy. Také hry v centru volného času
Človíčkov a to nejlepší na konec – bowling v útulném prostředí
Koliby Prostějov. Atmosféra tohoto tábora byla i letos přátelská
a pohodová. Děti si odnášely každý den nejen spoustu zážitků,
ale i nových poznatků. Po celou dobu se o táborníky starala Barbora Žeravská, hlavní vedoucí tábora, která pro děti každý rok
tábor připravuje, a slečna Lucie Tesařová.
Barbora Žeravská, hlavní vedoucí tábora

Němčice
pod lupou
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Letní tábor LETOPISY NARNIE
Sedmnáct odvážlivců se vydalo na
strastiplnou cestu do Narnie bojovat proti
zlu ledové královny Jadis a zachránit obyvatele Narnie po boku krále Aslana. Tento
cíl ale nebyl zdaleka jediným. Pobytový tábor v oblasti Chřibů nabízel i spoustu zajímavých míst, která malí i velcí táborníci
stihli navštívit. Každý den, první srpnový
týden, jsme podnikali různé výpravy do
Narnie, jak jsme Uherské Hradiště a nejbližší okolí, místo pobytu, překřtili. V ce-

lotáborové hře vůbec nešlo o prvenství, ačkoli jednotlivé týmy zápolily jako o život.
Cílem bylo přivést všechny zkamenělé bytosti k životu a vrátit do Narnie mír a lásku. To se týmům Lucky, Zuzky, Edmunda
i Petra povedlo, někomu dřív a někomu
později. Všichni si zaslouženě odnesli
domů pasovací glejt na Rytíře Narnie.
Společně jsme navštívili buchlovický
zámek i jeho úžasnou zahradu hned první
sobotní den. První srpnovou neděli jsme

v kunovickém letišti prozkoumali útroby
mnoha vystavených exponátů. v pondělí
v lanovém centru ve Veselí nad Moravou
jsme si všichni dokázali, že jsme prostě
dobří a za odměnu se zchladili v přírodním koupališti Albatros v Ostrožské Nové
Vsi. V úterý na nás čekal první celodenní výlet na hrad Buchlov a pak vycházka
krásnými buchlovskými lesy na Velehrad.
Středeční šifrovací hra po historickém
centru Uherského Hradiště potrápila
i mnohé místní obyvatele. Ve čtvrtek pak
největší výzvou zachránců Narnie bylo
zvládnutí vodního toku Moravy na raftech
z Vnorov do Rohatce, díky nízkému stavu
vody to byl výkon nadlidský, ale my jsme
ho s vírou v Aslana zvládli. Páteční den
jsme prožili v archeoskanzenu v Modré
a přilehlé Živé vodě, která dostála svého
názvu a všechny unavené úmornými vedry, postavila na nohy. Poslední den jsme si
užívali nádherný pocit ze zachráněné Narnie v KovoZOO ve Starém Městě u Uherského Hradiště, kde jsme také nasedli na
náš poslední vlak a ubírali se plni zážitků,
unavení, ale spokojení domů.
Za Aslanááááááááá
Eva Bašková, hl.
vedoucí LT Letopisy Narnie

Čtyři živly aneb Putování za sluníčkem
Letní tábor pro nejmenší táborníky od 2 let a jejich maminky proběhl v srpnu. Vypravili jsme se do
Litovelského Pomoraví, které je pro nás velmi blízké,
ale přitom vzdálené.
První den jsme poznávali živel VZDUCH, k tomuto účelu jsme museli vyšplhat na nejvyšší radniční
věž v Evropě, která stojí na řece. Z radniční věže pak
byl rozhled do širokého okolí a viděli jsme to z výšky
tak, jak to vidí všichni, kteří létají ve vzduchu. Tato
krásná věž stojí přímo v Litovli. Děti pak bojovaly
i se svými maminkami s prvním úkolem, který jim
vzduch připravil, aby mohly na závěr putovat za sluníčkem.
Druhý den jsme poznávali živel ZEMĚ. To zase
bylo potřeba dostat se do jejích útrob. Jediná cesta do
podzemí vede přece přes jeskyně, a tak Javoříčské jeskyně byly
tím správným místem na plnění tohoto úkolu. Děti získaly další
korálku a byly o krok blíž ke sluníčku. a víte, odkud jsme do
jeskyní došli? Až z dalekého Bouzova, takoví jsme borci a zvládli
jsme tuhle nádhernou lesní vycházku.
Třetí den nás provázel OHEŇ. Nejprve jsme si ale museli nasbírat dřevo na táborák a to si v lese pořádně zasloužit a vybojovat. Naštěstí se to všem dětem i jejich maminkám povedlo a děti
získaly třetí korálku a užily si parádní opékačku i hry v noci.
Čtvrtý den, ve znamení VODY si musely vybojovat zejmé-
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na maminky, a to zdoláním řeky Moravy na raftech na úseku
z Moravičan do Mohelnice. Pro děti to byl den plný zábavy s vodou, ale maminky bojovaly o poslední korálku opravdu statečně.
Poslední, pátý den si pak s hrdostí mohly všechny děti jít ke
sluníčku pro zlatý paprsek. Každý sám za sebe pověděl sluníčku,
jak všechny překážky s jednotlivými živly zvládl a jak moc si zlatý paprsek zaslouží. Na paprsek si pak každý navlékl své čtyři korálky a ty budou dětem i jejich maminkám připomínat krásných
pět dní v Litovelském Pomoraví.
Eva Bašková, hl. vedoucí LT Čtyři živly

Němčice
pod lupou
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Ztraceni
15.- 28. 8. 2015 - Kladky- Bělá
„Vítáme Vás na palubě letadla společnosti Air Canada na trase Němčice nad Hanou – Vancouver. Pohodlně se usaďte, přejeme
Vám příjemný let.“
Těmito slovy byl zahájen čtrnáctidenní stanový tábor na Bělé.
Letadlo bohužel do Vancouveru nedoletělo, ale spadlo v hlubokých
a neprostupných hvozdech v neznámé džungli. S ním se zřítilo
40 dětí a 11 dospělých. Naštěstí havárii všichni přežili, a tak se mohli
vydat hledat vhodné místo na přežití a pokusit se navázat spojení
s civilizací a tím se zachránit. Nečekalo nás nic jednoduchého. Pomocí nalezeného trancievru z letadla, jsme se pokoušeli vyslat signál
SOS, ale bez úspěchu. Objevili jsme ale starou osadu, tak jsme vydedukovali, že zde jsou – nebo alespoň byli - jiní lidé. a skutečně jsme
nacházeli stopy po lidské činnosti. Začali jsme jim říkat „Ti druzí“.
Druhý den byl nalezen tajemný vchod do ještě tajemnějších prostor.
Začali jsme tomu říkat Bubunkr. Dovnitř se mohlo pouze v plynové
masce a jen na určitý čas. Pokaždé jsme tam našli nějaké záhadné
krabičky s různými věcmi. Ty nám vždy pomohly v nějaké činnosti.
Takto to šlo třináct dní. Čekalo nás mnoho nástrah a úkolů. Snažili
jsme se všechno úspěšně zdolat a víceméně se nám to dařilo. Jednoho dne byli dokonce naši nejlepší uneseni Těmi druhými. Když
jsme je vystopovali a vysvobodili, zjistili jsme, že Ti druzí nám chtěli
vlastně celou dobu pomoci. Patřili k vědecké výpravě, která zde před
třemi roky taktéž ztroskotala. Po celou dobu nás zkoušeli, jestli si
zasloužíme jejich pomoc. Udělali spoustu kroků k záchraně, ale ten
největší a poslední by sami nezvládli. Potřebovali k tomu odhodlané kamarády, kteří se dokáží postavit jeden za druhého a z vytyčené
cesty neuhnou ani o píď. Nezklamali jsme je. Díky jejich poznatkům
a nákresům, jsme dali dohromady mapu, na které byly zakresleny
důležité informace. Po jejich nalezení, zdolání a propojení jsme přišli na to, kde postavit obrovskou ohnivou hranici a vyslat tak signál

do civilizace. Využili jsme tohoto signálu rovnou jako závěrečného
ohně a doufali, že nás přijedou zachránit. a přijeli. Ztraceni byli opět
nalezeni.
Během tábora jsme měli také krásný sen. Zdálo se nám, že jsme
vyrazili do nedalekého městečka zvaného Náměšť na Hané, kde
zrovna probíhaly noční prohlídky plné pohádek. a na závěr krásný ohňostroj. Byl to krásný sen. Pak jsme měli ještě jeden. Ten nás
zase zavedl do Moravské Třebové. Také na zámek. Tentokrát ale do
středověké mučírny, kde jsme se mohli navzájem i mučit, a do alchymistické dílny. Bohužel i z tohoto snu jsme procitli. Ale nakonec
všechno dobře dopadlo. Z původních 51 ztracených bylo nakonec
55 nalezených.  Byl to trošku netradiční tábor, plný nových technologií, zvratů, šifer a záhad. Jedním z úkolů bylo natočit film pro budoucí generace. Můžete se na ně podívat na facebooku nebo stránkách DDM ORION v táborových zprávičkách.
a nám nezbývá než se těšit na další rok – tentokrát pravý indiánský.
Aloha, Tonda Bartošík

Soutěžní nepostupová přehlídka mažoretek 2015
Předchozích sedm ročníků přehlídky jsme připravovali na fotbalovém hřišti
v Němčicích nad Hanou jeden rok a druhý rok v Nezamyslicích. Letošní - osmý
ročník přehlídky mažoretek jsme se, už
na jaře, rozhodli zrealizovat v novém
a krásném prostředí sportovní haly. Toto
rozhodnutí se ukázalo jako nejlepší, když
nás v sobotu ráno probudily dešťové kapky. Propršená sobota nám vůbec nevadi-
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la, protože mažoretky bojovaly o medaile
a poháry pod novou střechou.
Termín letošního ročníku se potkal
s jinou prestižní přehlídkou a tak byla
účast mažoretkových souborů oproti předešlým ročníkům skromnější. Své umění
předvedlo 7 souborů ve 21 vystoupeních.
Dívky soutěžily ve sloučených kategoriích
děti + kadetky a junioři + senioři. Diváci
mohli vidět vystoupení jak s náčiním baton (klasická hůlka), tak
s náčiním pom pom
(roztleskávačky). V doprovodném programu
se předvedl domácí soubor orientálního tance
AISHA nebo slovenský
soubor Varínských mažoretek se svou show.
V letošním roce
jsme přistoupili k zajímavé novince a tou
byla Cena poroty. Do
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posledních chvil mohl každý soubor doufat, že právě jejich vystoupení přišlo porotě
natolik zajímavé, že si tuto cenu zaslouží.
Nakonec si krásný dort odvážela děvčata
všech věkových souborů Varínských mažoretek na Slovensko.
A jak se dařilo domácím souborům?
Miniorionky získaly 3. místo v kategorii
baton, Babyorionky pak obsadily ve stejné
kategorii zlatou příčku. Ve starší věkové kategorii zabodovaly Orionky a umístily se na
stříbrné pozici. S náčiním pom pom byly ve
své kategorii BabyOrionky druhé a Orionky na třetím místě. V kategorii Miniformace si vybojovaly dívky z Babyorionek zlaté
medaile. Touto cestou patří uznání a velké
poděkování všem vedoucím otonských
mažoretek za skvělou práci s dětmi.
Všem pracovníkům DDM ORION
bych chtěla poděkovat za výbornou práci,
která se odrazila v hladkém průběhu soutěže a příjemné domácí atmosféře.
Eva Bašková
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Z kulturního života
Němčická olympiáda v Němčicích u Holešova
V sobotu 27. června se na němčickém
náměstí sešla necelá dvacítka reprezentantů z našeho města, která se rozhodla
zúčastnit se Němčické olympiády. Cesta
nebyla daleká, protože se o setkání postaraly Němčice u Holešova. Všechny nás
čekal velmi dobře připravený sportovní areál, ve kterém se odehrávaly téměř
všechny soutěžní disciplíny. Naše město se aktivně zapojilo hned do několika
soutěžních disciplín: malá kopaná, šipky
a střelba. i když jsme se nezúčastnili všech
nabízených soutěží, i tak se nám podařilo
získat ve dvou disciplínách ocenění.
Fotbalisté ve složení: Jan Navrátil, Jan
Horák, Bronislav Mrkva, Oldřich Vévoda, Michal Tomek, Ondřej Tomek, Petr
Crhák, Michal Jiříček, Michal Hradil,

Dominik Dorňák a Tomáš Coufalík obsadili v turnaji malé kopané krásné druhé
místo. Také střelecké družstvo ve složení:
Miluše Poláčková, Vladimír Kyselák a Jaromír Snídal vybojovalo třetí místo.

Děkujeme všem, kteří se zúčastnili této sportovní akce, a těšíme na další
setkání, které se za dva roky bude konat
v Němčicích u Kolína.
Ing. Jana Oulehlová

Němčické hody
Teplé letní dny se nevyhnuly ani němčickým hodům. Hodový
program jsme již druhým rokem zahájili páteční vernisáží v Městské knihovně. Tentokrát byla v prostorách knihovny připravena
výstava, která nám připomněla 100. výročí úmrtí němčického básníka Františka Taufera a 45 let od povýšení Němčic nad Hanou na
město. Součástí byl i křest knihy o Františku Tauferovi.
Hodový program pokračoval o víkendu výstavou v městské
knihovně a také výstavou drobného zvířectva, která je již několik let součástí němčických hodů. Sobotní večer se nesl v tanečním duchu – na farské zahradě hasiči připravili hodové posezení
s hudební skupinou KARA z Kroměříže a na tanečním parketu
fotbalisté připravili tradiční hodovou zábavu s kapelou FUNNY.
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Neděle patřila již krojovaným, kteří před mší svatou v kostele sv.
Máří Magdalény položili kytici kvítí na hrob Boženy Kostkové.
Po dobrém hodovém obědě jsme se setkali na farské zahradě,
kde bylo připraveno odpoledne s folklorem, na kterém se představil místní NS Pantlék a jako hosté Omladina Martinice a FS
z Vyškova. Po tanečních vystoupeních hanáckých souborů se na
parketu potkali lidoví vypravěči Václav Hučík z Blatničky, Radek
Dula z Boršic, František Sedlák z Pivína a Jiří Vrba z Němčic nad
Hanou, společně s Hanáckou muzikou Klas Kralice na Hané.
Pro fotbalové fanoušky byl na fotbalovém hřišti připraven zápas mezi místními borci a FK Kostelec na Hané.
O hodovém víkendu byla také veřejnosti otevřena kostelní
věž i s průvodcem, který návštěvníkům objasnil historii věže. Návštěvníci věže se seznámili s její historií a svým finančním darem
přispěli na její obnovu.
Děkuji všem pořadatelům, kteří se zapojili do příprav a realizace němčických hodů, a všem návštěvníkům děkuji za jejich
návštěvu a podporu tohoto folklorního svátku našeho města.
Ing. Jana Oulehlová

Němčice
pod lupou
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Z pražského Vyšehradu až do Němčic nad Hanou
Poslední prázdninovou sobotu se výstava „Má vlast“ po dlouhé cestě Moravou přesunula z pražského Vyšehradu až do Němčic nad Hanou. Město Němčice nad Hanou bylo v letošním roce
pořadatelem putovní akce Mikroregion Němčicko se baví, které
se zúčastnili zástupci všech šestnácti obcí daného mikroregionu.
Němčice nad Hanou díky této výstavě mohly návštěvníkům připomenout proměnu svého náměstí, na kterém vlastně celá akce
začínala. Po netradičním zahájení a přesunu tří aktérů programu
„Hvězdnou bránou“ do budoucnosti se všichni účastníci přesunuli
slavnostním průvodem za doprovodu půvabných mažoretek a Dechového orchestru mladých na fotbalové hřiště, kde byly mimo jiné
účastníkům akce představeny všechny letošní proměny prezentované na výstavě „Má vlast“. Tuto již tradiční regionální akci navštívilo cca 850 občanů. Celé odpoledne provázela návštěvníky dobrá
nálada, sluníčko a přátelská setkání občanů obcí regionu i hostů ze
vzdálenějších krajů Moravy.
Ing. Jana Oulehlová

Na bicyklech Němčickem
Druhá sobota v září patří v MIKROREGIONU NĚMCICKO cyklistům. i v letošním roce se konala již tradiční akce NA
BICYKLECH NĚMČICKEM. Počasí všem
zájemcům o krásnou projížďku našim mikroregionem tentokrát přálo. Ještě před de-

vátou hodinou ranní se před městskou knihovnou, kde byl start a stanoviště na razítka,
tvořila dlouhá fronta. Ve čtyřech lidech jsme
měli co dělat, abychom startující Němčáky
co nejrychleji odbavili, a ti mohli vyrazit na
trasu. Za necelou hodinu z našeho stanovi-

ště odstartovalo téměř 80 cyklistů, celkem
z Němčic nad Hanou vyrazilo 151 cyklistů.
Do cíle, který tentokrát byl ve Vrchoslavicích, dorazilo více než 700 účastníků této
velmi oblíbené akce.
Ing. Jana Oulehlová

Mikroregion se opravdu bavil
Kdo se účastnil dalšího ročníku Mikroregion se baví, tentokrát u nás v Němčicích, nám jistě dá za pravdu, že se akce vydařila. Spokojeni byli pořadatelé, rozhodčí, soutěžící družstva
jednotlivých obcí, ale především diváci.
Každý si mohl přijít na své. Sledovat soutěžní klání, které přiblížilo dějiny Němčicka, zhlédnout kulturní vystoupení, vyzkoušet si zacházení s historickými zbraněmi, zmlsnout si na dobrém
občerstvení, které zajistili fotbalisté, hasiči a myslivci. Stánků bylo
dostatek, nikde se netvořily velké fronty.
Celé odpoledne velmi profesionálně a příjemně moderoval Tomáš Brabec a z brány času
občas vystoupili členové DS Na Štaci v dobových kostýmech s vtipnými scénkami navozující soutěže.
Nemalý dík patří početnému sboru rozhodčích v čele s hlavní rozhodčí Evou Baškovou, kteří si předem prošli úskalí jednotlivých
soutěží, takže samotné klání už proběhlo bez
problémů.
Nezapomněli jsme ani na děti, pro které
byl připraven bohatý doprovodný program na
celé odpoledne. Na tréninkovém hřišti členové
Aqua fortis připravili rytířské soutěže, byl zde
také umístěn skákací hrad, který městu zapůjčil
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pan Roman Mizera. v areálu dětského hřiště slečna Holubářová
a pan Snídal provázeli děti na koních.
Všude byli přítomni zaměstnanci města, kteří nejenže akci
připravovali, ale podíleli se i na samotném průběhu a následném
úklidu.
K příjemné atmosféře přispěli diváci nejen z Němčic, ale ze
všech 16 obcí mikroregionu Němčicko. Mnozí z nich zůstali ještě
na večerní zábavu a krásný ohňostroj.
Naďa Tesaříková a Jana Oulehlová

Němčice
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Jak se mikroregion bavil
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fotograf: Michal Wolf

Číslo 3/2015

Němčice
pod lupou

19

NEJEN Divadelní pátky
V pátek 9. října zahájíme již devátou sezónu ochotnických divadelních představení. v letošním roce jsme trošku upravili název
na NEJEN Divadelní pátky. Důvodem této změny je nabídka divadelních představení i na nedělní odpoledne, kdy budeme uvádět
pohádky. Co nás k tomu vedlo? Zájem rodičů a dětí o dětská divadelní představení v rámci festivalu Hanácký divadelní máj. Další
změnou je vstupné, nenabízíme již permanetky, protože o ně nebyl
ze strany diváků velký zájem. Vstupné jsme stanovili jednotně na
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všechna představení, tzn. na páteční pro dospělé i na nedělní pro
rodiče s dětmi: dospělí 70,-Kč a děti 35,-Kč.
Tak nám držte palce, aby návštěvnost, nejen nově zavedených
představení pro děti, byla minimálně tak hojná jako na Hanáckém
divadelním máji. Přijďte mezi nás podpořit ochotníky v jejich snažení. Před plným sálem se hraje nejlépe a je to sen všech ochotníků,
tak jim ho pomozte naplnit.
Ing. Jana Oulehlová

Němčice
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Výstava obrazů
MALBA a KRESBA

Soutěž

Galerie umění Prostějov uspořádala výstavu obrazů pana Květoslava Černého, která byla otevřena po celý měsíc září. Výstava
nesla název MALBA a KRESBA.
Zástupci našeho města se sešli na
vernisáži, kterou připravila Galerie umění Prostějov pod vedením
pana Jindřicha Skácela. Je dobře, že
se naši občané mohou prezentovat
i v jiných městech. Panu Černému přejeme pevnou ruku, hodně
dalších námětů a k tomu nezbytné
zdraví.
Ing. Jana Oulehlová

Na soutěžní otázku z minulého čísla přišlo celkem šest odpovědí a všechny byly
správné. Je potěšující, že jedna čtenářka poznala i mladého muže na fotografii, který
stojí na ulici Příkopy. Ze správných odpovědí byl vylosován pan Stanislav Kyselák. Vítězi
blahopřejeme a všem soutěžícím děkujeme za jejich odpovědi.

Nová soutěžní otázka:
Poznáte, na které ulici v Němčicích nad Hanou fotograf fotil?

Letní dění v městské knihovně
Prázdninový provoz jsme v knihovně
zahájili Letním pondělním předčítáním
s humornou knihou Thajské masáže a jiná
dobrodružství Aleny Harnové. Posluchači vyslechli vtipné a mnohdy neuvěřitelné příběhy, které autorka zažila během
své cesty Asií. Pro lepší představu jsme si
všechna místa ukázali na mapě světa. Na
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závěr nechybělo představení nových naučných fotografických knih, které zobrazují
nejkrásnějších místa nejen České republiky, ale rovnou celého světa.
Velkou událostí, která se v měsíci červenci konala v knihovně, byl bezesporu
křest knihy František Taufer místního
kronikáře pana Josefa Matouška spojený
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s vernisáží k výstavě 100. výročí úmrtí
Františka Taufra a 45. výročí povýšení
Němčic nad Hanou na město. Kniha byla
vydána k významnému výročí tohoto
němčického rodáka – básníka a byla pokřtěna o hodovém víkendu. Nejen kniha, ale také celá výstava byla dílem pana
Josefa Matouška, který opět potvrdil, že
jeho znalosti coby němčického kronikáře
ohledně místní historie jsou nebývalé.
V srpnu mohli čtenáři pocítit menší
omezení ve výpůjční době, jehož příčinou byla revize knihovního fondu, kterou
naše knihovna musí ze zákona absolvovat
jednou za pět let. Jedním z důsledků revize bylo vyřazení zastaralých a opotřebených knih. Čtenáři však nemusí mít
strach z úbytků, které by se negativně
odrazily v nabídce knihovny. Nadále
budou pořizovány současné bestselery
a obnovena klasická díla světové i české
literatury, která využije nejen běžný návštěvník, ale především studenti základních a středních škol pro povinnou četbu.
Každý měsíc pro Vás v knihovně připravujeme nejen knižní novinky, ale také
kulturní akce. Níže nabízíme jejich přehled a budeme se těšit na setkání s Vámi!
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Kulturní akce připravované v Městské knihovně Němčice nad Hanou:
TÝDEN KNIHOVEN:
Pondělí 5. října 17:00 – Pondělní předčítání
Čtvrtek 8. října 13:00 – Tvořivý čtenář – příběh z knihy bude
dětem inspirací pro další tvořivou činnost
Pondělí 19. října 17:00 – Cestopisná přednáška – tentokrát
o cestě Gruzií a Abcházií pod vedením Mgr. Lucie Čechovské
studentky doktorského studia religionistiky na Masarykově
univerzitě v Brně
Pátek 30. října 13:00 – Den prevence diabetu – přednáška na
téma, jak můžeme vlastním životním stylem tomuto onemocnění předejít

Knižní novinky, které pro Vás do konce roku 2015 připravujeme:
CASS, K.: První
MORIARTY, L.: Sedmilhářky; Na co Alice zapomněla
BROWN, S.: Nízký tlak
ADLER-OLSEN, J.: Nesmírný
KESSLER, L.: Pro trochu slávy
POSPÍŠILOVÁ, J.: Pod hvězdou bláznů; Šamanský bubínek
VONDRUŠKA, V.: Husitská epopej III
a mnoho dalších...

DNY POEZIE:
Pondělí 9. listopadu 17:00 – Poezie blízká všem – poetický
podvečer s básněmi, které osloví každého
Středa 18. listopadu 17:00 – František Taufer – přednáška
kronikáře Mgr. Josefa Matouška o životě a díle významného
němčického rodáka

Po: 13:00 – 17:00
St: 13:00 – 18:00
Pá: 9:00 – 12:00, 13:00 – 18:00

Upozornění na změnu výpůjční doby od 1. října 2015:

Mgr. Jitka Hanáková
knihovnice

Z činnosti spolků
Folklorní léto s Pantlékem
Letošní léto, bylo pro nás víc jak náročné. Vystupovali jsme v Měrovicích na
dětském dnu a také v červnu jsme měli
premiéru na Žváčkově festivalu v Konici,
kam jsme si připravili speciální pásmo na
Žváčkovy skladby - byly to dvě polky a jeden valčík, který hrála Žváčkova hudba,
ale autorem přímo nebyl. Pásmo to bylo
velice náročné a jeho nácvik jsme zahájili
již v lednu tohoto roku, a tak jsme s napětím čekali, jaký bude mít úspěch. Velkým
překvapením pro nás byl manželský pár,
který nás hned po vystoupení kontaktoval a s nadšením nám hlásil, že valčík
v Cetkovicích krajní dům - je skladba
jejich hudebního skladatele a že se jedná o písničku, která je příběhem autora
a jeho ženy, a že byla napsána jako vyznání lásky. Po čase mi někdo volal na mobil
a byl to autor skladby a moc nám děkoval, že jsme si vybrali právě jeho skladbu,
o které slyšel od svých známých velikou
chválu, že se jim provedení tance moc líbilo. Když jsme tanec připravovali, vůbec
jsme netušili, jak velikou radost uděláme.
Byla to pro nás víc jak pochvala a zhodnocení naší práce.
Ale tím naše práce zdaleka nekončila. Hned 2. 7. jsme měli vystoupení
v Nezamyslicích pro řádové sestry, které
navštívily Nezamyslice a se kterými jsme
měli možnost si pohovořit pak na farské
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zahradě, bylo to krásné a srdečné setkání.
o deset dní později jsme pak vystupovali
v Troubkách, ale tam nás zradila místní
elektřina, a tak jsme jedno pásmo nemohli
dokončit. Druhé pásmo jsme zatančili až
za víc jak hodinu, kdy organizátoři dali
vše do pořádku. o týden později nás čekal velice náročný celodenní program na
němčických hodech. Hody jsme zahájili
položením kytice na hrob slečny Kostkové
a potom jsme se zúčastnili slavnostní mše
svaté v našem kostele. Mše za účasti nejen

našich Hanáků, ale i krojovaných, kteří
měli odpoledne vystupovat - Omladina
z Martinic a Hanáci z Vyškova, byla velmi
důstojná a průvod, který Hanáci utvořili,
když předávali dary a oběti mši sloužícímu knězi, slavnost mše jen umocnil. Za
nachystání darů a průvodní slovo musím
touto cestou poděkovat paní Marťákové
a jejich Michalce. Po odpoledním vystoupení na faře jsme se do civilních šatů oblékali s pocitem, že dnes bylo za námi vidět
velký kus dobře odvedené práce.

MIKROREGION NĚMČICKO SE BAVÍ

Němčice
pod lupou
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Začátkem srpna jsme si trošku odpočinuli, honem se vydali na své rodinné
dovolené, protože závěr srpna byl víc
jak našlapaný. Vystupovali jsme na naší
Hanácké pouti ke kapličce v Nezamyslicích, při otevírání nového pivovaru
v Záhlinicích, dále pak v Hulíně při
otvírání nového náměstí, za účasti hejtmana Zlínského kraje, po té následovalo dvouhodinové vystoupení na hodech
v Dřevnovicích, kde byla přítomna
i paní senátorka Sekaninová. Ve čtvrtek
na to pořádala Hospodářská komora ve
Vyškově setkání podnikatelů a požádali nás, abychom přivítali pana premiéra
Sobotku chlebem a solí, děti pak vítaly
malé účastníky a ti větší nabízeli slivovici a koláčky dospělým návštěvníkům,
na závěr jsme zatančili panu premiérovi
i návštěvníkům dvě taneční pásma. Pár
dní na to, jste nás mohli vidět, na Mikroregionu v Němčicích s pásmem Mikroregion Němčicko tančí.

Jak vidíte bylo toho víc jak dost, ale
co bylo důležité tančili jsme celou řadu
pásem, a to na různých místech našeho
kraje - jako tradičně Hanácká beseda,
Moravská, Česká, československá, Mikroregion tančí, Žváčkova trilogie, Sto-

nožku, dětské Cinky břinky a Had leze
z díry, ale tančili jsme rádi a s chutí. Určitě jsme vzhledem k množství zkoušek
a vystoupení přes toto léto nikdo nepřibrali.
Ing. Jana Otáhalová

FK Němčice nad Hanou
Fotbalový klub Němčice nad Hanou
uspořádal v měsících červnu až září následující akce:
Wisconsin Cup
20. června se v areálu fotbalového
stadionu v Němčicích nad Hanou uskutečnil Wisconsin Cup – turnaj mladších
žáků. Zúčastnilo se jej celkem deset oddílů: FK Němčice nad Hanou, FC Malenovice, TJ Sokol Čechovice, FC Svratka
Brno, FO Tatran Kohoutovice, FK Kozlovice, Tatran Bohunice, TJ Kunžak,
TJ Sokol Brodek u Prostějova a Ajax Bezměrov. Vítězem turnaje se stali hráči FK
Kozlovice.
O pohár starostky města
Turnaj starších přípravek o pohár
starostky města se uskutečnil 26. června. Turnaj měl, jako již tradičně, i zahraniční zastoupení: v letošním roce se
jej zúčastnil polský oddíl Sokoliki Stary
Sacz. o vítězství se utkalo v systému každý s každým celkem dvanáct mužstev.
Mimo polského oddílu a dvou mužstev
domácích hráčů to byli hráči: TJ Ajax
Bezměrov, TJ Sokol Švábenice, TJ Haná
Nezamyslice, FC Morkovice, FC Kostelec
na Hané, TJ Sokol Čechovice, FK SAN-JV Šumperk, Ivaň a TJ Dolní Němčí,
které se stalo celkovým vítězem turnaje.
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Memoriál Zbyňka Hradila
11. ročník Memoriálu Zbyňka Hradila se konal 25. července za účasti domácího mužstva
a družstev Měrovic, Nezamyslic
a Otaslavic. Domácí hráči neobhájili prvenství z předchozích
ročníků a vítězem se stali hráči
Měrovic.
Rock Talent
Hudební festival, uspořádaný
na podporu mládežnické kopané
FK Němčice nad Hanou, se uskutečnil na parketu v areálu fotbalového stadionu v Němčicích
nad Hanou. Přibližně 300 diváků
zhlédlo vystoupení kapel Venefica, King Bee, Cookies, Kervezekson, Target Attack, Dejsi, The
Ghost and the Darkness a legendárních Relax.
Turnaj mladších přípravek
Turnaj hráčů ročníku 2007
a mladších se odehrál na němčickém fotbalovém hřišti dne
12. září. Zúčastnilo se jej šest
mužstev: FK Němčice nad Hanou, Mostkovice, Konice, Haná Prostějov, Křenovice a Nezamyslice. Souboj o stupně vítězů
byl otevřený až do posledního zápasu.
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Celkové prvenství získali hráči Haná Prostějov, domácí borci skončili na krásném
třetím místě.
Mgr. Josef Matoušek
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Sokolovna - Rozpis cvičení
DEN

HODINA

CVIČENÍ

VEDENÍ

PONDĚLÍ

17:30-19:00

JÓGA a ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ

PAVLA ŠRÁMKOVÁ
DENISA OULEHLOVÁ

PONDĚLÍ

19:30-20:30

KALANETIKA

LENKA ŠTARHOVÁ

ÚTERÝ

18:30-19:30

STEP AEROBIC

EVA ZMEŠKALOVÁ

ÚTERÝ

19:30-21:30

VOLEJBAL

STŘEDA

17:30-19:00

JÓGA a ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ

PAVLA ŠRÁMKOVÁ
DENISA OULEHLOVÁ

ČTVRTEK

17:30-19:00

ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ NA BALÓNECH

IVA KUČEROVÁ

ČTVRTEK

19:30-20:30

KALANETIKA

LENKA ŠTARHOVÁ

Turnaje ve sportovní hale SUPROVKA – sezona 2015/2016
3.10.2015 Floorball Ivanovice

16.1.2016 Fotbal - st. žáci Sokol Olšany

1.11.2015 Fotbal – ml. žáci 1. SK Prostějov

17.1.2016 FUTSAL - muži okresní přebor Prostějovska

7.11.2015 Fotbal – st.. žáci 1. SK Prostějov

23.1.2016 Fotbal – st.žáci LERK Prostějov

8.11.2015 Fotbal – ml... žáci 1. SK Prostějov

24.1.2016 Fotbal – st.. žáci 1. SK Prostějov

14.11.2015 Fotbal - st. žáci Sokol Čechovice

30.1.2016 Fotbal – st.. žáci 1. SK Prostějov

15.11.2015 Tenis muži – Janíček Němčice

31.1.2016 FUTSAL - muži okresní přebor Prostějovska

17.11.2015 Fotbal st.žáci - Zbrojovka Brno
21.11.2015 Fotbal – st.. žáci 1. SK Prostějov

6. 2. 2016 Fotbal - st. přípravka FK Němčice

22.11.2015 Fotbal - st. žáci Sokol Olšany

7. 2. 2016 FUTSAL - muži okresní přebor Prostějovska

28.11.2015 Fotbal - st. žáci Zbrojovka Brno

13.2.2016 Fotbal - st. žáci FK Němčice

29.11.2015 FUTSAL - muži okresní přebor Prostějovska

14.2.2016 Fotbal – st.. žáci 1. SK Prostějov
20.2.2016 Fotbal - st. žáci Sokol Olšany

5.12.2015 Fotbal – st.žáci LERK Prostějov

21.2.2016 Fotbal - st. žáci Sokol Čechovice

6.12.2015 FUTSAL - muži okresní přebor Prostějovska

27.2.2016 Fotbal - ml. žáci FK Němčice

12.12.2015 Fotbal - ml. žáci FK Němčice

28.1.2016 Fotbal – ml. žáci 1. SK Prostějov

13.12.2015 FUTSAL - muži okresní přebor Prostějovska
19.12.2015 Fotbal – st.. žáci 1. SK Prostějov

5. 3. 2016 Fotbal – st.. žáci 1. SK Prostějov

20.12.2015 FUTSAL - muži okresní přebor Prostějovska

6. 3. 2016 Fotbal - st. žáci Sokol Olšany
12.3.2016 Fotbal - ml. žáci Sokol Olšany

2. 1. 2016 Fotbal – ml. žáci 1. SK Prostějov

19.3.2016 ORION Němčice – taneční soutěž

3. 1. 2016 Fotbal st.žáci - Zbrojovka Brno

26.3.2016 Fotbal – st.. žáci Slavia Kroměříž

9. 1. 2016 Fotbal – st.. žáci 1. SK Prostějov
10.1.2016 FUTSAL - muži okresní přebor Prostějovska
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17.4.2016 Floorball – muži MZLU Brno
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Krasojízda
Po prázdninách začínají nominační soutěže na mistrovství světa v Asii a soutěže o Český pohár v krasojízdě dospělých.
Od nás připadá v úvahu pro tuto soutěž jen Adéla Přibylová.
Prvním závodem byla soutěž v Horních Heršpicích.
výsledky:
ženy 1. Lebánková Nikola, Favorit Brno
2. Přibylová Adéla, TJ Stavební stroje Němčice
3. Valešová Iva, TJ Sokol Horní Heršpice
muži 1. Mašek Jakub, TJ Sokol Řečkovice
2. Hanzlíček Ondřej, SKP Kometa Brno
3. Kantor Tomáš, TJ Petřvald

V kategorii dvojic MIX zvítězila dvojice Gruna-Kovářová.
Dne 12. září se konala další nominační soutěž pro mistrovství světa, a sice ve Zlíně-Prštném.
výsledky:
ženy 1. Lebánková Nikola, TJ Favorit Brno
2. Přibylová Adéla, TJ Stavební stroje Němčice
3. Valešová Iva, TJ Sokol Horní Heršpice
Pro zranění Valešová celou sestavu nejela.
muži: 1. Písek Ludvík, TJ Sokol Zlín
2. Mašek Jakub, TJ Sokol Řečkovice
3. Hanzlíček Ondřej, SKP Kometa Brno

V kategorii MIX zvítězila dvojice Gruna - Kovářová
V kategorii žen byla na 1. místě dvojice Němečková-Snopková z TJ Pankrác Praha.

V sobotu dne 19. 9. 2015 se konal v Petřvaldě u Mošnova
Český pohár a nominační závod.
Zvítězil opět Mašek Jakub z TJ Sokol Řečkovice.
2. Hanzlíček Ondřej z SKP Kometa Brno
3. Kantor Tomáš z TJ Sokol Petřvald
V kategorii žen na 1. místě byla Přibylová Adéla před Němečkovou z TJ Pankrác Praha.
Omluvily se hlavní soupeřky Přibylové a to: Valešová Iva
(zranění) a Lebánková Nikola (pracovní povinnosti).
Ve dvojicích mix zvítězila dvojice Gruna s Kovářovou
(Brno) a v kategorii žen dvojice Snopková-Němečková z TJ
Pankrác Praha.
Miluše Mikalová

Druhou soutěží byl Český pohár Elite dne 5. 9. 2015 v Brně-Řečkovicích.
výsledky:
ženy 1. Lebánková Nikola, TJ Favorit Brno
2. Přibylová Adéla, TJ Stavební stroje Němčice
3. Valešová Iva, TJ Sokol Horní Heršpice
muži 1. Mašek Jakub, TJ Sokol Řečkovice
2. Písek Ludvík, TJ Sokol Zlín
3. Kantor Tomáš, TJ Sokol Petřvald

Za němčická humna č. 30
Čehovice jsou hanáckou vesnicí
ležící mezi obcemi Bedihošt a Čelčicemi. První písemná zpráva o Čehovicích pochází z roku 1299. Ve
14. a 15. století se majiteli Čehovic
stali postupně páni z Kravař, Tovačovští a Pernštejnové. Od svého založení až do roku 1623 se Čehovice
nacházely na jiném místě než dnes,
a to na návrší Stráž nad čehovickým rybníkem. Důvodem zániku
původních Čehovic bylo vypálení
obce na začátku třicetileté války.
Čehovický kostel při vypálení
obce byl částečně zničen, následně obnoven a pak následně v roce
1784 zbořen. Na místě původního
kostela ve starých Čehovicích stojí
barokní kaplička sv. Prokopa. Kaplička byla na konci druhé světové
války těžce poškozena a později renovována.
Ke kapličce se dostaneme tak, že z Němčic pojedeme
do Pivína, kde se vydáme od fotbalového hřiště po nové
polní asfaltové cestě do obce Skalka. Zde odbočíme doleva
směrem na Výšovice, a následně za Skalkou odbočíme na
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značenou cyklotrasu č. 5013, která nás dovede ke kapličce
sv. Prokopa. Značená cyklotrasa se napojuje na cyklostezku
Prostějov – Klenovice. Okolí kapličky je udržováno a vybaveno dvěma dřevěnými lavicemi k odpočinku i zamyšlení.
Vladimír Vojanec
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Seznam občanů,
kteří v období
od 06. 06. 2015
do 25. 09. 2015
oslavili své životní
jubileum

70 let
Milan Šťastný
Oldřich Obruča
Pavla Filipová
Hana Zahradová
Rudolf Novotný
Marie Zouharová
Marie Štěpánková

75 let
Karel Nevařil
85 let
Vojtěch Kyselák
Ludmila Oralováá
Bc. Hana Mikulčíková,
lčíková, DiS,
matrikářka

Poděkování
V sobotu 26. 9. 2015 jsme se přesvědčili, jak je nesmírně užitečné a potřebné mít dobrovolné i profesionální záchranné jednotky v blízkosti bydliště. Těsně před polednem se na našeho syna uvolnila paleta betonových obrubníků na sídlišti v Němčicích nad
Hanou a uvěznila mu obě nohy. Bez jejich rychlé a odborné pomoci, kterou předvedli, bychom svému synovi nedokázali pomoci.
Tímto patří velké poděkování hasičům z Němčic nad Hanou, Kojetína i letecké záchranné službě Olomouc.
Děkují rodiče
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