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Slavnostní předání nově zrekonstruované Fučíkovy ulice

Vánoční rozjímání
Ježíš se zrodil v Betlémě.
Teď šlo by to už stěží.
Stříbrné ledky místo hvězd
prostor ten bedlivě střeží,
těm neunikne ani myš,
natož andělé s troubami!
Než doznělo by gloria,
srovnán je terén bombami.

Oslavy 90. výročí základní školy

Jak z dějin známo, Kristem Řím,
předtím už Herod nebyli si jisti.
V seně se rodí králové
anebo teroristi?
Nejlépe – vzít to zkrátka,
viďte, Neviňátka.
Svět moci není o lásce.
Šmik, šmik – a jaká byla!
To jenom někdy v pohádce,
v naivní dětské pohádce
je pravda černobílá.
On zrodil se kdys v chudobě,
pro srdce prostá, čistá.
Kdyby měl znovu přijít k nám,
zvolil by zas ta místa?
Číslo 4/2015
Antonín Ošťádal
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Rozsvícení vánočního stromu
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Zimní

Z činnosti města

Ticho, hluboké ticho spoutalo zem.
V něm každičká vločka,
když dopadne do trav zazvoní.
V zahrádce u Hané,
pár kroků od cesty,
na bezlisté už jabloni
pár zmrzlých jablek hlídá si černý pták.
Nehybná očazená svíce,

jíž plamen sfoukl severák.
A všude ticho, jenom to ticho.
Němá krása zimy.
Štědrá večeře chudých.
Vánoční pohlednice černobílá.
Rychle se stmívá. S první hvězdou
láska se v lidské duši narodila.
Jsou Vánoce.
Antonín Ošťádal

1982 let duch Krista bloudí,
hledá lidské smíření.
Auto za autem po Zemi proudí,
lesk bohatství, toť soužení.
Mnohý z nás již mnohé cítí:
Dokud lesk, sláva a moc
budou krédem žití,
nač
na Velká, nač Štědrá noc?
Chceme
býti, nebo míti?
C
Marie Goricová

Slovo starostky

Vážení spoluobčané,
přišla chvíle, kdy opět žijeme
přípravami na vánoční svátky
a přivítání nového roku. Dovolím
si malé bilancování událostí, které jsme v našem městě prožívali
v roce 2015.
Především se v letošním roce
pořádala celá řada zajímavých
kulturních a sportovních setkání,
která v řadě případů měla nadregionální rozsah. Z akcí, které mají
již řadů let své stále místo v programové nabídce kulturních a společenských aktivit, je
možno uvést Hanácký divadelní máj, Svátek hudby, hodový program, soutěž mažoretek, vernisáže k výstavám, zpívání u stromečku, a také celou řadu besed na zajímavá
témata, které se konaly v místní knihovně.
Z úspěšných a účastníky velice kladně
hodnocených akcí nadregionálního charakteru je třeba uvést akci pořádanou na
sklonku léta - Mikroregion Němčicko se
baví. Letos jsme měli tu čest být pořadateli
setkání 16-ti obcí našeho regionu. S velkým
zájmem občanů se setkala také nová akce –
setkání veteránů, konaná na Komenského
náměstí.
Jsem také velmi ráda, že i letos se naše
město již druhým rokem zapojilo do soutěže Vesnice roku. Ani letos naše město nezůstalo bez ocenění, v letošním ročníku jsme
získali ocenění za mimořádnou podporu
sportu a kultury.
Nově a netradičně bylo pojato také oceňování úspěšných a obětavých občanů našeho města, a to samostatným programem
v sále kina. V programu účinkovali žáci
ZUŠ, zajímavé filmové medailony o aktivitách oceněných občanů připravil pan učitel
ZUŠ Jakub Dlabal.
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Kristův čas

Je na místě rovněž zmínit také skvělé
úspěchy našich členů oddílu krasojízdy
TJ Stavební stroje, kterých dosáhli na mistrovství ČR, Evropy i mistrovství světa.
Děkuji všem, kteří se zasloužili o dobré
jméno našeho města.
Investiční akce letošního roku jsme zahájili až v jeho druhé polovině. Bylo nutné
vyčkat na přiznání dotací a až poté mohly
proběhnout veřejné zakázky na dodavatele jednotlivých investičních akcí. Nyní již
s jistotou můžeme říci, že i přes počáteční
potíže se podařilo všechny plánované velké akce dokončit. Krásný dárek dostaly
děti mateřské školy v podobě nové úpravy zahrady včetně prvků dětského hřiště
a chodníků. Další dárek si „rozbalili“ občané ulice Fučíkovy, kteří se po dlouhých
letech dočkali její rekonstrukce a vybudování nových parkovacích stání. V polovině
prosince byla dokončena také rekonstrukce
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ulice Okružní, Dukelské, Lomené, spojky
k novinovému stánku a školního chodníku.
Věřím, že i tato investiční akce je pěkným
dárkem nejen pro naše občany, ale všechny
návštěvníky našeho města. Ke zkvalitnění
práce městského úřadu bezesporu přispěje
i nová výpočetní technika v rámci realizace projektu ICT. Tento dárek bude sloužit
všem občanům města v podobě zkvalitněného přístupu k informacím a zlepšení komunikace mezi úřadem a veřejností.
Vážení spoluobčané, naše město roste
do krásy, užívejme si toho s radostí. Přeji
Vám všem krásné chvíle svátečních dnů,
strávené v kruhu vašich rodin, přátel a známých. Přeji Vám všem pevné zdraví, lásku,
radost a spokojenost ve Vašich životech.
Těším se na naše společné setkávání na akcích v období svátků a samozřejmě po celý
příští rok 2016.
Ivana Dvořáková, starostka
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Revitalizace veřejného prostranství ve městě Němčice nad Hanou
Naše sídliště již získává tvar. Dodavatel
stavby společnost COMMODUM finišuje.
V rámci realizace projektu došlo k rekonstrukci ulice Okružní, Lomená, Dukelská,
části Tyršovy, spojka za novinovým stánkem a školní chodník. V současné době
jsou opraveny stávající a vybudovány nové
chodníky, rekonstruovány povrchy komunikací ve všech uvedených ulicích. V průběhu stavebních prací byly opraveny kanalizační vpusti. Došlo také k rekonstrukci
a budování nových parkovacích stání. Byly
zpevněny plochy pro odpadové hospodářství, dobudováno veřejné osvětlení. Součástí projektu revitalizace je mlatový chodník
v prostoru mezi bytovými domy. Nová zeleň byla vysazena podél celé ulice Okružní

a ve středu sídliště. Revitalizované území
bude doplněno 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), a to do výše 85 % hodnoty
díla. Předpokládaná hodnota díla je cca 13
mil. Kč.
Jsme rádi, že se podařilo získat dotaci
z poslední výzvy ROP a zrekonstruovat tak
sídliště, které je nejvíce obydleno. Pevně
věříme, že se v mnoha směrech zlepší prostředí pro život obyvatelů sídliště, ale i nás
všech, občanů města. Snahou zastupitelstva

je pokračovat v revitalizaci jednotlivých
ulic, což se odrazí nejen v rozpočtu, připravovaném na příští rok, ale také v novém
plánovacím dokumentu, Strategickém plánu rozvoje města Němčice nad Hanou, který je zpracováván Institutem veřejné správy
Masarykovy univerzity Brno. Do přípravy
tohoto dokumentu jsou zapojeni občané
z různých zájmových skupin, ale prostřednictvím dotazníků také my všichni, občané
města. Právě zde můžeme vyjádřit své názory, svá přání a doporučení, jakým směrem se má město dále rozvíjet. Děkujeme
vám za vaše názory.

Němčice nad Hanou – rekonstrukce Fučíkovy ulice
Na rekonstrukci své ulice čekali obyvatelé Fučíkovy
ulice dlouhá léta. Oslavili jsme její dokončení a předání
k užívání společně, a to v pátek 27. listopadu v 15,30 h.
Přišli nám k tomu zahrát členové Dechového orchestru
mladých. Na ulici se nesešli jen zástupci zastupitelstva
města a obyvatelé této ulice, ale i občané z jiných částí
města. Přítomen byl i jednatel dodavatelské společnosti DRAPLSTAV GROUP s.r.o. Zborovice, pan Políček.
V rámci akce byly zrekonstruovány chodníky, vybudována parkovací stání a bylo provedeno odvodnění komunikace a položen nový živičný povrch. Celkové náklady na rekonstrukci ulice Fučíkovy činí cca 2,2 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).
Přejeme všem obyvatelům Fučíkovy ulice příjemné
bydlení a pokračování dobrých sousedských vztahů, které tam fungují, jak jsme se přesvědčili při tomto setkání.
Ivana Dvořáková, starostka
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Rozvoj technologické infrastruktury ICT města Němčice nad Hanou
K 30. 11. 2015 byla ukončena realizační fáze projektu akce
“Rozvoj technologické infrastruktury ICT města Němčice nad Hanou“ a připravují se podklady k proplacení od poskytovatele, kterým je Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Celou realizaci provedla
firma Q-COOP spol. s.r.o. Kroměříž, která bude zajišťovat i pětiletý
servis. Cílem celého projektu je:
- zvýšení úrovně elektronické veřejné správy a samosprávy
- větší komfort pro elektronickou komunikaci s radnicí

-

snížení počtu serverů (posílení administrativní a provozní bezpečnosti)
zajištění technologického centra pro město a příspěvkové organizace (datové uložiště)
centralizace agend a procesů města a příspěvkových organizací
(účetnictví a rozpočty, mzdy, majetek, včetně elektronizace inventur)
Ing. Jan Vrána, místostarosta

Projekt Rozvoj technologické infrastruktury ICT města Němčice nad Hanou byl spolufinancován z prostředků Evropské unie,
Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Ocenění občanů
Ve čtvrtek 22. října se v sále kina
OKO konalo Slavnostní předání ocenění
občanům města Němčice nad Hanou. Na
tento slavnostní akt byli pozváni všichni
občané našeho města. O průvodní slovo celého večera se postarala paní Ivana
Korvasová a pan Milan Tesařík.
Na základě podaných návrhů na ocenění občanů v oblasti sportu, kultury, přínosu pro město nebo za mimořádný čin,
byli Zastupitelstvem města Němčice nad
Hanou schváleni tito občané:
V oblasti sportu paní Miluše Mikalová za celoživotní zásluhy o rozvoj krasojezdeckého sportu v Němčicích nad
Hanou, výchovu mladých sportovních
nadějí i vedení celého oddílu.
Za mimořádný čin bylo ocenění uděleno paní Kristýně Jeřábkové, panu Davidu Hrabalovi a panu Petru Loučkovi.
Tito občané se podíleli na záchraně života dcery manželů Králových při požáru
jejich rodinného domu.
Za přínos pro město byli oceněni:
Paní Luďka Kouřilová za celoživotní
práci v knihovně, práci s dětmi v oblasti
literární, za práci v oblasti kultury a práci
v Klubu žen.

Pan Květoslav Černý za dlouholeté
vedení včelařského spolku, kde zastával funkci předsedy, za práci s mládeží
v tomto oboru a za organizování včelařských výstav k významným výročím
spolku.
Panu Janu Kyselákovi za příkladnou
a obětavou práci s mládeží, za funkci jednatele Sboru dobrovolných hasičů Němčice nad Hanou, za funkci velitele družstva zásahové jednotky SDH Němčice
nad Hanou
Panu Miroslavu Vránovi za dlouholetou a obětavou práci v oblasti myslivosti, ochrany přírody a práci s mládeží.

Pan Miroslav Vrána je držitelem několika
nejvyšších mysliveckých vyznamenání za
rozvoj a přínos myslivosti.
O kulturní program se postaral
„Saxband“ Základní umělecké školy
Němčice nad Hanou pod vedením pana
učitele Josefa Kalivody. Členové Saxbandu Kateřina Oulehlová, Zuzana Vránová
a Marek Červenobrada jsou žáky ZUŠ
Němčice nad Hanou. Krásnou píseň
zazpívala Jitka Hanáková.
Na závěr večera byla pokřtěna kniha
perokreseb pana Květoslava Černého.
Kmotrami této knihy byla paní starostka
Ivana Dvořáková a paní Ivana Korvasová.

Sbor pro občanské záležitosti města Němčice nad Hanou informuje občany:
Město Němčice nad Hanou nabízí využití řečníka při smutečních obřadech. Tuto službu zajišťuje
paní Hana Svobodníková. Bližší informace jsou k dispozici u paní matrikářky Bc. Hany Mikulčíkové, Dis. na městském úřadě.
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Proč zahrada v přírodním stylu?
Návrh zahrady Mateřské školy Němčice nad Hanou podporuje základní principy zahrady v přírodním stylu se zaměřením na environmentální výchovu dětí.
Jedná se o zahradu, ve které jsou použity
při výsadbě hlavně domácí dřeviny a rostliny, které jsou typické pro místo, kde se
zahrada nachází. Objevovat se zde budou prvky, které rozvinou domácí faunu
a flóru. Péči o výsadby by v tomto případě
měly zvládat děti samotné za pomoci učitelek MŠ. V zahradě budou děti pozorovat
procesy, které se ve volné přírodě vyskytují běžně. Toto bude rozvíjet jejich vztah
k přírodě již od raného věku. Již v MŠ začnou vnímat a hlavně rozvíjet svůj vztah
k životnímu prostředí. Všechny prvky, použité v návrhu zahrady v přírodním stylu,
mají malé nároky na svoji udržitelnost.
Zahrada v přírodním stylu MŠ Němčice nad Hanou bude dále rozvíjet dětskou
motoriku, budou mít možnost kontaktu
s přírodním materiálem. Děti budou pozorovat faunu žijící v jejich zahradě. K tomu
přispějí navrhované prvky:
– hmyzoviště - je vlastně dlouhodobý
kompost, který se nebude přehazovat, bude
naplněno odumřelými větvemi dřevin na
zahradě MŠ a velmi dobře poslouží jako
úkryt a životní prostor pro brouky a menší
živočichy /ježky/,
- pítka pro ptáky, vrbičkové stavby jsou trvanlivé a nenáročné na svou udržitelnost, děti při jejich využívání budou vnímat
rozdíly v mikroklimatu v jejich zahradě, -kompost - zde dochází k šetrnému
a ekologickému zlikvidování biologicky
rozložitelného domovního a zahradního
odpadu. Produktem tohoto procesu je výživný substrát, zde se líbí žížalám, děti mohou kromě procesu tlení pozorovat faunu
jejich zahrady,
- vyvýšené záhony - budou dostupné
pro děti ze všech svých stran, děti si zde
budou samy vysévat a vysazovat bylinky,

Číslo 4/2015

drobnou zeleninu /hrášek, pažitku apod./,
pečovat o vysazené léčivé byliny a sledovat
„odkud se bere“ např. pažitka, kterou znají
z jídelny,
- hřbitov odpadků - na tomto místě
budou zakopány různé druhy odpadků,
se kterými, pohozenými, se děti setkávají
v přírodě, např. PET lahev, sklo, plechovku,
papír, apod. Odpadky si děti vyfotí a následně je pohřbí. Každý následující rok ve
stejnou dobu je budou odkrývat a zaznamenávat jejich vzhled a stav rozpadu. Tímto pozorováním docílíme uvědomění dětí,
jak dlouhý je čas rozpadu některých odpadků a jak negativně svou bezohledností
ovlivňujeme naše okolí.
Ale také prvky, které mohou být vnímány jako běžná a obyčejná záležitost –
vysazené domácí kvetoucí a ovocné keře,
ovocné stromy apod.
Na všech těchto prvcích uvidí děti vývoj, kterým přírodě blízké materiály prochází. U živého materiálu pak budou pozorovat jednotlivé fáze, fázi kvetení, plodící
dřeviny, přípravu na vegetační klid, období
vegetačního klidu.
V návrhu se vychází z požadavku vytvoření prostředí pro předškolní environmentální vzdělávání způsobem, kdy tato
část výchovy bude probíhat na zahradě
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MŠ. Děti předškolního věku vnímají okolí svými činnostmi a svými smysly. Všech
5 smyslů bude v zahradě zastoupeno. Zrakem děti budou vnímat barevnost květů.
Změny, kterými rostliny a dřeviny prochází během vegetačního období, přírodní vzhled materiálu jejich nových herních
prvků, pohyb, barevnost a rozmanitost
tvarů živočichů v zahradě. Sluchem budou
vnímat hlavně zvuky vydávající živočichy
– zpěv ptáků, pohyb ještěrek, apod., zvuk
vytvářený dynamickou vodou. Hmatem
děti prozkoumají jednotlivé textury přírodních materiálů jak v celém prostoru
zahrady, tak naprosto konkrétně v navrhovaném hmatovém chodníčku. Chuťově pak
budou moci prozkoumat jedlé plody ovocných stromů. A v neposlední řadě vnímání
vůní květů keřů a bylinek v navrhovaných
bylinkových a trvalkových záhonech. Toto
všechno velmi ovlivňuje vývoj dětí předškolního věku.
Dotace na projekt byla poskytnuta ze
zdrojů EU prostřednictvím Státního fondu
životního prostředí. Realizací této akce se
zhostila firma KAVYL, spol. s r.o. Mohelno. Celková hodnota této investiční akce
je cca 2 mil. Kč. Nová zahrada bude dětem
slavnostně předána na jaře 2016, kdy se již
zazelenají nové trávníky a realizovaná výsadba zeleně.
Při realizaci akce „Dětské hřiště a zahrada v přírodním stylu MŠ Němčice nad
Hanou“ byla provedena také rekonstrukce chodníků v areálu MŠ firmou DELTA
POLKOVICE s.r.o. v celková hodnotě díla
cca 432 tis. Kč.
Jak se dílo podařilo, můžete zhodnotit
již nyní z přiložených fotografií.
Ivana Dvořáková, starostka
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Městský úřad v Němčicích nad Hanou
upozorňuje občany na pracovní dobu v období vánočních svátků:
23.12.2015
24.12.2015
25.12.2015

28.12.2015
29.12.2015
30.12.2015
31.12.2015

8.00 – 11.30 a 12.30 – 15.00
svátek
svátek

8.00 – 11.30 a 12.30 – 15.00
zavřeno
8.00 – 11.30 a 12.30 – 14.00
zavřeno

Upozorňujeme, že pokladna bude naposledy v roce 2015 otevřena 30.12.2015 do 14.00 hod.
Ing. Marie Plchotová, tajemnice

Ze života MŠ
METODA MENSA NTC SYSTÉM UČENÍ
V loňském školním roce jsme v naší MŠ pilotně zkoušeli metodu Mensa NTC systém učení ve třídě dětí ve věku 3-5 let. Pravidelně jsme zařazovaly s kolegyní rotační cvičení (otáčení kolem
své osy) a to v rytmu vlastních básniček. Děti trénovaly koordinaci pohybů a rovnováhu také při chůzi po laně a lavičce. Při
pobytu venku skákaly panáka, chodily po malovaném „šnekovi“
a „klubíčku“. V průběhu roku se nám za účasti sponzorů podařilo
koupit trampolínu, balanční polokoule a další pomůcky k nácviku rovnováhy. Také se nám dařilo pravidelně zařazovat aktivity
s míčem (různé druhy koulení, házení apod.) podporující vývoj
dynamického vidění oka, které, pokud není dostatečně vyvinuto,
může způsobit slabé výkony ve škole, zejména nesoustředěnost.
Výsledky, kterých děti dosáhly v rámci diagnostiky na konci školního roku, nás překvapily. Proto v tomto školním roce zařazujeme metodu Mensa NTC systém učení i do další třídy v MŠ.

Nově se od 2. pololetí školního roku 2015/2016 budou děti,
především v posledním ročníku vzdělávání v MŠ, seznamovat
s matematikou podle metody prof. Hejného. Tato metoda souvisí s metodou NTC a k jejímu zařazení do výchovně -vzdělávací
činnosti přistupujeme především z důvodu návaznosti v 1. třídě
ZŠ. Profesor Hejný staví matematiku na životním zážitku a dobrém pocitu z nalezené odpovědi na zajímavou otázku. Vychází
z předpokladu, že úlohu, kterou dítě samo nebo v diskusi s ostatními dětmi vyřeší, si zapamatuje lépe než tu, kterou mu učitel
předkládá jako hotovou informaci. Učení probíhá formou hry,
do které se zapojují všechny děti, mají možnost vzájemně diskutovat a srovnat si své názory. Učitel nic nevysvětluje, děti neopravuje, řídí pouze diskusi, ve které děti hledají nejlepší řešení,
objevují a to je přirozeně baví. Metoda učí děti především myslet,
učitel jim žádná svá moudra nepředkládá, děti je objevují samy.

Úspěch v logické olympiádě MŠ
Nominační kolo logické olympiády
MŠ probíhalo on-line z domova v posledním říjnovém týdnu. Na základě
doporučení p. učitelek se ho účastnilo
5 dětí z naší MŠ -Tomáš Gregor, Lucie
Ptáčková, Kateřina Mizerová, Aneta
Münsterová a Jakub Obruča. Do soutěže

se zapojilo celkem 1103 malých řešitelů.
Všech pět dětí skončilo mezi 75% nejlepších řešitelů základního kola. 9. listopadu 2015 pak proběhla okresní kola
pro kategorii MŠ. Za naši MŠ bylo pozváno do Prostějova všech 5 dětí, které
se zúčastnily úvodního nominačního

kola. Ne všichni se však mohli ve všední
den dopoledne dostavit. Z přítomných
nominovaných se nejlépe umístila Kateřina Mizerová, která skončila na 5. místě
a postoupila do finále soutěže, která proběhlo 30. listopadu 2015.
Martina Luběnová, ředitelka MŠ

Výroba skřítka podzimníčka
V týdnu od 4. - 6. 11. 2015 se v MŠ v Němčicích nad Hanou
konala akce pod názvem ,,Výroba skřítka podzimníčka“. Rodiče s dětmi měli za úkol doma vyrobit skřítka z ovoce, zeleniny,
přírodnin a přinést ho do MŠ na výstavku. Vyrobeného skřítka
přineslo rovných 50 dětí ze všech tříd. Následovalo hodnocení,
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do kterého byly rovněž zapojeny děti. Zakončení akce proběhlo
ve spolupráci s DDM Orion lampionovým průvodem s názvem
,,Návštěva u skřítků“ a vyhlášením vítězů.
Klára Nevídalová,
učitelka MŠ

Němčice
pod lupou

Číslo 4/2015

Hodnocení akce „Jablíčkování“
Učitelky Mateřské školy Němčice nad
Hanou připravily na úterý 13. října 2015
pro děti, jejich rodiče, prarodiče a sourozence zábavné soutěžní odpoledne s názvem Jablíčkování.
Proč právě tento název? - Jablíčko
jako jeden ze symbolů podzimu bylo prostředkem pro uskutečnění akce, do níž se
společně zapojili nejen děti, ale i dospělí. Využity byly všechny prostory školky.
Soutěžilo se v tvorbě jednohubek z jablek,
jablíčkových ježečků, ozdob ze sušených

jablíček, otiskování rozkrojených jablek
na plátno, zařazeny byly i pohybové sportovní závody a hry. Soutěžili předškoláčci
i jejich sourozenci. Při tvoření pomáhali
dětem rodiče a prarodiče. Za splnění úkolu dostal každý razítko na papírové jablíčko. Při vyhodnocování soutěží na konci
programu byly všechny děti odměněny.
Rodiče měli možnost zapojit se do
soutěže o nejlepší a nejchutnější štrůdl.
Přinesli k ochutnání svůj vlastní výtvor
a při hodnocení a testování, který ze

štrůdlů je nejlepší, si všichni přítomní
pochutnali. Někteří si dokonce navzájem
vyměňovali recepty.
Součástí tohoto odpoledne byla také
výstavka jablek, která sem přinesli rodiče ze svých zahrádek. Celá školka potom
byla provoněná čerstvými, pečenými
i sušenými jablíčky, vanilkou a skořicí.
Po dvou příjemně prožitých hodinách odcházeli domů spokojené děti, rodiče i pracovnice školy.
Zapsala učitelka Pavla Buriánková

Ze života ZŠ
Podzimní sběr starého papíru
Ve dnech 5. – 9. října 2015 se na naší škole uskutečnil tradiční sběr
starého papíru. Část výtěžku se tradičně odesílá na konto hnutí Stonožka a část putuje na konto POŠ. Papír sbíráme vždy na jaře a na podzim
a letošní podzimní část sběru se opravdu vydařila. Celkem se v kontejnerech shromáždilo 19 870 kg papíru, takže celkový výtěžek činí 27 818 Kč.
Nejlepší sběrači z jednotlivých tříd byli oceněni sladkou odměnou a jejich
jména s fotografiemi jsou umístěna v přízemí školy. Dětem, rodičům, prarodičům a ostatním, kteří se zapojili do této akce, patří naše velké poděkování.
Nejlepšími třemi sběrači naší školy z podzimní části sběru jsou:
Adéla Kyseláková, Matěj Svoboda a Lukáš Prečan.(Foto)

Číslo 4/2015

Němčice
pod lupou

Nejlepší sběrači
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Naše „EKO-ŠKOLA“
Do mezinárodního programu Ekoškola, který probíhá celosvětově v 52 zemích a kterého se účastní 25 000 škol, se
zapojila také naše škola.
Žáci založili Ekotým, který analyzuje ekologický stav naší školy a plánuje různá opatření, která se v průběhu
školního roku realizují. Celý tým tvoří
žáci 4. – 9. tříd. Na základě auditu,
který se na naší škole konal 18. května 2015, jsme získali mezinárodní
titul Ekoškola. Získáním tohoto titulu jsme oprávněni užívat vlajku,
logo a název Ekoškola.
Naše ocenění potěšilo paní starostku Ivanu Dvořákovou, která
nás 12. října pozvala na městský
úřad, kde se v příjemné atmosféře
rozvinula beseda, ve které žáci paní
starostce přiblížili náročnou cestu,
která byla završena získáním onoho vysněného titulu, za kterým je
pilné a svědomité plnění stanovené-

ho programu, kvalitní práce a nadšení
všech žáků.
Třídění odpadů a prostředí školy
jsou dvě oblasti, na které je náš Ekotým
zaměřený, a žáci na toto téma hovořili
s paní starostkou. Vznesli různé náměty, požadavky a připomínky týkající se
hlavně zlepšování školního prostředí.

Hovořili také o přínosné a důležité spolupráci s vedením školy, s pedagogy, zaměstnanci školy, se školními družinami
a občanskou veřejností. Paní starostku
také informovali o všech svých aktivitách, které doposud realizovali.
Součástí besedy bylo také seznámení
členů Ekotýmu s činností a plány městského úřadu v oblasti ekologie.
Paní starostka měla k této tematice
připravenou zajímavou a motivující diskuzi. Se zájmem a pochopením vyslechla připomínky a ocenila zodpovědnou a náročnou práci
Ekotýmu, kterému poděkovala za
vzornou reprezentaci školy i města.
Vyslovila přání, aby se vzájemná spolupráce s nejmladší generací
nadále úspěšně rozvíjela. Popřála
žákům ještě mnoho dalších úspěchů v jejich záslužné činnosti.
za členy Ekotýmu
Mgr. Petra Přidalová

Úžasný týden
Naše škola v tomto roce realizuje projekt podpořený z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním
rozpočtem České republiky. Jedná se o výzvu MŠMT č. 56
z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost,
Prioritní osy 1 – Počáteční vzdělávání, Oblasti podpory 1.1 –
Zvyšování kvality ve vzdělávání. Součástí tohoto projektu je také
klíčová aktivita: Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky.
Stejně jako tisíce českých žáků i 40
dětí z naší Základní školy v Němčicích
nad Hanou se zúčastnilo týdenního jazykového a poznávacího pobytu v Anglii.
Ve škole se učíme o Velké Británii,
Londýně, bitvě u Hastingsu, učíme se
anglický jazyk. Ale skutečnost předčila
naše očekávání.
My jsme byli ubytování v přístavním
městě Hastings v malém hotýlku na břehu moře. Žáci prošli třídenním jazykovým kurzem s rodilými mluvčími. Anglická průvodkyně Isabela nás provázela
po Hastingsu, ale i na výletech do Eastbournu a Brightownu. Angličtinu jsme
tedy slyšeli na každém kroku, i u jídla,
v obchodech.
Poslední den jsme strávili s českým
průvodcem v Londýně, který zrovna
slavil 800 let od udělení privilegií, takže
jsme kromě historických památek zhléd-
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li také průvody středověkých kočárů s koňskými spřeženími
a kolonu vojenské techniky. Bylo úžasné na vlastní oči vidět Big
Ben, Tower Bridge, Tower a další pamětihodnosti, nasáli jsme
zvláštní atmosféru britského hlavního jména.Z Anglie jsme odjížděli nejen se suvenýry v batohu, ale s mnoha úžasnými dojmy
a zážitky.
Za všechny účastníky zájezdu
Naďa Tesaříková

Němčice
pod lupou

Číslo 4/2015

Exkurze na hvězdárnu a do muzea v Prostějově
Stalo se už tradicí, že žáci šestého
ročníku jezdí na exkurzi do hvězdárny
a do muzea v Prostějově. Letos tato akce
připadla na úterý 27. října. Žáci vyslechli zajímavé povídání o Sluneční soustavě, které bylo obohaceno názornými
ukázkami a pokusy a poté se šli podívat
k hvězdářským dalekohledům. V muzeu se rozdělili na skupiny a interaktivní
formou se dověděli mnoho zajímavého
z archeologie, geologie a historie. Dokonce měli možnost se podívat do depozitáře. Věřím, že se žákům exkurze líbila
a že v některých třeba vzbudila zájem
o astronomii nebo historii.
Mgr. Libor Mitana

Devadesáté narozeniny němčické základní školy
Ve dnech 20. - 22. října oslavila Základní škola v Němčicích nad Hanou
90. výročí svého založení, které se váže
k roku 1925.
Třídennímu cyklu akcí předcházela
vernisáž a výstava fotografií, kterou na
7. 10. ve foyeru místního kina připravil
pan Josef Matoušek. Návštěvníci si mohli
prohlédnout snímky dokumentující historii školy a její slavné absolventy. Mezi
nimi jsou mistryně světa Anna Matoušková a kvarteto krasojezdkyň, reprezentanti Československa a České republiky
Luděk Mikloško, Radoslav Látal a další.
V úterý 20. 10. škola představila v kině
Oko hudebně-literární pořad, který v režii Mgr. Naděždy Tesaříkové a Mgr. Lenky Literové nabídl písně, recitaci, scénky
a nápaditou choreografii. 60členný dětský sbor Skřivánek secvičila a dirigovala
Mgr. Lenka Literová. Vyvrcholením programu, jenž byl uveden jednou pro učitele školy a pozvané hosty a podruhé pro
rodiče a veřejnost, se stal křest Almana-

chu mapujícího historii a především současnost školy. Autorsky se na něm podíleli všichni vyučující. Slavnostního křtu
se ujaly starostka obce Ivana Dvořáková
a ředitelka školy Mgr. Hana Matušková.
Křtu se také účastnili předsedkyně Přátel
otevřené školy Ing. Jana Oulehlová a za
pedagogy Mgr. Naďa Tesaříková a Mgr.
Pavel Janura. Následovala prohlídka budovy základní školy a slavnostní raut pro
hosty ve školní jídelně.
Ve středu 21. 10. se konal den otevřených dveří spojený s tradičním jarmarkem. Rodiče a další zájemci mohli
nahlédnout do tříd a zúčastnit se vyučovací hodiny. Velký zájem byl o výrobky
žáků, které sami vystavovali a prodávali
na chodbách školy. K vidění byly upomínkové předměty z keramiky, pečené
perníčky, adventní věnce, ozdobné záložky a další výrobky z papíru, textilu,
kůže, přírodnin a z dalších materiálů.
Na chodbách to bzučelo jako v úle a do
toho se ozývaly údery na africké bubny,

Slavnostní křest almanachu

Číslo 4/2015

Němčice
pod lupou

které v družině prezentoval jednotlivým
třídám profesionální lektor.
Ve čtvrtek 22. 10. vedení školy ve
spolupráci s ostatními učiteli uspořádalo sportovní den, který se konal v prostorách moderní haly Suprovka, v malé
tělocvičně i v místní sokolovně. Děti si
mohly podle svého zájmu vybrat z široké nabídky sportovních aktivit, které byly
rozděleny do dvou dopoledních bloků,
takže si mohly vyzkoušet i více sportovních disciplín. V nabídce figuroval
tradiční fotbal i módní florbal, vybíjená, přehazovaná, basketbal, stolní tenis,
squash, cvičení na míčích a v posilovně,
relaxace a další atraktivní činnosti. Všude se cvičilo, sportovalo, hrálo nadoraz
a mohutně se fandilo.
Na závěr nezbývá než popřát škole do
dalších let zvídavé a úspěšné žáky, odborně připravené vyučující a vedení, které
zvládá každodenní úkoly a plní aktuální
plány i smělé vize.
Miloš Mlčoch

Sportovní den
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Školní kolo pěvecké soutěže „O hanáckyho kohóta“
V pondělí 23. listopadu 2015 proběhlo na naší ZŠ školní kolo pěvecké
soutěže O hanáckyho kohóta. Zúčastnilo se ho na 60 dětí z pěveckého sboru
Skřivánek, které byly rozděleny do tří
věkových kategorií. Všichni zpěváčci
dostali pamětní listy a sladkou odměnu.
Ti nejlepší stanuli na stupních vítězů:

II. kategorie (4. - 6. třída)
1. místo: Tomáš Litera, 6. A
2. místo: Petr Křupka, 6.A
Michal Vrána, 6.A
3. místo: Dominik Majer, 4.B
Barbora Bartáková, 4.A
Veronika Oulehlová, 4.B

I. kategorie (1. – 3. třída)
1. místo: Miroslav Oplocký, 2. B
2. místo: Tereza Kovářová, 2.B
Adéla Zahradníková, 1.A
Adéla Malíková, 3. B
3. místo: Jana Křupková, 3.B
Karolína Potáčová, 2.A
Hana Prečanová, 2.A
III. kategorie (7. - 9. třída)
1. místo: Kristýna Burdová, 9.tř.
2. místo: Tereza Sáňková, 9. tř.
3. místo: Veronika Novotná, 8. tř.
Vítězové z prvních míst budou 14.
12. naši školu reprezentovat v okresním

kole v Prostějově. Nyní je čeká velká příprava dvou nově vybraných hanáckých
písní. Přejeme jim proto hodně úspěchů
a hlavně zdravý hlásek!
Ostatním dětem chci moc poděkovat
za účast a snahu. Poděkování patří i rodičům za jejich návštěvu, potlesk a podporu, ale také porotě – Mgr. Anně Vlčové, Mgr. Liboru Mitanovi a Mgr. Jitce
Hanákové z Městské knihovny v Němčicích n. H., která zajistila krásné účastnické listy a diplomy.
Mgr. Lenka Literová
a pěvecký sbor Skřivánek

Hasičské pohádky
Jeníček s Mařenkou se vydali do lesa. Protože už se schylovalo k večeru, Jeníček s sebou vzal lucerničku se světýlkem, aby
lépe viděli na perníkovou chaloupku.
Mařenka totiž dostala velkou chuť na perník. Cestou potkali
sedm trpaslíků, kteří se k nim připojili, zakousnout kus perníku na
večeři není vůbec špatné. Beztak Sněhurka zase bude dělat k večeři
smaženici z hub a té už jsou přejezeni. V lese si zpívali, hráli na
schovávanou. Stále se pošťuchovali, až Jeníčkovi vypadla lucernička z ruky a kutálela se z kopce dolů. Nikdo z nich ji neviděl.
Tu se objevilo světýlko. Trpaslíci a děti se zaradovali, že je
chaloupka před nimi. Světýlko se však zvětšovalo a zvětšovalo.
Tu Šmudla volá: „To není světýlko z chaloupky, to hoří les!“
Trpaslíci se rozutekli po lese přivolat o pomoc. U rybníka
potkali Širokého. Ten hned vypil rybník a utíkal, jak jen mohl
hasit požár. To však nestačilo. Sněhurka přivolala hasiče a ti
rychle dorazili k požáru. Rozmotali hadice a oheň uhasili. Za
odměnu dostali od ježibaby kus perníkové střechy. Stejně si
bude muset upéct novou.
Jeníček s Mařenkou si museli nechat chuť na perník zajít.
Místo toho dostali ponaučení, že s otevřeným ohněm se do lesa
nechodí.
Lukáš Havelka, 9. třída
Poznámka redakce: Naše škola se pravidelně již 17 let
účastní literární soutěže Sovičkiáda, kterou organizuje dětské
oddělení Městské knihovny v Prostějově. V letošním ročníku
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se na 3. místě umístit náš Lukáš Havelka z 9. třídy s Hasičskou
pohádkou. Blahopřejeme.

O líném hasiči Benovi
Bylo jednou jedno městečko, v něm obyčejná hasičská stanice a v ní bylo velmi líné hasičské auto. Jmenuje se Ben. Vždy
když byl vyhlášen alarm, schoval se do koutku v garáži, naschvál
vypotřeboval všechen benzín. Když už ho někdy vzali k požáru,
vymluvil se, že nemá vodu. Úkryt si našel ve staré stodole, kde
se skamarádil se zvířátky.
Jednou do městečka přišli trampové. Utábořili se kousek od
stodoly, kde žila zvířátka. Večer si rozdělali oheň. Jakmile usnuly, vítr rozfoukal oheň a ten se začal šířit směrem k lesu. Kouř
vzbudil trampy a ten nejrychlejší běžel do městečka pro pomoc.
Všichni hasiči odjeli hasit les, všichni kromě líného Bena. Ten
se skrčil do rohu garáže a spal.
Po chvíli se vítr otočil a oheň se rozšířil ke staré stodole.
Zvířátka bučela, mečela, volala o pomoc. Jejich křik probudil
spícího Bena. Když šlo o záchranu jeho kamarádů, nezaváhal
ani chviličku. Naplnil cisternu a hurá ke stodole.
Vyrazil vrata, tím osvobodil kamarády a pak začal hasit stodolu. To už přijeli ostatní hasiči. Druhý den starosta města předal Benovi vyznamenání. A tím končí příběh líného Bena, chci
říci statečného Bena. Ale to už je jiný příběh.
Ondřej Kousal, 9.třída, ZŠ Němčice nad Hanou
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Opět druhý
v Olomouckém kraji
Naše škola již řadu let vydává školní časopis, jehož názvy se střídaly. V posledních letech se jmenuje Bonbónky. S časopisem se přihlašujeme do celostátní soutěže školních časopisů, v níž jsme se
stali finalisty. V Olomouckém kraji jsme se již popáté umístili na druhém místě.
Letošní titulní stránku navrhla Sabina Hošková. Časopis vydávají žáci 9. ročníku pod vedením
pana učitele Miloše Mlčocha.

Florbalový oddíl ve škole
Již druhým rokem může náš oddíl čerpat finanční prostředky z grantu „SPORT“, který vyhlašuje město Němčice nad Hanou. Díky podpoře města a dobré spolupráci s o. s. Přátelé otevřené školy se mohou žáci každé pondělí scházet od 13 : 30 do
15 : 30 v kroužku florbalu.
Jsou to florbalisté a florbalistky od 3. třídy až po deváťáky často se sejde i čtyřicet dětí, což bývá občas organizačně náročnější. Ale chodí odvážní kluci a holky, kteří se nebojí hrát proti
starším, a potom se na turnajích daří, zvláště v mladší kategorii.
Děti se začínají učit správnému držení hokejky, vést míček před
sebou i za sebou, střílí příklepem i tahem, forhendem i bekhendem, vedou míček slalomem mezi kloboučky, učí se vstřelit gól
po samostatném nájezdu i po spolupráci s kamarádem, rychlý
útok i kombinovat, hrát přesilovku i oslabení. Dál se také učí
postavení ve hře, ať v útoku nebo v obraně, dodržovat pravidla
a ctít spoluhráče, protihráče i rozhodčího.
Mnohé děti florbalem žijí, pořídily si i svou hokejku či jiné
vybavení a trénují i venku na ulici. Potom je radost s nimi jet
na turnaje.
A jak se letos dařilo? Turnaje jsou zrovna v tuto dobu v plném proudu, ale už máme okresní přeborníky, či spíš přebornice - děvčata mladších žákyň. A holky vyhrály opravdu ve velkém stylu - bez obdrženého gólu, skóre 25 : 0
a výsledky:
Reálné gymnázium Prostějov 7 : 0
Železného Prostějov
8:0
Brodek u Prostějova
10 : 0

Mladší žáci napodobili své spolužačky a postoupili též do
kraje, když ve finále okresu ve skupině porazili:
Reálné gymnázium Prostějov 5 : 1
Plumlov
3:1
v semifinále ZŠ Horáka Prostějov

4:0

Ve druhém semifinále pak překvapivě porazilo Reálné gymnázium Prostějov favorizované hokejisty z Melantrichovy ZŠ,
takže jsme se ve finále opět utkali s protihráči ze skupiny, tentokrát jsme zvítězili 6 : 0.
Celkem tedy kluci sehráli sedm zápasů, sedmkrát zvítězili
a skóre 36 : 3!
A ještě starší žáci a žákyně - oba týmy jednou prohrály - děvčata 3 : 2 ve finále se ZŠ Jana Železného, takže byla druhá, starší
kluci prohráli v semifinále, takže potom bojovali o třetí místo
a toto utkání vyhráli. Bez „medaile“ se tedy nevrátil nikdo.
Jiří Pozdíšek
vedoucí kroužku

8. prosince jedou do Přerova na krajské kolo a při jejich formě nejsou také bez šancí, i když tam už budou víceméně florbalové oddíly.
Neméně dobře si zatím vedou i mladší žáci, kteří vyhráli suverénně okrskové kolo:
Valenty Prostějov
4:0
CMG Prostějov
5:0
Brodek u Konice
9:1
Do finále okresu postoupili z prvního místa v okrsku i starší
žáci a starší žákyně.

Číslo 4/2015

Němčice
pod lupou

11

Ze života ZUŠ
Cena „Madame Humanité“
pro žáky výtvarného oboru ZUŠ
V říjnu 2015 proběhla v Praze tematická výstava prací
4. ročníku mezinárodní soutěže pro děti a mládež s názvem
Můj nejkrásnější zážitek. Tento projekt byl stejně jako v předchozích letech realizován Open Society of Artists-World Union of Culture. Dlouhodobým záměrem projektu je zapojení
žáků a studentů v umělecké tvorbě a neformálním vzdělávání
do tvořivé činnosti a rozvíjení své osobnosti prostřednictvím
poznávání světových kultur. V neposlední řadě chce tato aktivita vést mladé lidi k zamyšlení, jak se pohledy a kulturní

cítění jiných národů projevují a mění, co je odlišuje a co je jim
společné.
Slavnostního předání ocenění v podobě sochy Madame
Humanité 2015 se 22. října 2015 v Praze zúčastnili spolu se
svými rodiči naši ocenění žáci Kryštof Suchoň, Eva Dvořáková, Jan Mucha, Hynek Přecechtěl a Anna Přecechtělová. Bahopřejeme všem oceněným a samozřejmě i jejich vyučující paní
učitelce Radce Kubáníkové.
Vedení ZUŠ

Ze života DDM
Rok 2015 se chýlí ke konci a i my na DDM ORION bilancujeme
Během září a října se přihlásilo do 41 kroužků 450 účastníků
zájmového vzdělávání. V letošním roce jsme nabídli také několik
novinek, např. Rybářský kroužek, Mladý záchranář, Jóga pro děti,
Malba – vůně světa nebo Aikido pro děti.
V roce 2015 jsme pro vás zrealizovali přes osmdesát příležitostných akcí, z nichž největší účast byla na taneční soutěži Orion
dancing stars nebo na Slavnostech padajícího listí – Na návštěvě
u skřítků. K velkým a významným akcím patří každý rok také Čarodějnice, Karneval pro děti nebo závěrečná akce Festival zájmových činnosti NAPOHODU, která celý školní rok uzavírá.
V roce 2015 se nám podařilo získat finanční prostředky z několika dotačních titulů a uskutečnit zajímavé akce jako např. Zlatý
list, podpořit zájmový útvar Ekoználek, získat prostředky na činnost tanečních a sportovních kroužků nebo uskutečnit Slavnosti
padajícího listí.
Před námi je poslední měsíc v roce, který je pro mnohé z nás
nejhezčím obdobím. Právě pro děti, ale i vás, rodiče, připravuje
DDM ORION sérii adventních akcí. Např. mikulášskou nadílku
pro Bejby klub a Sluníčka, mikulášskou nadílku v mateřských školách, Čtvero adventního tvoření a vánoční činnosti v jednotlivých
kroužcích. Závěrem roku 2015 pořádáme tradiční vycházku do
Vitčického lesa s krmením zvěře.
Do nového roku, roku 2016, bych přála všem našim návštěvníkům, aby u nás stále nacházeli to, co jim v životě dělá radost, aby
chtěli v naší společnosti trávit svůj volný čas.
V roce 2016 připravujeme další novinky, ale také tradiční
a vámi prověřené akce, na které se těšíme spolu s vámi.
Věřím, že i v následujícím roce si vyberete z naší nabídky. Již
nyní pro vaše děti připravujeme zimní tábor a letní tábory, jarní
víkendovky a další aktivity.
Chtěla bych poděkovat všem našim, bezmála 50 externím
pracovníkům, mnoha přátelům i kamarádům a také organizacím,
které nám při přípravě a realizaci našich akcí pomáhají, rovněž
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celé řadě sponzorů, bez nichž by realizace některých akcí nebyla
možná.
Do nového roku přeji všem lidem hodně zdraví, osobních i pracovních úspěchů, radosti ze své práce a štěstí na cestě rokem 2016.
ředitelka DDM ORION, Mgr. Eva Bašková
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Country bál
Trošku netradičně začal 22. country
bál v Němčicích nad Hanou. Organizátoři
tentokrát vsadili na pohádky, a tak pozvali
na úvod pro všechny děti i dospělé tolik
známou a oblíbenou postavičku Večerníčka. Jaké bylo ale zklamání, když přišel
smutný a uplakaný Večerníček, protože se
mu všechny pohádky ztratily. Když mu ale
organizátoři slíbili, že udělají všechno proto, aby ztracené postavičky nalezli, neváhal
Večerníček svým jedinečným způsobem
na jednokolce slavnostně odstartovat celou akci. Na podiu se postavila kapela Prak

z Boskovicka a netrvalo ani půl minuty
a parket byl zaplněn tanečníky. Ti se kromě tancování mohli bavit také při několika vystoupeních brněnské taneční skupiny
Virginia, která si rozhodně žádnou ostudu
neudělala, ba naopak bylo z jejich produkce vidět, že je tanec opravdu baví. Trošku
zklamáním bylo přetahování lanem, kdy
se nám poprvé za celou dobu pořádání CB
nepodařilo nalákat ani jediné družstvo na
přetahování. Naštěstí vše zachránily děti,
a tak o legraci, fandění a sportovní zážitek bylo postaráno. Mezitím se na pódiu
vystřídaly kapely a svůj hodinový recitál
započala domácí kapela Tak určitě! Nutno dodat, že i když repertoár této kapely
není přímo country, na parketu to poznat
nebylo a tančilo se po celou dobu vystoupení kapely. Každý rok se snaží pořadatelé
něčím celou akci okořenit. Letos se to podařilo na jedničku s hvězdičkou, a to díky
pozvání herecko – tanečně – akrobatické
skupiny Long Vehicle Circus z Prahy. Tři
mladí pánové na chůdách předvedli parádní gangsterské číslo, které zdejší sokolovna (a troufám si říct, že celé Němčicko)
ještě neviděla. Ke každoročnímu rituálu

patří taktéž nějaké „umělecké“ vystoupení
místní hereckokaskadérské skupiny Kántrošbáloš. Protože jsme slíbili Večerníčkovi najít pohádky, jak jinak, další číslo bylo
pohádkové. Do tónů známé písničky od
Karla Černocha přišel napřed trošku přerostlý Večerníček a pak už řada známých
postaviček – Křemílek a Vochomůrka,
Brouček, Rumcajs s těhotnou Mankou,
vodník Česílko se svou uzenou makrelou,
Neználek a Všeználek. Celou náročnou
taneční choreografii doplnilo šest dětí
a krásné, povedené kostýmy. Rozhodně
krásné bylo půlnoční překvapení. Pak nás
čekalo ještě vydávání tomboly a losování
vstupenek. Velké poděkování patří kromě
účinkujících také veškeré obsluze a personálu, který se postaral o hladký průběh
akce, o skvělé jídlo a pití. Letos sice němčická sokolovna vyprodaná nebyla – bylo
volných cca 50 míst, ale za to se tančilo od
začátku až do konce. Parket nebyl ani na
minutu bez tanečníků a ve čtvrt na čtyři,
kdy kapela zahrála poslední song, byl parket plný. Co dodat, letošní je úspěšně za
námi, ať žije ten další – třiadvacátý!
Tonda Čárlí Bartošík

Z kulturního života
Nejen Divadelní pátky
Druhý říjnový pátek jsme zahájili devátou sezónu Nejen
Divadelních pátků, v letošním roce trošku s malými změnami.
Prvním souborem, který přijal pozvání na naše divadelní prkna, bylo Divadlo Stodola Jiříkovice se svými Rebely ze stodoly.
Diváci si nejen prožili krásné představení, ale mohli si společně
s divadelníky zazpívat známé písně tohoto muzikálu. Druhým
představením byla nedělní pohádka pro děti, se kterou k nám

zavítalo Divadlo SemTamFor Slavičín. Více jak padesát diváků
strávilo příjemné nedělní odpoledne s pohádkou. Polovinu sezóny nám uzavřel svou premiérou DS Na Štaci. Vyprodaný sál
němčického kina OKO přišel podpořit naše divadelníky a myslím si, že všichni společně na jevišti i v hledišti prožili krásný
páteční večer.
Jana Oulehlová

Rebelové ze Stodoly
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Přišlo nám do redakce

Malé rebelovské zamyšlení
Necítím se být ani malinko divadelním kritikem, ale
k představení „Rebelové ze stodoly“, které jsme měli možnost
v němčickém kině Oko zhlédnout v pátek 9. 10. 2015, bych
moc rád pár písmenek napsal…
Možná mě k tomu netlačí ani tak hodnocení samotného
představení, jako spíš zamyšlení nad současným světem ochotnického divadla, ke kterému mě zmíněné představení donutilo. Přesněji srovnání amatérského a profesionálního divadla.
Právě tady totiž vězí onen červík, který ve mně po zhlédnutí
Rebelů zahlodal a donutil mě sednout ke klávesnici.
Kdybych v pátek odcházel z představení profesionálního
divadla, byl bych asi zklamaný. Já jsem ale odcházel z představení naprosto nadšený a s pocitem, že „lepší to snad ani být
nemohlo“. Proč? Člověk by v první řadě neměl zapomínat, že
je zásadní rozdíl mezi tím, když se někdo něčím živí, dělá to
pro peníze a je to jeho profese, nebo když něco dělá pro zábavu (svou i druhých) a když danou činnost používá jako ventil,
kterým ze sebe vypouští přetlak, vznikající třeba právě v jeho
zaměstnaní, kterým se živí…
Smekám už před odvahou tvůrců, pustit se do představení v takovém rozsahu (pokud jsem se nesplet, napočítal jsem
při děkovačce sedmnáct herců). Zvládat takovou ochotnickou
masu chce pořádný kumšt – a nejde tu jen o samotné herce, ale
takový ansábl si žádá i odpovídající technické zajištění.
Co je (aspoň mojí) podstatou uspokojení z amatérského
představení? Nemohou to být v žádném případě jednotlivé herecké výkony. Člověk nemůže chtít po bankovních úřednících,
zdravotních sestřičkách či hasičích, aby dokonale hráli, zpívali
a ještě se u toho pohybovali s přesvědčivostí profesionála. Neříkám, že člověka nepotěší, když na jevišti spatří třeba kuchaře,
který výšeuvedené splňuje, ale podle mne to není podstatou
ochotnického divadla. Právě naopak. Právě ta „nedokonalost“
mi v pátek přišla strašně „krásná“ a o té tu chci psát. Hlavní
hrdinka je zjevně skvělá zpěvačka. To, co ale dokázala zúročit
ve zpěvu, pak malinko chybělo v pohybu. Chápu, že zpívat a u
toho ještě „něco dělat“ je těžké, ale mně přišlo, že ta určitá pohybová nedokonalost je cítit i ve chvílích, kdy nezpívá – a to je
právě onen zmíněný rozdíl mezi amatérským a profesionálním
divadlem. S výjimkou jejího divadelního tatínka, který se prezentoval výkonem vysoko přečnívajícím všechny okolo a který,
troufám si tvrdit, by se neztratil ani v pomyslném profesionálním divadelním světě, bylo velmi krásně vidět, jak každá z postav má to své „plus“ a naopak i to své
„mínus“. Krásný příklad byla třeba i Jůlie
a její zpěv. Neskutečně čisté intonační
schopnosti její představitelky nešly přeslechnout – paradoxně, co Jůlie nahnala
čistotou tónů, to ztrácela v „drajvu“. Jiříkovští se vůbec prezentovali jako soubor,
kterému muzikálová rovina představení
sedí, protože mají dostatek herců, schopných zazpívat. Rád odpustím Šimonovi
jeho rytmický posun v době, kdy „chodil
po špičkách“ o něco dřív než hudba. Na
Šimonovi bylo vidět, že zpěv není jeho
hlavní doménou, i když se s ním snažil
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poprat, co to dalo. Nemyslím si, že by zrovna jeho zpěv, přestože byl jednou z hlavních postav, byl něčím, co by snižovalo
úroveň celého představení. Já si to představení užil, protože
pro mne „vše fungovalo“. Nezalykal jsem se záchvaty smíchu,
jako někteří diváci, co seděli okolo. Prostě jsem se jen přirozeně bavil – a to doslova od začátku až do konce. Je fakt, že možná by to aspoň malou přestávku chtělo, protože sedačka v kině
byl z celého představení asi můj největší problém. Ke konci už
jsem vážně nevěděl, „jak si sednout“…
Přiznám se, že mě teď napadla jedna věc, která mě možná
trošku rušila – a jsou to reakce v zákulisí v průběhu vystoupení. Hlasitý smích ozývající se zpoza vykrývek ve mně evokoval scény z nějakého sitcomu, kde nedostatek humoru dohání
reprodukovaný smích a vysvětluje polopatickým divákům, že
asi něco špatně pochopili, když se právě nezasmáli. Chápu –
v tomto případě jde o spontánní reakce zbytku ansáblu, které dokazují to, jak vystoupením žijí, i když zrovna nejsou na
scéně a pro herce na scéně by měly být odměnou za to, že se
jim něco povedlo. Ukazuje to na skvělou partu za oponou, ale
upřímně se přiznám, že z pohledu diváka mi tahle kolegiální
zákulisní podpora až tak úplně neseděla a rušila mne. Zvlášť
u takového představení, kde se divák baví, aniž by jej k tomu
někdo musel postrkávat.
Vrátil bych se ale ještě na chvíli zpátky k otázce amatéři versus profesionálové. Impulzem k onomu zamyšlení byla
pro mne představa, kdy soubor odehraje Rebely jako soutěžní představení někde na festivalu. Po představení zasedne na
pranýř, kde jej porota začne lynčovat právě za ony nedokonalosti v pohybu, zpěvu, či přesvědčivosti postavy a mně to prostě přijde líto. Mně přijde líto, když jednotlivé nedokonalosti
finančáků, vojáků či právniček přehluší jejich odvahu se do
něčeho takového vůbec pustit. V ochotnickém divadle přece
nejde o to, aby byli všichni dokonalí herci, ale aby se všichni
– jak herci, tak publikum bavili. A já jsem se na jiříkovských
Rebelech skvěle bavil, bavili se i ostatní diváci, bavili se zjevně i samotní protagonisté na pódiu. Tak proč se v tom víc
nimrat?
Pan průvodčí, pan farář nebo i řadoví spolužáci hlavních
hrdinek – každý byl něčím výjimečný a „svůj“. Originálně vyřešená scéna. Spousta drobných nápadů, které úžasně oživily
celé představení – ať už slovně, nebo jako rekvizity…
Terezo, Šimone – jestli si někdy někdo dovolí říkat Vám
něco o tom, jak jste byli oba jako hlavní hrdinové málo herecky přesvědčiví,
tak to přijměte s náležitým nadhledem. Byli jste skvělí – stejně jako Bugyna, Hedánek, Eman nebo Bob... Ti
kritici sice možná budou mít pravdu,
ale o to tady u ochotnického divadla
vůbec nejde a nenechte se tím ovlivnit
v tom, co děláte. Představení jako celek skvěle funguje a absolutně do puntíku naplňuje vše, proč na něj člověk
do divadla jde.
Děkujeme.
Jiří Vosička

Němčice
pod lupou

Číslo 4/2015

Číslo 4/2015

Němčice
pod lupou

15

Když Němčice tančí
Ve čtvrtek 1. října jsme v Němčicích nad Hanou zahájili taneční kurzy. V odpoledních hodinách se pod vedením tanečního mistra Jiřího Hubeného a jeho taneční partnerky Jany Koudelkové konal kurz pro žáky 8. a 9. tříd základní školy. Přihlášku
podalo 46 žáků naší základní školy. Ve večerních hodinách patřil taneční parket v němčické sokolovně dospělým. Celkem se
našlo devět odvážných tanečních párů, které se přihlásily a věnovaly čtvrteční večery tanci.
Účastníci obou kurzů absolvovali šest tanečních lekcí a je-

Absolventi tanečního kurzu pro žáky ZŠ

den závěrečný večer. Tento závěrečný večer probíhal u obou
kurzů ve velmi dobré náladě a hlavně s dobrým pocitem z toho,
že se absolventi něco nového naučili, věnovali čas sami sobě
a setkali se s novými přáteli.
Chtěla bych touto cestou poděkovat všem rodičům žáků
základní školy za to, že svým dětem věnovali čas a přišli se podívat na jejich závěrečnou lekci. Radost tím udělali nejen svým
dětem, ale i nám pořadatelům a zejména pak panu Hubenému.
Ing. Jana Oulehlová

Účastníci závěrečné lekce tanečního kurzu pro dospělé

Výstavy ve foyer kina OKO
Ve foyer kina OKO byly na podzim
připraveny hned dvě výstavy, kterými si
naše město připomnělo významná výročí
spojená s Němčicemi.
První výstavu jsme zahájili vernisáží
7. října a ta byla věnována 90. výročí fungování Základní školy v Němčicích nad
Hanou. Výstavu připravil kronikář našeho
města Mgr. Josef Matoušek. O kulturní
program se na vernisáži postarali žáci naší

základní školy: Pěvecký sbor Skřivánek
pod vedením paní učitelky Lenky Literové a žákyně deváté třídy nám zarecitovaly
básně současných i bývalých žáků školy.
O výběr básní a recitaci se postarala paní
učitelka Naďa Tesaříková. Výstava byla
pro veřejnost otevřena do konce měsíce
října.
Druhá výstava ve foyer kina prezentuje 60. výročí založení Střeleckého

Vernisáž výstavy 60. výročí založení
Střeleckého klubu v Němčicích nad Hanou
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klubu v Němčicích nad Hanou. Výstavu
připravil a na vernisáži v pátek 13. listopadu představil pan Radoslav Borovička.
V průběhu vernisáže bylo možné vidět
i zbraně, se kterými členové AVZO soutěží na různých střeleckých závodech.
Výstava je otevřena do konce prosince
letošního roku.
Do dalších let přejeme jak základní
škole, tak AVZO hodně úspěchů.

Vernisáž výstavy 90. výročí
Základní školy v Němčicích nad Hanou

Číslo 4/2015

Rozsvícení vánočního stromu
Letošní rozsvícení vánočního stromu
bylo trochu netradiční. Program se po
několika letech vrátil zpět na Komenského náměstí. Jen ten vánoční strom se
nám zatím nepodařilo přemístit na náměstí, a tak se v průběhu poslední koledy
rozsvítil vánoční strom u Jednoty a na
náměstí zazářily habry.
O program se v letošním roce postarala základní umělecká škola. Po již tradičních intrádách se divákům představili
se svým pásmem vánočních písní a básní
Malí muzikanti ze ZUŠ a pěvecký sbor
Zpěváček z Mateřské školy Němčice nad
Hanou. Poté následovalo společné vystoupení žáků dramatického, výtvarného

a tanečního oboru ZUŠ s názvem Hopsa,
hejsa ku Betlému.
Po proneseném přání paní starostky
Ivany Dvořákové požehnal pan farář To-

máš Strogan adventní věnec, který bude
po celou dobu adventu umístěn na budově
Žudru. Krásný adventní věnec pro město
vyrobila paní Helena Zahradníková.
Večer zakončilo společné vystoupení
Dechového orchestru mladých a pěveckého sboru Sedmikráska ZUŠ Němčice
nad Hanou, obě tato tělesa si pro diváky
připravila směs vánočních koled.
Tradičně se o naši bezpečnost postarali hasiči, netradičně si občerstvení připravila restaurace U Slona, a o zvuk se
tentokrát postaral Víťa Křivánek společně
s Markem Borovičkou.
Ing. Jana Oulehlová

Adventní výstavy
V letošním roce se poprvé ve foyer kina OKO uskutečnil
Adventní prodejní jarmark, který byl otevřen od pátku 27. listopadu a byl součástí programu Rozsvícení vánočního stromu.
Cílem této akce byl prodej výrobků našich občanů a představení
jejich domácí tvorby. Možná nebyl náš záměr dobře pochopen,

ale děkujeme moc DDM ORION, který se velmi aktivně zapojil
do této akce. V příštím roce se tato akce bude opakovat a doufám,
že budeme mít více zájemců o prodej. K adventnímu jarmarku se
v úterý 1. prosince připojila paní Jana Holubová s prodejem své
bižuterie, pletených hraček a ozdob vyrobených z papíru.

Česko zpívá koledy
Již druhým rokem se Němčice nad
Hanou zapojily do celostátní akce „Česko zpívá koledy“, kterou zaštiťuje Deník.
O spolupráci jsme v letošním roce požádali
Pěvecký sbor Skřivánek základní školy, aby
společně s námi pomohl rozezpívat Palackého náměstí. Pro konání této akce jsme vybrali prostor u kašny, který nám umožňuje
připravit krásné zázemí pro pořádání této
akce. Společně se skřivánky si všichni účastníci zazpívali šest koled, které byly celostátně dány a texty byly vydány v Deníku. Aby
se nám všem dobře zpívalo, každý účastník
dostal pro zahřátí hlasivek svařák nebo čaj.
Jana Oulehlová

Číslo 4/2015
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Vánoční koncert Evy Pilarové
Na druhou adventní neděli přijala naše
pozvání paní Eva Pilarová se svým vánočním programem. Jako host vystoupil
Pěvecký sbor Skřivánek místní základní
školy pod vedením paní učitelky Lenky Literové. Skřivánci společně se svými hosty
naladili vyprodaný sál kina OKO vánoční
náladou hned v úvodu koncertu. Po jejich
krásném vystoupení se představila paní
Eva Pilarová. Po výkonu, který předvedla,
nemůže nikdo pochybovat o tom, že paní
Pilarová je opravdový profesionál. Zpívala nepřetržitě téměř hodinu, podávala
výborné výkony a celým programem provedla posluchače mluveným slovem sama.

Nutno dodat, že hudebním doprovodem
ji po celou dobu byl pouze klavír a basa.
Na jevišti byli tedy dva muzikanti a jedna
zpěvačka a věřte, že pódium nezelo prázdnotou, právě naopak. Nebylo zapotřebí
žádných světelných efektů, ani velkého
obsazení, aby paní Pilarová s doprovodem zaujala své posluchače a mnohdy jim
i vyrazila dech – př. Montiho čardáš. Ze
zákulisí vám mohu prozradit, že paní Eva
je velmi milá a příjemná paní, která byla
ochotna splnit všechna naše přání.
Myslím si, že každý z diváků se v tom
předvánočním shonu zastavil a společně
s paní Evou se přenesl do krásné advent-

ní nálady. Děkuji městu Němčice nad
Hanou, že nám umožnilo tento koncert
zrealizovat. Všem divákům děkuji za vyprodaný a dobře naladěný sál.
Na závěr bych chtěla jménem všech
pracovníků a spolupracovníků kultury,
kteří během celého roku připravovali kulturní a společenské akce nejen v sále kina
OKO a městské knihovně, poděkovat za
celoroční účast na našich pořadech. Přeji
nám všem do nového roku hodně zdraví,
štěstí, dobrých nápadů, spokojených diváků a hodně vyprodaných sálů a těším se
na spolupráci při přípravě kultury v našem
městě.

Soutěž
Na soutěžní otázku z minulého čísla nám
přišly tři odpovědi. Dva čtenáři poznali, že se
jedná o Trávnickou ulici. Vítězem z minulého
čísla se stává pan Josef Matoušek.

Nová soutěžní otázka:
Poznáte, kde se v Němčicích nad Hanou
nacházela tato cukrárna?
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PLESOVÁ SEZÓNA 2016
23.1.2016

20:00

Školní ples

Restaurace Zátiší Němčice n.H. – hraje skupina DETO,
pořadatel POŠ a ZŠ Němčice nad Hanou

30.1.2016

20:00

Hasičský bál

Sokolovna Němčice n.H. – hraje Los playboys,
pořadatel SDH Němčice nad Hanou

31.1.2016

14:30

Dětský karneval

Sokolovna Němčice n.H.,
pořadatel město Němčice nad Hanou, DDM ORION a SDH Němčice nad Hanou

5.3.2016

20:00

Divadelní ples

Sokolovna Němčice n.H. – hraje Peter’s Music,
pořadatel DS Na Štaci Němčice nad Hanou

Podzimní dění v městské knihovně
Podzimní dění v knihovně jsme započali Týdnem knihoven, v rámci něhož
mohli posluchači navštívit tradiční Pondělní předčítání zaměřené na současný
bestseller Jodi Picoultové Čas odejít a pro
dětské návštěvníky byl připraven Tvořivý
čtenář, který dětem nabídl čtení z knihy
Kosprd a Telecí doplněný výrobou papírové vzducholodě. Cestopisná přednáška
založená na zápiscích ze studijní cesty paní
Lucie Čechovské zavedla v říjnu návštěvníky do zemí, o kterých se v současné době
velmi málo dovídáme – Gruzie a Abcházie.
Posluchači vyslechli velice zajímavé informace týkající se jak politické, tak také sociální situace těchto zemí, které v krátké době
prošly dvěma válečnými konflikty a nyní
jsou prakticky závislé na ruské ekonomice.

V pátek 30. 10. proběhl v Němčicích
nad Hanou Den prevence diabetu. V dopoledních hodinách si mohli občané nechat změřit hladinu krevního cukru a tlaku
zdarma ve zdravotním středisku a konzultovat své výsledky s lékařem diabetologem
nebo edukační sestrou. V odpoledních hodinách proběhla v knihovně přednáška Prevence a problematika diabetu, životospráva
a komplikace pod vedením edukační sestry
Lenky Prokopové. I zde bylo možné nechat
si změřit hladinu krevního cukru, bylo prezentováno přírodní sladidlo stévie a jeho
využití v kuchyni, doplněné o ochutnávku
cukroví pro diabetiky. Je velká škoda, že
tuto netradiční a velmi poučnou přednášku
navštívilo jen malé množství posluchačů.
Pro děti základní školy, které navštěvují

družinu, byly připraveny besedy na téma
„Dušičky“. Cílem bylo objasnit dětem rozdíly mezi tradicemi a zvyky, které se v rámci památky zesnulých slaví v naší zemi ve
srovnání s anglosaským lidovým svátkem
Halloweenem. Součástí besedy bylo čtení strašidelných příběhů, pracovní list pro
opakování a zapamatování důležitých termínů a výroba strašidla jako záložky do
knihy.
V listopadu proběhl v naší knihovně celorepublikový festival české a mezinárodní
poezie Den poezie, letos s motem Poezie
pod proudem. První akce s názvem Poezie
blízká všem nabídla posluchačům poetický
podvečer, kde svou tvorbu představila básnířka Libuše Matysíková, básník Antonín
Ošťádal a krásným uměleckým přednesem
básní Jana Skácela aj. tento podvečer obohatila Petra Konečná. Druhou akcí v rámci
festivalu byla přednáška místního kronikáře pana Mgr. Josefa Matouška, zaměřená na
život a dílo významného němčického rodáka – básníka Františka Taufra s důrazem na
připomenutí výročí 130 let od jeho narození a 100 let od jeho úmrtí v letošním roce.
Festival se v našem městě velice vydařil,
známá jména a zajímavá témata přilákala
mnoho návštěvníků.
Před námi jsou Vánoce, dovolte mi
tedy, abych vám popřála jejich klidné prožití v okruhu rodiny a dobrých přátel. Do
nového roku přeji šťastný vstup a budu se
těšit na shledanou v naší knihovně!
Mgr. Jitka Hanáková

Městská knihovna Němčice nad Hanou
Otevírací doba během vánočních svátků
21. 12. 2015 - 13:00 - 17:00
23. 12. 2015 - 13:00 - 15:00
24. 12. 2015 - 1. 1. 2016 - ZAVŘENO
Knihovnu pro Vás opět otevřeme v pondělí 4. 1. 2016 v 13:00 hodin.

Číslo 4/2015
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Historie
Zapomenutí rodáci a osobnosti města Němčice nad Hanou – 1. část
Klement Emanuel Sahánek
*24.10.1827 Němčice nad Hanou - †3.12.1894 Dobromilice
Prozaik a učitel Klement Emanuel Sahánek se narodil 24. října 1827 v č. 72 v rodině kupce Josefa Sahánka. Jako učitel působil
např. v Mírově či Příboře. V roce 1877 byl jmenován ředitelem kůru v Nezamyslicích. Za svého života vydal několik knih, např.
Kytička z jarých květů (1879) či Myslivna pod Radhoštěm (1883). Zemřel 3. prosince 1894 v Dobromilicích.

František Mnohoslav Vrána

*5.12.1853 Němčice nad Hanou - †6.6.1882 Královo Pole
Učitel, prozaik, překladatel, redaktor to již nenastoupil. Jelikož jej trápila plicní kem Aloisem Sedláčkem časopis Národ
a sběratel moravských pověstí František nemoc (pravděpodobně tuberkulóza), a škola, byl redaktorem Literárních listů
Mnohoslav Vrána se narodil 5. prosince odjel se léčit do Králova Pole (tehdy ještě a zakladatelem zábavně-poučného ča1853 v č. 26 v rodině Valentina Vrány nebylo součástí Brna), kde 6. června 1882 sopisu Vesna – těmito kroky výrazně
podporoval tehdejší literární činnost na
a jeho manželky Anny, rozené Matouško- zemřel ve věku 28 let.
František Mnohoslav Vrána (čas- Moravě. Jím redigovaná periodika dávala
vé. Ve svém rodišti absolvoval obecnou
školu, následně studoval v Kroměříži. to pod pseudonymem Miloš Velenský) výrazný prostor mladým, začínajícím auPo absolvování učitelských ústavů v Olo- psal fejetony, pohádky, povídky či básně. torům. Během svého krátkého života vymouci a posléze v Brně nastoupil v roce Pravidelně přispíval do řady periodik dal několik sbírek vlastní i sebrané tvorby,
1876 jako podučitel na školu v Židlocho- (Našinec, Moravská orlice, Studentské např. Kytice z moravských pověstí (1878),
vicích. V roce 1878 se stal správcem školy listy aj.), překládal z polštiny, shromaž- Z vesny života (1879), Moravské národní
v Unkovicích. V lednu 1882 byl jmeno- ďoval a vydával lidové pohádky a pověsti. pohádky a pověsti z okolí němčického na
ván ředitelem školy v Jihlavě, ale na mís- V roce 1880 založil společně s Františ- Hané (1880), Nový krasořečník (1882) aj.

Anna *6.7.1861
Magdalena
Nesvadbíková
Loštice - †20.10.1928 Brno
Spisovatelka, překladatelka a vydavatelka Anna Magdalena
Nesvadbíková, rozená Heidenreichová, nebyla rodačkou z Němčic
nad Hanou, ale strávila zde významnou část svého života. Narodila
se 6. června 1861 v Lošticích v rodině Jana Heidenreicha a Karoliny,
dcery Floriána Ptáčka, mlynáře z Kobeřic. Rodina Heidenreichova
se přestěhovala do Němčic poté, co zde Jan Heidenreich pronajal
statek č. 68 na dnešním Komenského náměstí. V Němčicích nad
Hanou se také v roce 1889 konala svatba Anny Magdaleny s učitelem Františkem Ladislavem Nesvadbíkem. Její manžel František
Ladislav Nesvadbík byl významnou osobností kulturního života,

znal se osobně s T.G. Masarykem a jeho blízkým přítelem byl např.
skladatel Leoš Janáček. Působil na školách v Uherském Ostrohu,
Chrudimi, Šternberku a od roku 1899 trvale v Brně, kde byl profesorem I. české státní reálky.
Anna Magdalena Nesvadbíková se po celý život aktivně podílela na kulturním životě. Překládala z několika jazyků, psala povídky
či příspěvky do řady novin či časopisů (Národní listy, Pozor, Vesna,
Moravská orlice aj.). Vydávala časopis pro ženy Náš lístek, několik
let redigovala kalendář Methoděj. Zemřela 20. října 1928 v Brně.
Mgr. Josef Matoušek

Kalendárium města Němčice nad Hanou pro rok 2016
1406 – před 610 lety
vlečena cholera, na jejíž následky ze- • 24. 1. 1926 se narodil Karel Vrána, vě• Z roku 1406 je zachována první písemmřelo přibližně 200 obyvatel Němčic,
decko-výzkumný pracovník Českosloná zmínka o Němčicích.
což byla zhruba 1/6 obyvatel obce.
venské akademie věd.
1736 – před 280 lety
1896 – před 120 lety
• 18. 10. 1926 se narodil Miloš Kolej• 28. 10. 1736 se narodil Martin Ferdi- • 20. 5. 1896 byl položen základní kámen
ka, reprezentant a trenér ve sportovní
nand Chvátal, významný barokní malíř.
nové školní budovy (dnes ZUŠ). Škola
gymnastice, účastník olympijských her
1866 – před 150 lety
byla slavnostně otevřena o rok později.
v Helsinkách 1952.
• 29. 4. 1866 se narodil Antonín Telička, • V roce 1896 byla založena Občanská 1966 – před 50 lety
učitel a význačný sběratel archeologiczáložna.
• V roce 1966 byla dokončena výstavba
kých památek.
1926 – před 90 lety
polikliniky.
• V rámci postupu vojsk v prusko-ra- • V roce 1926 byl postaven Lidový dům
Mgr. Josef Matoušek
kouské válce 1866 byla do Němčic za(dnešní Kino OKO).
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Ze života farnosti
Milí čtenáři časopisu LUPA,
Je možné slavit vánoce bez víry? Proč ne,
ale záleží na tom, co nám z nich zbude? Jsme
právě v období zvaném advent, což znamená „příchod“. Jde o to – koho. Krista? Jara?
Dnů volna a návštěv? Nebo snad speciální
nabídky zboží? Vánoce v sobě skrývají dva
proudy. Jednak je to křesťanský svátek Ježíšova narození, nebo příležitost k rodinnému
konzumu pro většinu lidí nevěřících. Velmi
záleží na tom, co si z toho vyberu. Buď se
může člověk ze všech sil horečně snažit, aby
bylo vše napečeno, nakoupeno, uklizeno
a pak až přijde vytoužený čas vánoční, tak už
je tak unavený a nervózní, že není schopný
prožívat radost ani ve vztazích s lidmi okolo
sebe. Z narození Ježíše Krista už vůbec ne.
Anebo se více zaměří na přípravu vnitřní, že
si sám u sebe uvědomí, co není dobře v jeho
životě, v jeho jednání ve vztahu k druhým,
křesťan poprosí Boha, aby mu dal poznat,
v čem chybuje jak ve vztahu k Němu, tak
i k lidem. A uvědomí si, co mu chybí. Podobně jako u lékaře. I ten nám řekne, co
nám chybí, co tělu potřeba doplnit, aby dobře fungovalo (např. když máme křehké kosti,
pak nám může chybět vápník apod.). Stejně
tak, když člověk jedná často podrážděně, je
kritický k druhým, či nedokáže přijmout
a snášet odlišnosti lidí okolo něho, pak mu
může chybět např. láska. Proto musíme, jak
praví už prorok Izaiáš ve Starém Zákoně:
Připravit cestu Pánu a vyrovnat mu cesty,
vše, co je hluboké, ať se zasype, co kopcovité,
ať je srovnáno…ano to je potřeba ze všeho
nejvíc. Zasypat hlubiny našich komplexů
a nesebepřijetí, strachů a úzkostí, zahladit
hory naší pýchy, zlozvyků, předsudků vůči
druhým a jiných hříchů atd. Když advent
využijeme k této přípravě, i když to bude některé stát mnoho úsilí, pak se v nás probudí
nový život a staneme se novými lidmi.
Ještě několik praktických rad inspirovaných myšlenkami P. prof. Piťhy:
SLAVIT JE UMĚNÍ, KTERÉMU
SE ČLOVĚK MUSÍ UČIT…
Slavit je umění, kterému se člověk musí
naučit. Dětská spontaneita, s níž jsme slavívali Vánoce, v člověku nezůstává. Slavení
má svá pravidla, svůj řád. Naše sváteční dny
jsou vrcholem a plodem našich všedních
dnů. Bez práce nejsou koláče a bez koláčů
není posvícení právě tak, jako není posvícení každý den. Svátky jsou vskutku úměrné
kvalitě našich všedních dnů a rozpaky nad
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svátečními dny svědčí o nějaké nekvalitě
našich dnů všedních. Kterýkoli svátek je
dnem, který je jakoby vynesen nad rovinu
všedních dní. Je to den klidu, kdy se máme
radovat z toho, co nám přináší.
UČIT SE BÝT SPOLU…
Svátky jsou dny, kdy se můžeme
a máme věnovat tomu, na co ve všední dny
nemáme dost času. To neznamená dohánět všechny resty, či svátky prospat. Svátky
nejsou dny lenosti, jsou to dny pro jinou
činnost. Hlavně se máme věnovat druhým,
být s nimi, promlouvat s dětmi, hrát si, číst
si, jít na procházku, dívat se, zkrátka být
spolu. Možná, že nechuť, s níž někteří mluví o svátcích, pramení z toho, že už vůbec
nedovedou být spolu, a to je zlé znamení.
I v tom nám mohou Vánoce otevřít oči pro
realitu. V Matce Boží se Slovo stalo tělem.
Proto je dnes třeba Slovo, kterým je Bůh
sám přijat a slyšet, Slovu se otevřít, Slovo
Boží přijmout a Slovo nechat působit ve
svém životě. Kdo přijímá Boží slovo, nepotřebuje už hledat útěchu v různých náhražkách, co se tváří nábožensky.
Proč bych měl kupříkladu objímat prý
energicky zářící stromy, uvádět se do transu meditační hudbou, věřit homeopatickým přípravkům nejlépe jedenadvacetkrát
protřepaným? Nepřidělávejme, prosím,
exorcistům zbytečnou práci. Nebojme se
otevřít Bibli a nechejme se proměnit Božím
slovem.
UDĚLEJTE MÉNĚ CUKROVÍ…
Svátky mají být hezké, a proto je třeba mnoho připravit. Mnozí se do tohoto ale pouštějí s přílišnou důsledností,
okázalostí a perfekcionismem…Udělejte
o polovinu cukroví méně a budete mít víc
času zastavit se, zamyslet a i se radovat.
A nebudete také muset po Novém roce
vypouštět záložky na sukni a povolovat
pásky u kalhot.
NECHTĚJTE VŠECHNO
NAPLÁNOVAT…
Nechtějte všechno přesně naplánovat,
vždyť se to mnohdy zvrtne jinak: dědeček
nastydne, Zuzanka dostane zarděnky, návštěva se omluví nebo přijde pozdě. Nechtějte řídit Vánoce jako generál nebo režisér, ale nechte se řídit Vánocemi. A hlavně
nebuďte sobci. Na svátcích je krásné, že se
líbí i těm druhým. Ve světle jejich radosti
se rozsvítí i radost vaše. Buďte vynalézaví:
vždyť v okolí každého z nás je mnoho lidí
„na okraji“.
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ZOUFALÝ POKUS
O ÚKLID NESTAČÍ…
Nestačí, když napečeme hory cukroví,
naděláme sudy salátu, nanosíme metráky
potravin a nápojů, rozvěsíme jmelí a větvičky a provedeme zoufalý pokus o úklid
všeho. To vše nestačí a nejednou to i překáží. Svátky potřebují ještě jinou přípravu…
VÁNOCE POTŘEBUJÍ
I PŘÍPRAVU SRDCE…
Vánoce jsou svátky smíření Boha a lidí
a vyžadují přípravu našeho srdce. Víme
přece, že se Kristus narodil v chlévě. Nemyslím, že bychom proto již dlouho před
svátky měli přestat uklízet a mýt nádobí.
Podstatné však je, že nevadilo, že místem
narození Ježíška byl chlév, protože byl položen do láskyplné náruče Mariiny a objat
péčí starostlivého Josefa. V betlémském
chlévě zářila tři srdce, nejen Kristovo. Vánoce žádají, abychom připravili svá srdce.
Tam je třeba uklidit, tam je třeba přichystat
místo pro příchod a spočinutí Páně. Je třeba
hledat smír, neboť pak přijde i tichá radost
a pokoj.
DOSTATEČNĚ BRZY
PŘIBRZDIT…
V dnešní uchvátané době přistupuje
ještě jeden přípravný úkol, zpomalit. Právě
proto radím omezit vnější přípravy, které
ještě zvýší požadavky na výkon a zrychlí
tempo našeho života. Máme-li se o Vánocích zastavit, musíme už dost dlouho před
nimi brzdit. Jedeme, jak se dnes o životě
říká, příliš rychle a brzdná dráha je dlouhá.
Ty, kteří doposledka pojedou rychle, čeká
tvrdý náraz. Vánoce pak budou pociťovat
jako cosi cizího, ano, rušivého.
Přeji vám všem i sobě, ať po dobře prožitém adventu ochutnáme plody našeho
snažení a ať jsou pro nás i naše okolí sladké.
Tomáš Strogan

NA ŠTĚDRÝ DEN
24. PROSINCE 2015 JSTE
VŠICHNI ZVÁNI NA
„PŮLNOČNÍ MŠI
SVATOU“,
KTERÁ BUDE ZAČÍNAT
VE 22,00 HODIN
V KOSTELE SV. MÁŘÍ
MAGDALÉNY.
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Z činnosti spolků
Folklorní podzim
Dalo by se říct, že skončilo léto a můžeme se v klidu usadit u kamen a povídat
si, co uděláme příště nebo jak strávíme
zbytek roku. Ale naše práce nikdy nekončí. Byli jsme potěšit babičky a dědečky ve
Chválkovicích v domově a předvedli jsme
jim naše koňské spřežení a těm, co dříve
tancovali, jsme ukázali Českou a Hanáckou besedu. Zazpívali jsme si spolu s nimi
i jejich hosty. Bylo moc hezké přijmout jejich srdečné poděkování a zprávu o tom,
že jsme je svým vystoupením potěšili.
Září, říjen a částečně i listopad jsme
zasvětili nácviku na soutěž pro Sedmikvítek v Přibyslavi, připravili jsme si pásmo
Naše koně. Děti měly ušité barevné opratě,
barevné šátky a za zpěvu Kde só koně, vrany koně, kde só koně mi - vyrazil s práskajícím bičem Pavlík Bartošík na scénu, když
je našel, začali koně cinkat podkovičkami,
pak ale nastalo neštěstí, protože spadla
z habra a roztrhla si košulenku, mezitím
se jim za stodolenkou popraly husy, které

22

pak sehnal Pavlík dohromady a v klidu se
svým osmičlenným spřežením odjel zpátky do chalupy. Aby se jim lépe tančilo, tak
jim k tomu zpívala Terezka se Samem a ti
nejmenší dělali takové malé roztleskávačky.
V naší kategorii bylo velice silné obsazení a nejvíc souborů. Sice jsme se nedostali mezi první tři soubory, tato místa
obsadily děti z českých souborů, ale byli
jsme porotou pochváleni za velmi zajímavou choreografii, předvedení a taneční
provedení. Děti dostaly jako dárek plyšáky
a drobné pozornosti. Byl to krásně strávený den mezi více jak pěti sty účinkujících
dětí.
Hned čtyři dny na to jsme svým vystoupením potěšili obyvatele víceměřického domova seniorů. A pak hurá na nácvik
vánočního betlému, protože ten budeme stavět hned třikrát, a to 23. prosince
v Dřevnovicích - kde nám bude konkurovat nový slámový betlém, 26. prosince
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v Němčicích a samozřejmě v Nezamyslicích - ale tady ještě termín do uzávěrky
nebyl přesně stanoven.
Závěrem bych vám všem chtěla popřát
krásné, klidné a pohodové Vánoce v kruhu rodiny. Aby nikdo z vás nebyl v tento
den doma sám, aby každý z vás si vzpomněl na ty, co má rád a nemůže být s nimi.
A nezapomeňte na štědrovečerní stůl dát
jeden talířek navíc, to kdyby přišel nějaký
host.
Ještě bych chtěla předem poděkovat
těm, kdo pro nás každý rok o Štědrém večeru vytrubují koledy, zejména panu Antonínu Ošťádalovi, kterému se každoročně podaří zajistit skupinku tří muzikantů.
Tito poctivě obchází všechny ulice v našem městě a zastavují se téměř u každého
domu. Tak nebuďte líní a vyjděte za nimi
ven si jako sousedi popřát krásné Vánoce
a šťastný nový rok, vždyť i oni by mohli
trávit Štědrý večer doma se svou rodinou.
Jana Otáhalová
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Výsadba zeleně na Zlámance
V prvním listopadovém týdnu proběhla na němčickém katastru realizace projektu „Výsadba zeleně na Zlámance“. Žadatelem a realizátorem tohoto projektu byl
Myslivecký spolek Němčice, který za podpory Olomouckého kraje získal prostředky
na nákup dřevin, nádrže na vodu a oplocení ve výši 15.000,- Kč. Pro výsadbu byly
vytipovány dvě parcely remízu Zlámanka,
jejichž dřevinná vegetace byla v nejméně
vhodném stavu. Jedna z parcel sloužila
jako zkratka pro uživatele okolních pozemků, čímž docházelo k totální devastaci zeleně, která zde původně rostla. Primárním
záměrem při volbě dřevinné skladby byla

využitelnost nejen pro zvěř, ale i pro ostatní
živočichy, kteří se na lokalitě mohou vyskytovat (ptactvo, včely atd). Přínos má tato
výsadba také pro kolemjdoucí, kteří mohou
své oko potěšit pohledem na zeleň namísto
„nekonečných“ lánů polí, a může být pro ně
inspirací, jak i oni sami mohou podobnými
projekty přispět k lepšímu stavu krajiny.
Poděkování patří manželům Heleně
a Alešovi Zahradníkovým, kteří odbornou radou a zajištěním materiálu přispěli
k úspěšné realizaci projektu němčických
myslivců.
Ing. Jarmila Matoušková,
Myslivecký spolek Němčice

Krasojízda
Němčice mají opět titul mistra ČR.
V sobotu dne 17. října proběhlo mistrovství ČR v sálové cyklistice ve Zlíně.
Výsledky žen:
1. Přibylová Adéla
2. Valešová Iva
3. Kosíková Tereza
4. Šiklingová Aneta

TJ Stavební stroje Němčice n. H.
TJ Horní Heršpice
Sokol Řečkovice
TJ stavební stroje Němčice n. H.

114.97 b.
91.99 b.
83.11 b.
78.68 b.

Muži:
1. Písek Ludvík
2. Mašek Jakub
3. Hanzlíček Ondřej

Sokol Zlín
Sokol Řečkovice
SKP Kometa Brno

138.54 b.
127.43 b.
121.06 b.

1. Přibylová Adéla
TJ Stavební stroje Němčice n. H.
2. Kosíková Tereza
TJ Sokol Řečkovice
3. Němečková Tereza TJ Pankrác Praha
V soutěži žen zvítězila dle očekávání Frýbortová Nicola z SKP
Kometa Brno před Kripnerovou Veronikou z TJ Pankrác Praha.
Závodilo se v kategorii junior, dvojic Elité mix, dvojic Elité žen.
Rovněž v kategorii mužů a toto vítězství putovalo do Švýcarska.
Druhým v kategorii mužů byl Tomáš Rozbořil, který závodil za
Kometu Brno (jinak má také licenci za TJ Kolárovo - Slovensko).
Naši čeští závodníci byli na 3. a 4. místě.
Dalším závodem pro nás je mistrovství světa v Malaysii.
Miluše Mikalová

V kategorii dvojice žen obsadila 1. místo Němečková - Snopková z TJ Pankrác. V kategorii dvojice mix byla na 1. místě dvojice
Gruna - Kovářová. V kolové obsadila Svitávka 1. místo, 2. místo patřilo TJ Favorit Brno a 3. příčka patřila TJ Sokol Zlín před Plzní. Ze
zdravotních důvodů nestartoval Jaroslav Vrána z Němčic přesto, že
byl nominován v kategorii jednotlivců i v kategorii dvojic.
Poslední soutěž v kategorii juniorské jela Adéla Přibylová na
mezinárodním závodě v Praze. Byl to memoriál Jana Krištůfka.
Přítomni byli Češi, Slováci a Švýcar. V kategorii juniorek zvítězila:

Vážení čtenáři,
s blížícím se koncem roku přichází čas ohlížení se a hodnocení. Pro TJ Stavební stroje Němčice nad Hanou byl letošní rok plný
úspěchů, sportovních radostí, tréninkové dřiny, ale i organizačních změn. O našich sportovních úspěších Vás informujeme po
celý rok, proto dnes o nich nepíši. Vzhledem k tomu, že v letošním roce se náš dlouholetý předseda Ing. Jan Vrána rozhodl odstoupit z funkce a dále již bude pracovat pouze ve výboru TJ, chtěli bychom mu touto cestou moc poděkovat za spoustu volného
času věnovaného práci pro TJ. Změna nastala i na pozici správce areálu v Lukově u Zlína, o který se obětavě a pečlivě staral pan
František Fidra. I jemu patří velký dík za odvedenou práci.
Všem čtenářům Lupy a občanům Němčic nad Hanou děkujeme za celoroční přízeň, diváckou podporu při organizovaných
soutěžích a přejeme Vánoce plné příjemných chvil strávených v rodinném kruhu.
Za členy TJ Stavební stroje Němčice nad Hanou, z. s. Martina Kouřilová, předsedkyně
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Seznam občanů,,
kteří v období
od 26. 09. 2015
do 30. 11. 2015
oslavili své
m
životní jubileum

70 let
Marie Maňasová

ZMĚNA SVOZU
KOMUNÁLNÍHO ODPADU
Oznamujeme občanům, že v roce 2016 bude
probíhat svoz komunálního odpadu v našem
městě v úterý každý SUDÝ TÝDEN.
První svoz komunálního odpadu tedy proběhne v úterý 12. 1. 2016.

75 let
Jitka Kalinayová
90 let
Stanislav Trpík

Bc. Hana Mikulčíková, DiS, matrikářka

Kalendář akcí
Němčice nad Hanou
26. 12. 2015 -17:00
Živý Betlém – farská zahrada Němčice nad Hanou
26. 12. 2015 - 20:00
Štěpánská zábava – Sokolovna Němčice n.H.
17. 1. 2016 - 13:00
O Honzovi a hloupé víle Rozárce – DS Kroměříž – sál kina OKO
6. 2. 2016
Mistrovství Olomouckého kraje v krasojízdě – Sokolovna
6. 2. 2016
Fotbalový turnaj starší přípravka FK Němčice n.H. –
Sportovní hala Suprovka Němčice n.H.
13. 2. 2016
Český pohár žactva v krasojízdě – Sokolovna Němčice n. H.
26. 2. 2016 - 19:00
Rádobydivadlo Klapý – Rozmarné léto – sál kina OKO
27. 2. 2016
Fotbalový turnaj mladší žáci FK Němčice n.H. – Sportovní
hala Suprovka Němčice n.H.
13. 3. 2016
Smrtná neděle – sál kina OKO Němčice nad Hanou
19. 3. 2016
ORION DANCING STARS – Sportovní hala Suprovka
25. 3. 2016
Kočovné divadlo Ad Hoc – S úsměvem nepilota – sál kina OKO
3. 4. 2016
Aprílová jízda – Cyklostezka Němčice nad Hanou
9. 4. 2016
Koncert D.O.M ZUŠ Němčice nad Hanou – Sportovní hala
Suprovka Němčice n.H.
30. 4. 2016
Čarodějnice – Taneční parket u fotbalového stadionu
30. 4. - 7. 5. 2016
Hanácký divadelní máj – sál kina OKO
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Redakční rada časopisu
Němčice pod lupou děkuje všem svým čtenářům
a dopisovatelům za přízeň v letošním roce.
Přejeme Vám klidné a radostné Vánoce
a do nového roku hodně zdraví
a rodinné pohody.

Němčice pod lupou vychází v nákladu 300 výtisků. Adresa vydavatele i redakce město Němčice nad Hanou,
Palackého nám. 3, PSČ 798 27, tel.: 603 263 088, e-mail: kultura@nemcicenh.cz.
Redakční rada: Ivana Dvořáková, Mgr. Hana Matušková, Mgr. Jitka Hanáková, Marie Vrbová, Ing. Jana Oulehlová.
Korekce: Mgr. Naděžda Tesaříková. Povoleno Ministerstvem kultury pod reg. č. MK ČR E 11903.
Za podepsané články i zkratkou si zodpovídají autoři sami, uvedené názory nemusí být totožné s názory redakce.
Tisk, grafická úprava a sazba: Tiskárna Brázda - www.tiskarnabrazda. Cena 15,- Kč.
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Termín uzávěrky příštího čísla je 7. března 2016
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