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Podzimní jitro

Matrin Kouřil na Východoevropském poháru v Komárně (foto: Jiří Vosička)

Z mlhavých cárů nad polem,
v šatičkách z par a perel rosy,
v níž slunce tváře umylo si,
podzimní vstává den.
Pozdravil zemi slunka svit,
polaskal střechy, křížky věží.
Ve stráni na šípkovém keři
pavouček dotkal nit.
Bí
ý vlákny spoután sad.
Bílými
Užasl háj a ptáci oněměli,
když celý kraj si jako o neděli
oblékl žlutý šat
šat.
A
Antonín Ošťádal

Návštěva ministryně školství Kateřiny Valachové (foto: archiv ZUŠ)
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Z činnosti města

Dětské hřiště – Svatá Anna, Tyršova ulice

Věříme, že se hřiště u Svaté Anny stane bezpečným místem pro
volný čas, který v přírodě tráví maminky se svými ratolestmi.

Plánované sestavení hracích prvků na dětském
hřišti Svatá Anna v Tyršově ulici bylo doplněno ještě
o kolotoč. Celkové náklady činily cca 300 tisíc korun.
V těchto podzimních dnech bude dokončena výsadba
živého plotu kolem komunikace „spojka“ a prostor celého hřiště bude uzavřen dvěma brankami pro zajištění bezpečnosti dětí. Proto bude dětské hřiště z důvodu
dokončení těchto úprav do konce listopadu uzavřeno.

Rekonstrukce hřbitova

Jistě jste si všimli, že hlavní chodník na hřbitově je
vydlážděn včetně vstupu k márnici a prostoru kolem ní.
Hřbitov je nedílnou součástí občanské vybavenosti města. Je dobře, že i členové zastupitelstva se na tomto názoru shodli
a i přesto, že dotace nepokryla větší část vynaložených nákladů,

Oprava prostor budovy žudru
Pokračujeme v započatých opravách prostor žudru, které
v současné době slouží jako kanceláře městského úřadu. Byly
již opraveny kanceláře sekretariátu, starostky, místostarosty,
tajemnice, ekonomického odboru, investic a životního prostředí. V roce 2017 nás čekají opravy kanceláří stavebního
odboru, zasedací místnosti a chodeb celé budovy žudru.

odsouhlasili opravu, která si vyžádala náklad cca 885 tisíc korun.
Zhruba polovina nákladů může být pokryta z dotace Ministerstva
zemědělství České republiky. Dalším krokem, který považují členové zastupitelstva města za důležitý, je vybudování bezpečného
přístupového chodníku na hřbitov. To je úkol pro rok 2017.

Výměna oken na budově ZUŠ
a hospodářské budově MŠ
Tato akce proběhla dle plánu v letních měsících tohoto roku
nákladem 1,2 milionu korun. Především na ZUŠ vidíme znatelný estetický posun vzhledu budovy. Na budovách ZŠ, ZUŠ a MŠ
byly instalovány bezpečnostní vstupní kamerové systémy nákladem cca 230 tisíc korun.

Rekonstrukce kina OKO
Nepřehlédnutelné jsou práce na rekonstrukci budovy kina
OKO. Hotová je střecha včetně podhledů za zhruba jeden milion korun a již započala modernizace jevištní techniky a scénického osvětlení v hodnotě cca 3,6 milionu korun. Zastupitelstvo města dále rozhodlo o opravě fasády a rada města rozhodla
o výměně propagačních skříněk na kině. Celkové náklady na rekonstrukci této budovy, v majetku města, se tedy letos vyšplhají
na částku cca 5 milionů korun. Rekonstrukce kina je podpořena
dotací Olomouckého kraje.

Revitalizace parku na stadionu
S vybudováním první části dětského hřiště za stadionem úzce
souvisí celá revitalizace zeleně parku. Od začátku roku se pracovnice odboru životního prostředí a investiční technik města této
lokalitě plně věnovali. Bylo třeba vykácet kolem 40 vzrostlých
stromů a náletové dřeviny. Část těchto prací zajistila odborná
firma Peter Dobranský. Další kácení prováděli pracovníci města
a pracovníci zaměstnaní na veřejně prospěšné práce. Byla to tvrdá

a náročná práce a chci poděkovat všem, kteří se na tomto díle
podíleli. Dnes je areál bývalého parku za stadionem k nepoznání.
Do konce letošního roku bude obvod vysazen novou zelení, která bude sloužit mnoha dalším generacím. Chci poprosit všechny
občany našeho města, aby spolu s námi pomohli ochránit tuto
nově vysázenou zeleň, tolik potřebnou pro kvalitní zdravý život
ve městě. Dřevo, vytěžené z vykácené zeleně, bylo částečně odprodáno zpracovatelských firmám a občanům našeho města.

Slavnostní předání chodníků v ulici Čsl. armády
Loni v dubnu byla zahájena rekonstrukce chodníků v ulici
Čsl. armády. Dodavatelem stavby je firma V.H.P. Ivanovice na
Hané. Předpokládané náklady činily 470 tisíc korun. Akce byla
financována z prostředků města. Jak již je zvykem u nás v Němčicích, také toto dílo jsme občanům slavnostně předali k užívání
12. srpna 2016 od 16,30 h. Zahájení jsme pojali komorně, v programu vystoupily žákyně ZUŠ Kateřina Oulehlová a Tereza
Kvapilová. Pásku přestřihli zástupci města a dodavatele stavby.
Nálada všech zúčastněných byla přátelská, neboť se podařilo
opravit další úsek našeho města.
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Slavnostní předání veřejného prostranství ve městě Němčice nad Hanou
Od září do poloviny prosince 2015 probíhala v Němčicích nad
Hanou revitalizace veřejného prostranství. Jednalo se o rekonstrukci
komunikací, chodníků, veřejného osvětlení a zeleně v ulicích Okružní, Lomená, Dukelská, spojka za novinovým stánkem a školní chodník. Dodavatelem stavby byla společnost COMMODUM, spol. s r.o.
Valašská Bystřice. Tato akce byla spolufinancována z Regionálního
operačního programu Střední Morava /dále ROP/. Celkové náklady na akci „Revitalizace veřejného prostranství“ jsou 13,23 milionu
korun, dotace z ROP činí 9,9 milionu korun. Slavnostní předání hotového díla občanům proběhlo v pátek 2. září 2016 od 17 hodin. Za

Městský úřad Němčice nad Hanou
představuje nové zaměstnance MěÚ:
Vážení občané,
od 1. srpna 2016 jsem nastoupila na místo tajemnice města Němčice nad Hanou a vystřídala tak ve funkci Marii Plchotovou, která
odešla do důchodu. Za její dosavadní práci pro naše město jí patří
zasloužený dík. Vedle toho, že jsem rodačka a naše město znám,
práce pro naše město není pro mne úplně nová. S chodem úřadu
jsem se seznámila již ve svém dřívějším zaměstnání a to na sociálním odboru města a na kulturním středisku. Cílem mé práce je,
aby byla radnice pro občany vstřícná a otevřená. Věřím, že právě na postu tajemnice budu
mít možnost přispět k naplnění tohoto cíle.
Dále bych vám chtěla představit zaměstnance
města Němčice nad Hanou, kteří nastoupili do
svých fukncí za poslední rok a se kterými se setkáváte při vyřizování svých záležitostí.
Ing. Ivana Korvasová, tajemnice úřadu

doprovodu Hanáků z národopisného souboru Pantlék a Dechového
orchestru mladých jsme prošli společně spojkou k novinovému stánku, přes školský chodník do ulice Okružní. Dále jsem pokračovali
do Lomené ulice, kde proběhlo slavnostní přestřižení pásky za účasti
zástupců města, dodavatelských firem a projektanta. Jsme rádi, že se
nás sešlo tolik na předání díla, které tvoří velkou část zastavěného
území našeho města, a že panovala skvělá nálada. Bylo krásné počasí
a od vás občanů zazněl názor, že by se taková setkání mohla konat
častěji. Na příští léto tedy už máme plán.
Ivana Dvořáková, starostka a Jan Vrána, místostarosta

Odbor finanční
Ing. Jana Oulehlová
Zajišťuje tvorbu a správu rozpočtu města, zpracovává žádosti o dotace a vyúčtování dotací.
Provádí veřejnosprávní kontroly příspěvkových
a neziskových organizací města, zajišťuje jejich
metodickou podporu. Připravuje podmínky
grantových programů města, provádí kontrolu
a vyúčtování dotací poskytnutých městem. Kancelář najdete: přízemí budovy MěÚ, dveře č. 16.
Telefon: 724 294 105, 582 302 312, e-mail: oulehlova@nemcicenh.cz
Marketa Chmelařová DiS.
Poskytuje pokladní služby pro občany, výběr
poplatků, vydávání rybářských lístků. V rámci bytového a nebytového hospodářství vede
jejich veškerou evidenci, včetně sledování nájemních smluv a spotřeby energií. Kancelář
najdete: přízemí budovy MěÚ, dveře č. 28 (Pokladna). Telefon: 582 302 323, e-mail: chmelarova@nemcicenh.cz
Bc. Hana Pozdíšková Nentvichová
Vede personální a mzdovou agendu města.
V rámci státní správy zabezpečuje správu místních poplatků včetně jejich přihlášení. Zajišťuje
povolení k provozování výherních hracích přístrojů a vede evidenci příjmů z loterií. Kancelář
najdete: 1.patro, dveře č. 12. Telefon: 582 302 314,
e-mail: nentvichova@nemcicenh.cz,

Odbor sociální, vnitřních věcí a kultury
Bc. Marketa Burá
Odborný referent odboru sociálního, vnitřních věcí a kultury
Zajišťuje komplexní výkon a provádění sociální
práce v rámci kompetencí a působnosti města.
Vykonává sociální práci pro klienty, kteří se
ocitli v hmotné nouzi. Vede evidenci žádostí
o přidělení bytů v domě s pečovatelskou službou. Dále zajišťuje matriční agendu, ověřování listin a podpisů,
CZECH POINT (např. výpis z katastru nemovitostí nebo trestního
rejsříku), kopírování pro občany. Budova MěÚ, 1. patro, dveře č. 13.
Telefon: 582 302 321, 721 561 533, e-mail: bura@nemcicenh.cz

Oddělení investic a správy města

Linda Lešikarová
Kulturní referent
Stará se o kulturní a propagační činnost města.
Organizuje kulturní a společenské akce, filmové a divadelní předstvavení pro děti i dospělé. Zajišťuje vydávání časopisu Němčice pod
Lupou jako jeho šéfredaktorka. Zajišťuje přípravu, organizaci a průběh festivalu Hanácký
divadelní máj. Provádí kopírovací služby a podílí se na činnosti
Turistického informačního centra a knihovny. Kancelář kultury
a knihovna sídlí v Lidovém domě, Palackého nám. 25.
Tel.: 603 263 088, e-mail: kultura@nemcicenh.cz
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Pavel Burda
Vedoucí oddělení investic a správy města. Vede
přípravu a zpracování podkladů k investičním
akcím města, realizaci projektů v oblasti investic. Dále zabezpečuje správu a údržbu veřejného prostranství a objektů v majetku města.
V náplni vedoucího oddělení je rovněž řízení
pracovníků správy sportovních zařízení (sokolovna, víceúčelová sportovní hala) a údržby veřejného prostranství a budov v majetku města.
Telefon: 582 302 324, 606 310 815, e-mail:burda@nemcicenh.cz, přízemí budovy, dveře č. 21
Jan Bohuslav
Hlavní nápní práce je údržba veřejného prostranství a zeleně ve městě.
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ENVIRONMENTÁLNÍ OKÉNKO
Tašky na tříděný odpad
Město Němčice nad Hanou ve spolupráci se společností EKO-KOM pro zájemce připravilo sadu tašek na tříděný odpad
(plast, papír, sklo). Tuto sadu si mohou občané s trvalým pobytem ve městě Němčice
nad Hanou a řádně zaplacenými poplatky
za odpad vyzvednout na pokladně Městského úřadu Němčice nad Hanou. 1 bytová
jednotka (rodinný dům) = 1 sada tašek.
Věříme, že tímto podpoříme naše občany k intenzivnějšímu třídění odpadu.

Praktické plastové tašky tří barev se dají
navzájem spojit suchým zipem. Lidé tak
mohou doma odpad třídit přímo do těchto
tašek a pak jejich obsah jen vysypat do kontejneru stejné barvy. Tašky jsou opakovaně
použitelné i výborně uskladnitelné.

Kontejner na plechovky
Město Němčice nad Hanou zavedlo třídění plechovek od nápojů. Na stanoviště
kontejnerů pro tříděný odpad na ulici Sokolská u restaurace Koruna byl přidán kontejner
červené barvy, do kterého mohou občané
třídit plechovky od nápojů. Pokud se třídění
této komodity osvědčí, dodali bychom tyto
kontejnery na další odpadová stanoviště.
Budeme rádi, když třídění plechovek
zdomácní tak, jako třídění plastu, papíru
a skla.

Vážení občané. Děkuji Vám za účast ve volbách do krajského zastupitelstva a za Vaší podporu.
Ivana Dvořáková

UPOZORNĚNÍ
Dětské hřiště u Sv. Anny na ulici Tyršova bude z důvodu úpravy terénu a zeleně uzavřeno pro veřejnost
v termínu od 15. 10. 2016 do konce roku 2016.
Děkujeme za pochopení

Halu využíváme na sto procent
Celkem 32 067 návštěvníků navštívilo
od září 2015 do dubna 2016 sportovní halu
Suprovka, kterou využívá jak škola, tak široká veřejnost. O její vytíženosti svědčí nejlépe statistika zaznamenávající návštěvnost.
Za minulou sezonu hala hostila 48 víkendových turnajů ve fotbale a futsale, floorbale,

volejbale a tenise, úspěšně zde proběhly
dvě taneční soutěže pořádané DDM Orion
a koncert dechové hudby ZUŠ Němčice.
Pravidelně a nejčastěji halu využívají žáci v rámci školních aktivit a tréninků.
Veřejnost se do haly nejvíce soustředí od
listopadu do března, kdy je také největší

zájem o squash a posilovnu, kterou zde každý měsíc navštíví kolem 150-200 uživatelů.
Kulturní akce, které byly v hale pořádány
v minulé sezoně, přilákaly tisícovku občanů. Zajímavější je ale číslo průběžných
uživatelů haly, které se pohybuje kolem čtyř
tisíc návštěvníků za měsíc.

Ze života MŠ
Organizace MŠ
Pro školní rok 2016/2017 je zapsáno celkem 84 dětí ve věku
od 2 do 7 let. Z tohoto počtu je 33 dětí, které půjdou v dubnu
2017 k zápisu do 1. třídy základní školy. 49 dětí má trvalé bydliště
v Němčicích nad Hanou, z okolních obcí dojíždí celkem 35 dětí.
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 - děti ve školním roce dovrší 4 - 5 let, počet
zapsaných dětí 25.
• II. třída Veverky - děti ve školním roce dovrší 5 - 7 let, počet
zapsaných dětí 22.
• III. třída Včeličky- děti ve školním roce dovrší 3 - 4 let, počet
zapsaných dětí 20.
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•

IV. třída Sovičky – děti ve školním roce dovrší 6 a 7 let, počet zapsaných dětí 17.

Provozní doba je od 6:00 do 16:30 hodin. Scházení dětí ze
všech tříd mateřské školy probíhá ve třídě Soviček v zelené budově MŠ, v době od 6:00 do 7:00 hod. Rozcházení dětí ze všech
tříd mateřské školy probíhá ve třídě Veverek ve žluté budově
MŠ, v době od 15:30 do 16:30 hodin.
Stravování
Od října budou rodiče odhlašovat stravu přes internet a jen
výjimečně telefonicky.
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Nový školní rok 2016/2017 v Mateřské škole v Němčicích nad Hanou
O hlavních prázdninách proběhla v hospodářské budově,
ve které sídlí kancelář, kuchyně a prádelna MŠ, výměna oken
a vchodových dveří. Změny čekaly na rodiče i u vchodových
dveří do tříd mateřské školy, kde jsou nově instalovány videote-

lefony. Stávající systém domácích telefonů již nebyl vyhovující
a nesplňoval bezpečnostní kritéria doporučená MŠMT. Zavedením tohoto opatření, došlo k výraznému posílení bezpečnosti
dětí a také personálu mateřské školy.

Zaměstnanci MŠ
Personální obsazení v jednotlivých třídách:
• Žabičky – p. učitelky Pavla Buriánková a Dagmar Schlattauerová, uklízečka Marcela Temlíková
• Sovičky – p. učitelka Kateřina Tománková, asistentka pedagoga Hana
Oulehlová, uklízečka p. Lada Vránová
• Veverky – p. ředitelka Martina Luběnová a p. učitelka Nikola Josieková, p.
školnice Renata Novotná
• Včeličky – p. učitelky Jitka Oulehlová,
Anna Buriánková, chůva a učitelka

Tereza Zápařková, p. uklízečka Ludmila Přibylová
Ekonomka školy: Petra Mizerová
Vedoucí školní jídelny: Lada Vránová
Kuchyně: Zdena Štěpánková, Ludmila
Přibylová
Pradlena: Dagmar Jedličková (po dobu
nemoci zastupuje Marcela Temlíková)
Nově od září působí v mateřské škole chůva, financovaná z projektu Evrop-

ských a strukturálních fondů Operačního programu Výzkum, věda a vzdělávání.
Chůva jako nepedagogický pracovník je
dalším zaměstnancem a posilou na oddělení nejmladších dětí, s pedagogickým
personálem bude spolupracovat. Dohlíží
na děti mladší 3 let, pomáhá jim při sebeobsluze a nácviku hygienických návyků
a dovedností, dbá na jejich bezpečí, napomáhá začleňování do kolektivu ostatních dětí, celkově usnadňuje dítěti adaptaci v MŠ.

Vzdělávání dětí v mateřské škole
Mateřská škola pracuje s dětmi při výchovně – vzdělávacích činnostech podle nového školního vzdělávacího programu, který pedagogická rada školy schválila s účinností od 1.9.
2016. Školka se v letošním roce chystá zapojovat i do dalších
aktivit, posilujících u dětí kladný vztah k přírodě. Nově je zapojena do projektu „Zelená škola“. V rámci tohoto projektu
poskytuje rodičům dětí a zaměstnancům možnost zbavit se
vysloužilých elektrospotřebičů prostřednictvím sběrného
boxu a tím významně přispívá k ochraně životního prostředí, přírodních zdrojů a zdraví člověka. Pokračuje spolupráce
s Českým svazem ochránců přírody Regionálním sdružením
Iris Prostějov a sítí ekologicky zaměřených mateřských škol
Mrkvička. Ve třídě Veverek a Soviček mají děti svůj ekokoutek s akváriem, ve kterém pozorují postupný vývoj šneků afrických. Chceme také pořádat více dopoledních vzdělávacích
činností na školní zahradě.
Organizace získala písemné ocenění od Mensy České republiky jako školka spolupracující s Mensou. V letošním roce

jsou zapojeny do tohoto unikátního projektu třídy Veverek,
Žabiček a Soviček a některé děti se opět budou v říjnu účastnit
logické olympiády v kategorii pro MŠ.
Další aktivity pro děti
• Logopedická poradna – pod odborným vedením klinické
logopedky PhDr. Mgr. Kamily Finkesové pracuje s dětmi
v mateřské škole logopedická asistentka Mgr. Lucie Kašparová a to každý čtvrtek od 12.00 - 15.00 hodin.
• Cvičení a plavání – v rámci aktivit podporujících zdraví
začnou děti ze tříd Veverek a Soviček navštěvovat tělocvičnu místní sokolovny a zúčastní se plaveckého výcviku ve
Vyškově.
• Angličtina a pohyb - ve spolupráci s DDM Orion dětem
nabízíme v MŠ Angličtinu pro nejmenší a taneční kroužek
Mateřinka v pohybu a Taneční škola Hubený už tradičně
přichází i letos s nabídkou předtaneční výchovy pro nejmenší.

Nespáči nemusí lelkovat
Po úspěchu u dětí a rodičů pokračujeme i v letošním roce v nespacích aktivitách pro nejstarší děti, které v době
od 13.00 do 13.45 hodin povedou paní
učitelky z MŠ:
„Předškolák“ - aktivity vedoucí
k rozvoji zrakového a sluchového vnímání, matematických představ, grafomotoriky, řečových dovedností, logického myšlení, které pomohou připravit
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děti pro vstup do 1. třídy. Děti se při
edukačních činnostech naučí pracovat i s interaktivní obrazovkou. Určeno
primárně pro děti v posledním ročníku
vzdělávání. Povedou p. učitelky Buriánková a Schlattauerová.
„Malý objevitel“ - děti se budou seznamovat s živou a neživou přírodou,
zkoumat zákonitosti vývoje rostlin a živočichů, objevovat vesmír, dělat pokusy.

Němčice
pod lupou

Při zkoumání budou využívat i novou
školní zahradu a okolí mateřské školy
a povede je p. učitelka Josieková.
„Tvořitel“ - aktivita zaměřená na
rozvoj kreativity a představivosti dětí
za pomoci různých výtvarných technik,
rozvoj hrubé i jemné motoriky dětí, fantazie, citu pro barvu, tvary a materiál.
Dětem se budou věnovat p. učitelky Buriánková a Zápařková.
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„Chytrá hlavička“- činnost orientovaná na rozvoj logického myšlení. Na
děti čekají logické deskové hry, rébusy,
trénování paměti, sluchová a postřehová
pexesa, hlavolamy, enigmatické hádanky a p. učitelka Oulehlová.

„Zpěváček + Malí muzikanti “ –
spojení pěveckého kroužku mateřské
školy se ZUŠ. Děti se zde učí rytmizaci a
melodizaci. Náplní je nácvik nových písní, poslech vážné hudby, pohybové hry
se zpěvem a další hudební aktivity. Děti

vedou p. učitelka Kundelová ze ZUŠ a p.
ředitelka Luběnová.
Martina Luběnová, ředitelka MŠ
Bližší informace na nových webových
stránkách
www.msnemcicenadhanou.webnode.cz

Vím, proč třídím
Ve středu 21. 9. 2016 proběhla akce celé mateřské školy s environmentálním zaměřením „Vím, proč třídím“. Děti se již od
pondělí seznamovaly s problematikou třídění odpadů a uprostřed týdne v dopoledních hodinách se vypravily na školní zahradu, aby si prakticky vyzkoušely to, o čem si dosud jen povídaly. Malí ekologové ochutnali bylinky a vypěstovanou zeleninu
ze školkové zahrádky a dopoledne si zpříjemnili i environmentálně laděnými hrami, které pro ně víly připravily.
Martina Luběnová, ředitelka MŠ

Ze života ZŠ
Setkání pedagogů s ministryní školství paní Kateřinou Valachovou
V úterý 20. září 2016 zavítala do
našeho města ministryně školství paní
Kateřina Valachová. Společné setkání
pedagogů s paní ministryní se uskutečnilo na Základní umělecké škole v Němčicích nad Hanou. Po prohlídce školy
a krátké prezentaci dokumentující činnost ZUŠ následovala beseda v aule, při
které paní ministryně nastínila priority,

které chce v průběhu svého působení ve
vládě během volebního období v rámci
rezortu školství prosadit. Nás zajímala především oblast financování škol
zřizovaných obcemi, protože sem patří všechny příspěvkové školy v našem
městě. Celá debata s pedagogy proběhla
v neformální a přátelské atmosféře. Paní
ministryně při ní prokázala, že je velmi

dobře obeznámena se všemi problémy, které trápí české školství. Postupně
zodpověděla řadu otázek, které vznesli nejen ředitelé, ale i další pedagogičtí
pracovníci. Toto ojedinělé setkání ministryně s občany i pedagogy pokračovalo
na němčickém náměstí.
Hana Matušková,
ředitelka ZŠ

Do východních čech za spisovateli a hudebními skladateli
O tom, že má naše třída 8. A opravdu štěstí, jsme se přesvědčili v červnu minulého školního roku, kdy nás předseda třídy –
Marťa Kyselák - přihlásil do soutěže, která byla vypsána v Týdeníku ŠKOLSTVÍ. Podmínkou bylo odpovědět na soutěžní otázky
a poslat je do redakce. Poté přichází info z Prahy, že jsme vyhráli
exkurzi do Hořických trubiček v Miletíně. To bylo radosti na Starém bělidle! To se nám ještě nestalo! Děkujeme, Martine!
Jak možná víte, Miletín se nachází ve východních Čechách
a je rodištěm slavného českého spisovatele Karla Jaromíra Erbena, tvůrce Kytice a sběratele lidové slovesnosti. Kousek odtud je
nádherné místo – Babiččino údolí, kde prožila své dětství autorka
Babičky – Božena Němcová. A tak se z naší exkurze stal projekt
DO VÝCHODNÍCH ČECH ZA SPISOVATELI A HUDEBNÍMI SKLADATELI. Místo k tomu jako stvořené, neboť se tu narodila a tvořila spousta umělců: kromě Erbena a Němcové Alois
Jirásek, Fráňa Šrámek, K. V. Rais, V. K. Klicpera, J. K. Tyl, František Škroup, Kryštof Harant, Jaroslav Svěcený, Bedřich Smetana
a další.
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Nevyužít takové možnosti by byla velká škoda, a tak naše paní
ředitelka Hana Matušková dala svolení k uskutečnění třídenní
školní exkurze. A jelikož to bylo v rámci školních soutěží, dostali jsme i finanční příspěvek od POŠ ZŠ Němčice nad Hanou na
dopravu. Vše bylo zajištěno, batohy nabaleny, tak jsme se ráno 8.
září vydali vlakem směr Čechy krásné, Čechy mé.
Program byl bohatý. V první řadě nás přivítali ve výrobně
Hořických trubiček, kde se žáci seznámili s historií a technologií
výroby. Poté si každý vyzkoušel „umotat“ několik svých trubiček
a ochutnal různé výrobky firmy. Bylo to pro všechny velmi zajímavé a chutné. S sebou jsme si odváželi firemní taštičky s nadílkou, aby mohli ochutnat i na Moravě.
Zažili jsme toho během výletu hodně. Jmenujme alespoň
procházku Erbenovou stezkou s baladami a výjevy z Kytice, Náchodský zámeček s medvědy a písničkou, Babiččino údolí s Ratibořickým zámkem, Starým bělidlem, mlýnem i Viktorčiným
splavem, dále krajské město Hradec Králové - salon republiky se
všemi svými památkami a další.

Němčice
pod lupou
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Vraceli jsme se s kopou zážitků, úsměvem na rtech a s písničkou Okolo Hradce. Po rozdání medailí nás už na nádraží v Němčicích čekali s otevřenou náručí rodiče.
A za pedagogický dozor? Přišli jsme si také na své – každý ve
svém oboru. Já v literatuře a hudební výchově a pan učitel Minář v zeměpisu (Orlické hory, Krkonoše, Sněžka, Labe, Orlice,
Úpa, Kuks, Jičín atd.) To se nám to vzdělávalo! Na některá místa
jsme už nemohli zajet, tak jsme se na ně podívali aspoň z ptačí

perspektivy a to z Bílé věže v Hradci Králové. Ve škole jsme pak
v projektu pokračovali. Nezapomněli jsme ani na dějepis (historické události a bitvy v této lokalitě).
Akce byla úžasná, proto chceme poděkovat nejen vedení školy, ale i POŠ, CK Helena Brabcová, Martinu Kyselákovi, dále pak
jedné nejmenované mamince za sponzorský dar a nápad a v neposlední řadě i žákům 8. A, že jsou za každého počasí skvělá parta!
učitelé Lenka Literová a Miroslav Minář

Po stopách naší třídní
Autokempink Miletínv září pro nás jasný cíl!
Volnost, chatky, koupaliště,
užili jsme si i hřiště.
O tom, že tu byla sranda,
svědčí naše třídní banda
Co umí naše ručičky,
ví Hořické trubičky.
Potkali jsme Polednici,
Erbena i podVodnici.
K náchodskému zámku
šli jsme podle plánku.
A po pěkné cestičce
došli jsme až k „Babičce“.

Ve mlýně nás vítal mlynář,
ten chlapík byl velký šprýmař.
Viktorčin se zjevil splav,
že já do něj málem spad.
Pěšky pak na Bílou věž,
„Uf – těch schodů! To mi věř!“
Krkonoše vidím v dáli,
Orlice se s Labem smály,
Hradec- město jako květ,
zemský ráj to na pohled!
Bylo bezva, bylo prima,
i ve vlaku byla psina.
Snad zas někam pojedem!
Předem už teď - DĚKUJEM!
Martin Kyselák, 8. A

Slavnostní zahájení školního roku
Ve čtvrtek 1. září 2016 se ve sportovní hale Suprovka uskutečnilo slavnostní zahájení školního roku 2016 - 2017. Ředitelka
Základní školy Němčice nad Hanou Hana Matušková přivítala
nové žáky prvního ročníku, jejich rodiče a zástupce města Němčice nad Hanou v čele se starostkou Ivanou Dvořákovou. Dále
představila nové pracovníky školy a třídní učitele s jednotlivými
třídami. Němčická škola v tomto školním roce přijala kromě prváčků i další žáky, takže celkový počet dětí převýšil již 400.
Kulturní program byl zahájen hymnou České republiky. Sólistka Pěveckého sboru ZŠ Němčice nad Hanou Lenka Heráková
zazpívala píseň Přečti si o tom víc, zdravici pro rodiče a všechny
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přítomné přednesla žákyně druhé třídy Adélka Zahradníková.
Paní starostka vyzdvihla význam spolupráce školy s městem,
která má v Němčicích již dlouhou tradici a hmatatelné úspěchy.
Pro tento školní rok byl rozšířen počet kmenových učeben na 17.
Žáci mají kromě klasických tříd k dispozici také řadu dalších odborných učeben. V nadcházejícím období se připravuje celková
rekonstrukce vnitřních rozvodů ve škole, výměna podlah a dveří
a také vybudování nových odborných učeben ve 4. nadzemním
podlaží. Jako poslední etapa rekonstrukce se v budoucnu plánuje
výstavba venkovního sportovního areálu za školou.
Miloš Mlčoch, učitel

Němčice
pod lupou
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Exkurze za poznáním
V pátek 23. září se žáci 9. ročníku zúčastnili zeměpisné exkurze spojené s ekoturistikou. Čekala je trasa dlouhá 16 km.
Na kole dojeli do Morkovic, kde navštívili
Košíkářské muzeum. Paní průvodkyně je
seznámila s místní historií košíkářského
řemesla a představila bohatou expozici
proutěných výrobků. Dalším cílem jejich
cesty byla bioplynová stanice v Tištíně.
Žáci se seznámili s principem výroby

bioplynu, který se využívá k výrobě elektřiny. V rámci zemědělského družstva si
mohli prohlédnout také místní kravín
čítající 600 kusů dobytka. Na zpáteční
cestě je čekala ještě krátká zastávka v malém tištínském muzeu se zemědělskými
stroji. Exkurze se velmi vydařila, přispělo
k tomu i krásné podzimní počasí. Žáci
odjížděli domů nadšeni.
Miroslav Minář, učitel

Humanitární akce na ZŠ Němčice nad Hanou
Nedílnou součástí výchovného i vzdělávacího působení na
žáky naší školy jsou nejrůznější humanitární a charitativní akce,
do kterých se už řadu let pravidelně zapojují nejen pracovníci
školy, ale hlavně děti a rodičovská veřejnost. Jim především patří
uznání a poděkování. Namátkou uvedu Adopci na dálku pro keňského chlapce Kennedy Odhiamba (v letech 2008-2013), Červe-

nou stužku (boj proti AIDS), Píšťalku (pomoc dětem a mladým
lidem s tělesným postižením), Labestru (o nebezpečí sexuálně
přenosných chorob), Šanci (pomoc dětem bez domova), Sidus
(pro onkologicky nemocné děti) a v letošním roce i Český den
proti rakovině 2016, za což škola obdržela pamětní certifikát.
Pavel Janura, školní metodik prevence

Pěvecký sbor Skřivánek a jeho sólisté
Začátek školního roku někteří sólisté Pěveckého sboru Skřivánek ZŠ Němčice n. H. zahájili s vervou.
V první řadě to bylo rozloučení s prázdninami na akci
Mikroregion Němčicko se baví ve Víceměřicích, kde zazpívala Lenka Heráková hymnu mikroregionu a několik sólových
písní. Poté bylo na řadě slavnostní zahájení školního roku ve
sportovní hale, kde nemohla chybět ani naše písnička. A na další vystoupení byli přizváni finalisté a reprezentanti z krajské
pěvecké soutěže O hanáckyho kohóta - Tomáš Litera, Miroslav
Oplocký a naše bývalá žákyně Eliška Vrbová, kteří si tu zazpívali s opravdovou cimbálovkou a to na akcích Prostějovské hanác-

ké slavnosti 11. září a na Setkání Hanáků v Olomouci, konaném
28. září.
A co čeká celý sbor v nejbližších dnech?
• 7. listopadu to bude školní kolo pěvecké soutěže O HANÁCKYHO KOHÓTA v hudebně ZŠ.
• 25. listopadu zazpíváme na ROZSVĚCOVÁNÍ VÁNOČNÍHO STROMU v Němčicích nad Hanou.
Přijďte se také podívat! Jste srdečně zváni!
vedoucí sboru Lenka Literová a „60 Skřivánků“

Realizace projektu „Rovný přístup ke kvalitnímu základnímu
vzdělávání v Němčicích nad Hanou“
Naše škola zahájila 1. července 2016 projekt s názvem „Rovný přístup ke kvalitnímu základnímu vzdělávání v Němčicích
nad Hanou“, financovaný z prostředků ESF prostřednictvím
Operačního programu Výzkum, vývoj a vzděláváni a státního
rozpočtu ČR. Partnerem projektu je město Němčice nad Hanou.
Projekt je zaměřen na podporu proinkluzivního vzdělávání
na naší ZŠ, prostřednictvím podpory přímé práce s žáky ohroženými školním neúspěchem, posílení personální kapacity o nové
odborné pracovníky a zvyšování kvalifikace pedagogů v oblastech klíčových kompetencí a dovedností. Konkrétně díky projektu můžeme posílit např. personální kapacitu školy o pozice školního psychologa, speciálního pedagoga, sociálního pedagoga,
logopeda a školního asistenta. Dále bude také finančně podpořeno např. doučování slabších žáků, zřízení podpůrných kroužků
a odborné vzdělávání našeho pedagogického sboru.
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Cílem realizace projektu je společné vzdělávání všech dětí
a žáků bez ohledu na jejich socioekonomické či kulturní odlišnosti, snahou je zabránit předčasnému odchodu ze systému
vzdělávání u žáků ohrožených školním neúspěchem a podpořit
sociální integraci žáků. Chceme vytvořit strategii inkluzivního
vzdělávání, posílit dovednosti jednotlivých pedagogů pro práci
s dětmi ohrožené školním neúspěchem a vyřešit problém nedostatku odborných pracovníků na ZŠ. Věřím, že realizace projektu
bude úspěšná a povede ke zvýšení kvality vzdělávání na naší ZŠ.
Hana Matušková, ředitelka ZŠ
Více informací o základní škole najdete na webových stránkách: http//: zsnem.pvskoly.cz

Němčice
pod lupou
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Ze života ZUŠ
XXI. LETNÍ HUDEBNÍ TÁBOR
Ve druhé polovině prázdnin se naše
němčická ZUŠka již tradičně vypravila
na hudební tábor. Ten letošní se odehrál
v Masarykově táboře YMCA, nacházející
se v krásné přírodě u řeky Sázavy.
Oproti minulým ročníkům jsme byli
ubytováni v chatkách. Areál tábora byl
obrovský se spoustou venkovního vyžití.
Také budíček, večerka a nástupy byly netradiční, kdy nás „kluci zvukaři“ svolávali ampliónem, překvapovali svými
originálními znělkami a písničkami.
Tématem letošního tábora byla
voda, tudíž názvy oddílů a společná
píseň, kterou jsme v průběhu pobytu
všichni nacvičovali, se nesla v tomto
duchu.
V tomto roce se tábora zúčastnilo
mnoho malých nových táborníků, kteří
byli opravdovými nadšenci. Novinkou

byl táborový zpěvníček plný klasických táborových písní, který jsme pro ně ve škole
vyrobili a děti ho budou moci využívat i v
dalších ročnících. Mladí muzikanti nadšeně zpívali téměř každý den, ať už u táboráku nebo při nepřízni počasí v klubovně
u krbu. Byly to nezapomenutelné chvíle.
Za zmínku jistě stojí i nádherné výlety, které byly dětem nabídnuty. Výlet

do Kácova na hrad Český Šternberk, kde
mimochodem skutečně dodnes bydlí pan
Šternberk, který v době naší návštěvy slavil neuvěřitelné 94. narozeniny.
Zlatým hřebem týdenního pobytu byl
celodenní výlet na raftech po Sázavě. Stal
se obrovským zážitkem nejen pro „skalní
táborníky“, kteří s námi jezdí každoročně, ale i pro ty nejmenší. Klobouk dolů
před všemi! Na všechny výlety jsme se
částečně dopravovali vláčkem motoráčkem, který pravidelně projížděl přímo nad Masarykovým táborem.
Podle pochvalných ohlasů, které
jsme posléze slyšeli z úst dětí, věřím, že
se na dalším táboře s dětmi opět uvidíme. Vy, co jste s námi ještě nebyli, neváhejte a pojeďte s námi. Takže za rok
„vodácké“ AHOJ!!!
Pavla Kundelová

Canticum na Znojemském historickém vinobraní 2016
Náš pěvecký sbor Canticum se v sobotu 17. září poprvé
účastnil Znojemského historického vinobraní. Když nám náš
„regenschori“ a duše našeho sboru, Jindra Novák, před několika měsíci oznámil, že budeme vystupovat na nejproslulejším
vinobraní v republice, a to ve Znojmě, byli jsme všichni nadšeni. Poctivě jsme se dokonce i přes celé prázdniny scházeli ke
zkouškám, abychom nacvičili Gloria od Antonia Vivaldiho.
Nacvičit vrcholné dílo takového hudebního génia nebylo nic
jednoduchého, ale díky našemu panu dirigentovi Jindrovi, který dal dohromady i komorní orchestr v podobě deseti skvělých
muzikantů z řad učitelů ZUŠ a jejich žáků, ať už bývalých nebo
současných, se dílo podařilo.
Konečně nastal den D, den našeho vystoupení.
Znojemské vinobraní je už tradiční akce, na kterou
se sjíždějí milovníci dobrého vína (včetně burčáku)
nejen z celé republiky, ale i ze zahraničí. Třídenní
program byl opravdu bohatý, každý si mohl vybrat
podle svého gusta. Průvod krále Jana Lucemburského
se svou družinou městem, vystoupení hudebních skupin různých stylů a žánrů, hojnost jídla i kvalitního
moku, spousta krámků s výrobky tradičních řemesel
a všude davy návštěvníků a skvělá, jedinečná atmosféra.
Canticum sice nebylo součástí hlavního programu, jen doprovodného, ale i tak jsme si nemohli na
nepřízeň posluchačů stěžovat. Čekal nás kostel svatého Michala plný úžasných lidí, kteří si naše téměř
hodinové vystoupení opravdu užili a na konci nás
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odměnili dlouhotrvajícím potleskem, dokonce i ve stoje. A my
zpěváci a muzikanti? Myslím, že mluvím za všechny účinkující
(16 zpěváků, 10 muzikantů a 1 skvělý člověk a muzikant - prostě „náš Jindřišek“), když řeknu, že jsme odvedli dobrou práci.
I když pro nás to žádná práce nebyla, hudba a zpívání je totiž
naše srdeční záležitost.
Závěrem bych chtěla poděkovat všem, kdo se na tomto krásném hudebním zážitku podíleli. Ostatním mým „spoluzpěvákům“, muzikantům a hlavně Jindrovi, který to všechno „spískal“. Přátelé, bylo mi ctí si s vámi zazpívat.
Marie Benešová, členka sboru

Němčice
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Ze života DDM
Kdo chytí motýla?
Tak se jmenovala naše celotáborová hra na táboře pro malé
děti a jejich maminky, který jsme si užívali ve Ždánicích. Na tábor se letos vypravilo 7 maminek a jejich 13 dětí. Rozděleni do
barevných motýlích týmů jsme prožívali táborová dobrodružství a sbírali body do hry plné motýlích úkolů. Těžko říct, kdo
prožíval tábor víc, jestli děti nebo jejich úžasné maminky.
Malebné městečko Ždánice nám nabídlo víc, než jsme čekali. S dětmi jsme prošli krásnou naučnou stezku Motýlí ráj, kde
se vyskytuje největší množství denních motýlů v České republice a Ždánický les nabízel mnoho míst pro hraní.
To bychom nebyli ve Ždánicích, abychom neochutnali
zdejší specialitu - Ždánické trubičky. Kromě ochutnávky jsme
viděli, jak se vyrábí, protože jsme prošli celou výrobnou. Neplánovaným zpestřením našeho táborového pobytu byla místní folklorní slavnost „Zarážaní hory“, díky které jsme nahlédli
i pod pokličku slováckého folkloru.
V tajuplné noční hře nakonec chytly všechny děti svého motýla a tak byla odpověď na celotáborovu hádanku „Kdo chytí
motýla?“ vyřešena. Na poslední den jsme si nechali návštěvu
Ždánického Vrbasova muzea přímo v areálu zámku, které nadchlo maminky stejně jako ty úplně nejmenší táborníky.

Během tábora jsme si vyrobili krásná originální motýlí trička a každý malý účastník vyrobil jednoho barevného kamaráda
na památku pro někoho z ostatních dětí.
Minitábor pro maminky s dětmi jsme si užili i díky příjemnému ubytování v areálu zámeckého parku a domácí kuchyni
naší paní kuchařky Jarušky.
Eva Bašková, hlavní vedoucí

Příměstský letní tábor
Pestrý program a každý den jiný. Přesně tak to chodí na příměstském táboře. Letos se tábor konal od pondělí 18. do pátku 22. července.
Dvanáct dětí se každé ráno sešlo v klubovně DDM Orion Němčice nad
Hanou a odtud poté vyráželo za nejrůznějším dobrodružstvím. Vydaly
se například do minizoo do Vyškova, užily si řádění na vodních atrakcích v aquaparku, nebo jely do lesa, kde pro ně byla připravena spousta
her a zábavy. Letos byl tábor omezen počasím, které nepřálo koupání ve
venkovním bazénu, přesto si děti každý den maximálně užily a o zážitky
tak neměly nouzi. No a kdo chce prožít vše, co příměstský tábor nabízí,
ať neváhá a příští prázdniny se na něj přihlásí.
Barbora Žeravská, pedagog volného času DDM Orion

Letní tábor Hvězdný prach v Českém ráji
Koncem letošního června dostalo 24
dětí pozvánku Královské astronomické
společnosti z Londýna na jedinečnou
akci. Každé z vybraných dětí mělo jedinečnou možnost stát se členem výpravy,
jenž měla za úkol prozkoumat život za
Zdí, kam expedice inspirovaná filmem
Hvězdný prach měla namířeno. Putovali jsme cestou necestou, polem nepolem,
ovšem najít padlou hvězdu si o složité putování přímo koledovalo.
Pro naše putování za padlou hvězdou
jsme si vybrali prostředí přímo rajské a to
Český ráj.
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Po dobu deseti dnů si s námi trochu
pohrávalo počasí, ale věděli jsme, že padlou hvězdu musíme najít a tak nás pár
dešťových kapek neodradilo. Během tábora plného dobrodružství, her a nových
přátelství jsme prošli Riegrovu stezku,
romantickou sedmikilometrovou vycházku podél Jizery ze Spálova do Semil,
prozkoumali jsme perlu Českého ráje
Hruboskalsko a navštívili hrad Valdštejn.
Jeden táborový den jsme si udělali výlet
do nedalekého Liberce a své mozkové závity potrápili v iQLANDII a odpoledne
jsme se vydali do nádherného až kouzel-
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ného aquaparku Babylon. Dostali jsme se
také do podzemí Bozkovských lesů, kde
jsou ukryté bozkovské dolomitové jeskyně. V polovině pobytu, kdy jsme měli
ještě dost sil, nás čekal nádherný den na
kanoích. Desetikilometrový úsek Jizery
z Líšného do Dolánek zvládla každá posádka bez zaváhání a nejvíc jsme si užili
jez na Malé Skále. Předposlední den vytáhlo počasí eso z rukávu a rozhodlo se
nám putování Maloskalskem pořádně
znepříjemnit. My jsme to však ani tentokrát nevzdali a vyšplhali na rozhlednu
Kopanina, odkud sice díky dešti nebylo
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nic vidět, ale za to jsme dolů do Dolánek
sjeli na horských koloběžkách – to tedy
byl čtrnáctikilometrový zážitek! Dokonce nám přestalo i pršet a jako zázrakem
jsme během jízdy na koloběžkách mohli
sledovat všechna panoramata Českého
ráje. Bylo to parádní rozloučení s oblastí,
která nám byla deset dní domovem.
Poslední táborový den se stalo něco
neuvěřitelného, hvězda Yvanne se objevila přímo na naší zahradě. Rychle jsme se
k ní všichni seběhli, protože každý se jí
chtěl aspoň prstem dotknout. Byla krásná, byla skutečná a hlavně téměř před
koncem našeho putování jsme ji našli.
Unavení z desetidenního putování
po Českém ráji, ale naprosto uspokoje-

ni mnoha adrenalinovými zážitky, novým přátelstvím, výhrou sami nad sebou
a zdoláním mnoha nových výzev, jsme se
vrátili domů.

Nezapomeňte, že každý člověk nosí
v sobě kousek hvězdy, je jenom na něm,
jak moc bude ostatním na cestu zářit.
Eva Bašková, hlavní vedoucí

Indiánské léto – aneb mezi Siouxy
V pravou indiánskou vesnici kmene Siouxů se změnila táborová základna DDM ORION na Kladkách – Bělé. 40 dětí
si tam mohlo v posledních čtrnácti prázdninových dnech vyzkoušet pravý život prérijních indiánů. Je krásné, že i v supermoderní době plné mobilů a tabletů, děti toto čistě přírodní
téma bavilo. Jako první musel každý bojovník či sqaw získat
pravé indiánské jméno a za své úspěchy se pak mohly děti zdobit medvědími drápy a pery z dravců. Během tábora bojovaly
nesčetněkrát proti znepřáteleným kmenům Komančů, Černonožců, Vran a tak podobně. Samozřejmě nemohla chybět
ani proslulá bitva u Little Big Hornu proti generálu Custerovi
a indiánské Wounded Knee. Ale abychom pořád jen nebojo-

vali, museli jsme samozřejmě také lovit bizony, vyrábět různé
indiánské dekorace, umět se dobře vyspat v tee-pee, vyznat se
v přírodě a provádět pravidelnou očistu duše v indiánské potní
chýši. Během tábora jsme se vydali také do kraje bledých tváří,
kde jsme navštívili hospodu Poslední Mohykán ve Vojtěchově
nebo westernové městečko v Boskovicích. Velký Wakantanka
nám dopřál nádherné počasí a tak jsme si mohli užít i naši táborovou skluzavku. Všechno jednou končí a tak skončil i náš
pobyt u Siouxů. Všichni všechno přežili a tak se už teď můžeme
těšit na příští rok, kdy půjdeme za dobrodružstvím po stopách
Indiana Jonese.
Howg, Šunkoteča Ha – Šedý vlk

Rok na vsi
Do minulosti, přesněji řečeno do
počátku 20. století, se dostalo přes dvacet malých táborníků na hájence ve Švábenicích. Za jeden týden proběhl celý
rok v imaginární Švábenské Lhotě. Děti
si stavěly a zvelebovaly své nové grunty
a poznávaly slasti a strasti tehdejšího života. Kromě her a soutěží motivovaných
životem na vesnici a různými svátky či
tradicemi, si mohly také pochutnat na
pečených bramborách z popela, zúčastnit
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se nefalšované venkovské veselky, navštívil je Mikuláš s čertem a andělem, užily
si Vánoce i Tři krále. Také jsme vyrazili
na pouť na nedaleké Jezírko, aby si potom všichni upekli pouťové srdce z perníku. Sice jsme museli kvůli počasí trošku
přehodit měsíce, ale nikomu to nevadilo. Spousta tradic, které se dodnes drží
i ty, které již zanikají, byla námětem na
spoustu parádních her. Velkou legraci si
děti užily i při pečení vánočného cukroví.
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Prostě rok na vsi se vydařil. Jen škoda, že
tak rychle uběhl.
Antonín Bartošík, rychtář
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Přehled akcí, pořádaných DDM ORION
Němčice nad Hanou do konce roku 2016
Název

Termín

Strašidlení
Podzimní prázdniny pobytová akce

27. října
28. – 30. října

Podzimní prázdniny
Podzimní výlet do ZOO Brno

28. – 30 . října
5. listopadu

Otisková dílnička pro batolata a jejich maminky 7.– 9. listopadu
XXIII. Country bál
19. listopadu

Místo konání
Vrchoslavice
LTZ Kladky - Bělá
DDM ORION Němčice n.H.
ZOO Brno
DDM ORION Němčice n.H.

Čertoviny

4. prosince

Sokolovna Němčice n.H.
Náměstí Němčice n.H.

Výlet do Pekla Čertovina
Mikuláš v MŠ a ZŠ regionu

11. prosince
6. a 7. prosince

Hlinsko v Čechách
MŠ a ZŠ v regionu

Z kulturního života
Letní kino na fotbalovém hřišti
Letní kino na fotbalovém hřišti ve
dnech 29. a 30. července jsme pojali jako
zkušební promítání, které nám ukáže
zájem občanů o letní promítání filmů.
V Němčicích nad Hanou letní kino před
lety existovalo a promítalo pravidelně
právě v areálu fotbalového stadionu. Ale
je to už pěkná řádka let, co se s projekcemi přestalo a promítací kabina byla
zrušena. Letos jsme se rozhodli si tu výjimečnou atmosféru projekce pod otevřeným letním nebem připomenout.
Od nápadu bylo pár kroků k realizaci a tak jsme vybrali termín, vypůjčili si
promítací plátno, vybrali filmy a pozvali
diváky. Na pátek jsme vybrali animovaný
dětský film Hotel Transylvánie 2 a v sobotu jsme promítali letní komedii od režiséra Zdeňka Trošky Babovřesky 3.
Největším oříškem se ukázala být
stavba promítacího plátna, která se ale
nakonec díky důmyslnosti a technickým
dovednostem všech zúčastněných zdařila
a tak jsme plátno po oba dny zdárně postavili, nafoukli a zase složili. Technické
zázemí nám poskytli fotbalisté, kteří zároveň zajistili po oba dny bufet na fotbalovém hřišti, který diváci hojně využívali.
Celkem navštívilo projekci v obou dnech
195 diváků, takže akce se vydařila, diváci
byli spokojení a my jako pořadatelé též.
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Na bicyklech Němčickem
Druhý zářijový víkend už po desáté v historii patřil akci Na
bicyklech Němčickem, která je v našem mikroregionu pořádána za velkého zájmu účastníků všech věkových kategorií. Už se
stalo téměř tradicí, aniž bychom to chtěli do budoucna zakřiknout, že na tuto akci bývá krásné počasí.
Na cyklotrasu spojující 16 obcí němčického mikroregionu
se letos vydalo 800 cyklistů, což je účast o stovku větší než loni.
Z Němčic, kde bylo startovací místo už tradičně u knihovny,
odstartovalo 110 účastníků a v počtu přihlášených nás překonaly jen Nezamyslice, odkud startovalo 113 soutěžících. Všech
17 razítek dovezlo 238 cyklistů, což je úctyhodný výkon. Dojezdové místo bylo letos v Hrušce, která si pro všechny připravila
bohatý program a spoustu atrakcí.
Drobné občerstvení a zpřístupnění nějaké památky či místní zajímavosti - to je předmětem příprav ve všech obcích zapojených do této akce. Jelikož jsou obce od přírody soutěživé
a protože cyklisté mají možnost srovnání, tak se každoročně
řeší, co návštěvníkům předložit. Každá obec se chce vytáhnout,

zaujmout, a není to lehká věc. Koláčky, chleba se škvarkovou,
cigáro z udírny, ovoce, chleba se sádlem, všelijaké dobroty jsou
na stolech nachystány a věřte nebo ne, cyklisté si často pamatují obec hlavně podle toho, čím je pohostila. Slýcháme potom:
„Mořice? Která to byla?“ „Ta, jak tam dělali klobásu v udírně,“
nebo „Dřevnovice, Dřevnovice, to bylo v tom velkém altánu?
Jak tam byly ty zlatý penízky z čokolády?“ Protože jezdím tuto
akci už dlouhé roky, jsem i já jedním z těch, kteří si některé názvy obcí spojí v první chvíli s příjemnou vzpomínkou na výborné koláčky, vynikající pomazánku nebo vtipnou paní, která vám
ochotně uvaří kafe a nejmladšímu členu rodiny nacpe do baťůžku o jeden oplatek navíc. Letos v rámci Na bicyklech Němčickem zřejmě probíhala dobře utajená soutěž o to, která obec umí
připravit lepší škvarkovou pomazánku. Bohužel nevíme, jak to
dopadlo, ale pokud se zeptáte kteréhokoli cyklisty ve svém okolí, který 10. září startoval, určitě vám řekne, kde měli podle něj
tu nejlepší škvarkovou pomazánku. Zkrátka a dobře žaludkem
prochází nejen láska, ale i regionální turistické zážitky.

Seniorské cestování
Pěkný výlet pohodlným autobusem,
prohlídka hradu a výstavy, oběd a to vše
za 200 korun. Zní to sice podezřele, ale
takovýto zájezd si opravdu užilo pětačtyřicet seniorů z Němčic a okolí 23. září. Šlo
o jeden z oficiální nabídky výletů, které
svým seniorům nabízí Olomoucký kraj
v rámci projektu Seniorské cestování.
Projekt jednodenních zájezdů za dotovanou cenu je zaměřen na občany nad
60 let a jeho cílem je nejen povzbudit
místní turistický ruch, ale také umožnit
seniorům cestování a nové zážitky za dostupnou cenu.
Vzhledem k tomu, že o projekt je veliký zájem, bývá nabídka zájezdů velice
rychle vyčerpána a problémem pro zájemce z řad našich občanů byla i doprava
k nástupním místům.
Letos se nám podařilo zapojit se do
tohoto projektu a sjednat nástupní místo přímo v Němčicích nad Hanou. Chtěli
jsme zjistit, jaký bude o výlet zájem a zda
se nám podaří naplnit autobus, který odtud bude vyjíždět. Oslovili jsme proto nejen němčické obyvatele, ale i okolní obce,
aby o této akci informovaly své občany.
Díky tomu se přihlásili senioři i z Vrchoslavic, Tištína, Mořic a Hrušky.
Nakonec se nám sešlo 45 přihlášených a na ně čekal celodenní výlet
na hrad Šternberk s prohlídkou hradu
a obědem. Celý den se skupině věnoval
průvodce, který i cestu autobusem zpestřil zajímavými informacemi o místech,
kterými jsme projížděli. Nakonec všem
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vyšel vstříc i pan řidič, když nás vysadil
u bočního vchodu do hradu a my jsme
díky tomu nemuseli šlapat dlouhé a krkolomné schody, které k hradu vedou.
Bohatý oběd byl přichystán v hanácké restauraci Expedice, kde nás osobně
přivítala paní majitelka. Jen škoda, že
po výborném obědě si většina z nás už
nemohla dát kávu ani vynikající dezert,
protože už nás začínal tlačit čas a další
program – prohlídka muzea Expozice
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času. Závěr výletu byl sice trošku ve znamení pochodu Praha – Prčice, až jsme
chvílemi pana průvodce podezírali, že
nás schválně vede oklikou, ale všichni
jsme nakonec svým tempem došli do
přistaveného autobusu.
Výlet se vyvedl velice dobře, počasí
bylo opravdu ukázkové a já doufám, že si
všichni účastníci odváželi hlavně příjemné vzpomínky.
Linda Lešikarová, kulturní referent
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V letních měsících je práce v knihovně zaměřena především
na údržbu knihovního fondu. O letošních prázdninách byly přeštítkovány, přebaleny a v některých případech také vyřazeny naučné knihy pro děti, část naučné literatury pro dospělé a beletrie
pro děti. Jedná se o zdlouhavý proces, na kterém se neustále pracuje. Cílem je nabídnout čtenářům knihovny lepší přehled o titulech v regálech, které je už napohled budou lákat ke čtení.
Hned zpočátku září začal v knihovně aktivní sezónní režim.
Druhý školní den 2. září se děti ze školní družiny Základní školy Masarykovy z Nezamyslic vydaly v podvečerních hodinách
na netradiční besedu do knihovny, která byla zaměřena na pověst o němčickém vodníkovi. Děti se ze školy v Nezamyslicích
vydaly pěšky v doprovodu vychovatelek Jany Fialové a Renaty
Kyselákové. Už po cestě se věnovaly „vodnickým“ úkolům“, aby
později v knihovně mohly vyrobit krásné vodníky a mlýny. Spolupráce se Základní školou v Nezamyslicích pokračovala díky
informační besedě „Jak to chodí v knihovně“. Děti ze čtvrté

V letošním roce proběhl jubilejní 20.
ročník Týdne knihoven, který podporuje
a pravidelně připravuje Svaz knihovníků
a informačních pracovníků. Jedním z cílů
této akce je nabídnout čtenářům a návštěvníkům knihovny setkání s literárními tvůrci a jejich díly. Městská knihovna
Němčice nad Hanou se do této akce také
zapojila a návštěvníkům nabídla setkání
se spisovatelkou detektivek a společenských románů paní Jarmilou Pospíšilovou.
V rámci besedy představila autorka své dvě
nejnovější knihy a to detektivku Když se
rojí smrt a společenský román Pod hvězdou bláznů. Velice přirozeně se během
besedy rozvířila diskuze se spisovatelkou
a posluchači získali z odpovědí autorky
zajímavé informace o spisovatelské profesi
jako takové. Dalším z cílů týdne knihoven

14

třídy získaly informace o chodu knihovny, rozdělení knih, registraci čtenářů, půjčování a hlavně o knihách, které jsou jim
určené a které jsou pro ně v knihovně k dispozici. Knihovnu
i její fond si mohly samy prohlédnout. Děti aktivně reagovaly
a také se nezapomněly pochlubit, které tituly už dávno přečetly
a které na ně ještě čekají.
Poslední dva týdny v září proběhl v knihovně bazar vyřazených a darovaných knih, o které byl velký zájem. K dispozici byla
beletrie a naučná literatura pro děti a dospělé. Bazar knih navštívily také děti v rámci školní družiny Základní školy Němčice nad
Hanou a ve většině případů si vždy nějakou pěknou knihu vybraly. Peníze, které byly utrženy v rámci bazaru, půjdou na nákup
nových knih. Spojilo se tak příjemné s užitečným.
Do našeho knihovního fondu byly zapůjčeny knihy z úseku
regionálních funkcí Městské knihovny v Prostějově a i nadále pro
Vás nakupujeme novinky. Přijďte si tedy vybrat tu správnou knihu, která Vám v chladném počasí zpříjemní náladu!

je také podpora čtenářství u dětí školního
věku, na kterou se v knihovně samozřejmě
dbá během celého roku. Pro děti z druhých tříd ZŠ Němčice nad Hanou byla
připravena beseda na téma „Knihožrouti“.
Jednalo se o třídy, se kterými v loňském
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roce knihovnice Jitka Hanáková pracovala
v rámci projektu „Už jsem čtenář – knížka pro prvňáčka“, díky kterému na konci
školního roku dostali všechny děti právě
knihu „Knihožrouti“.
Jitka Hanáková, knihovnice
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Soutěž
Na soutěžní otázku z minulého čísla nám
přišly dvě odpovědi. Oba odpovídající poznali, že na snímku je ulice Novosady. Výhercem z minulého čísla se stáva: pan Josef
Matoušek, gratulujeme.

Nová
soutěžní
otázka:
Poznáte, která ulice v Němčicích nad Hanou
je na tomto snímku?

Turistické informační centrum
Turistické informační centrum, které je součástí městské
knihovny, vydalo společně s Olomouckým krajem a městem
Němčice nad Hanou cykloturistickou mapu „Cykloprůvodce okolím Němčic nad Hanou“, ve které najdete nejzajímavější přírodní,
ale také architektonické památky v okolí Němčic nad Hanou. Dále
mapu města Němčice nad Hanou, která vás provede jeho historií a kulturou. V turistickém informačním centru najdete mnoho
propagačních materiálů města, ale také celého Olomouckého kraje. K prodeji jsou upomínkové předměty s logem města a pohledy,
ale také knižní publikace:
Ošťádal, Antonín: Krajinou ječných klasů
Jedná se o sbírku povídek a pověstí z Němčicka a okolí.
Kolektiv autorů: Němčice nad Hanou v proměnách času ve fotografiích
Nová fotopublikace přináší srovnání historických fotografií ulic
a domů města Němčice nad Hanou s fotografiemi těch samých
míst ze současnosti.
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Kolektiv autorů: Aby nebyli zapomenuti
Sborník přináší nekomentované kronikářské zápisy obcí mikroregionu Střední Haná a některých sousedních obcí z 2. světové války.
Marek, Ivan a kol.: Olomoucký kraj. Harmonie kultury a přírody
Kniha ve třech jazykových mutacích (česky, anglicky, německy)
pojednává o kulturním a přírodním bohatství Olomouckého kraje.
Obsahuje mnoho barevných fotografií.
Šírek, Jiří: Svědkové minulosti na Střední Hané I. a II. díl
Knihy přibližují zámky, církevní památky a stavby v oblasti Střední
Hané – kostely, boží muka, kaple, sochy, kříže a další stavby, včetně
zaznamenání pokud možno všech jejich detailů, nápisů, roku vzniku, poškození atd. Najdeme zde také krátkou historii daných obcí.
Šírek, Jiří: Chvála Střední Hané
Autor čtenáře slovem a zejména obrazem seznamuje s rovinatou
krajinou Střední Hané. Kniha vyšla k 15. výročí založení mikroregionu.
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Příspěvky občanů
Marie Goricová

2. část

Moji ptáčkové
Podle pravdivého pravidla, že rodiče
děti vychovávají a prarodiče je rozmazlují,
jsem nedodržela své pevné rozhodnutí: JIŽ
NIKDY VÍCE PTÁČKA! Hned při první
zmínce prvního vnoučete, že by měl rád
doma andulku, jsem běžela nějakou sehnat.
Sice ne k nim, protože jeho rodiče jeho přání rezolutně zamítli, ale nová krásná klícka
s krásným anduláčkem ho překvapila u mě.
Byl šťastný a to mi stačilo. Vše minulé bylo
rázem zapomenuto.
Vnouček vyslovil přání, abychom ho
naučili mluvit. Po zkušenostech z mládí
se mi chtělo nahlas zapochybovat o mých
schopnostech nejen naučit andulku mluvit,
ale ani chovat ji tak, aby nedošla k újmě.
Místo toho jsem raději řekla: „Tak to mu
musíme dát jméno Filip.“
Mám totiž slušné zkušenosti s tvrzením
NOMEN OMEN. A ono to zase vyšlo. Filípek byl neuvěřitelně inteligentní. Byl až tak
moc chytrý, že mou péči přežil osm let a tři
měsíce. Po celou dobu, kterou jsem přepočítala na 2639 dnů, obohacoval můj život
o krásné neuvěřitelno. Ve výpočtu nám
chybí jen 5 společných dní. Tenkrát mě odvezli náhle do nemocnice. Sousedka chodila Filípka krmit a pouštět mu rádio, aby
se necítil tak sám. Přemístit ho do jiného
prostředí se mi zdálo nebezpečné.
Po pěti dnech jsem v neblahém tušení
podepsala revers a spěchala domů.
Filípek seděl skrčený na bidýlku v koutku, hlavičku měl svěšenu, nehýbal se. Teprve po mém třetím zavolání vyskočil,
ožil a radostně pobíhal sem tam po celém
bidýlku.
Stále se mi v mysli odvíjí film vzpomínek na jeho kousky. Přinesla jsem si
ho domů ze Zverimexu, kde byl jedinou
andulkou mezi chůvičkami. Nevím, zda
bych si ho vybrala mezi jinými. Asi mi byl
souzen. Strčila jsem ho do klícky se slovy:
„Mluvit tě učit nebudu!“
Velmi rychle zdomácněl a začal vyluzovat zvuky jako chůvičky. „Ááá, ty jsi nadaný
na cizí jazyky,“ podivila jsem se, ale nedbala
jsem. Za pár dní jsem mu přivezla kamaráda, veselé štěňátko. Za týden se přijela podívat kamarádka na štěně. Hrála si s ním
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a najednou se zeptala: „Ty máš ještě jedno
štěně?“ A na mou odmítavou odpověď se
udiveně zeptala „Tak co ti to štěká v kuchyni?“ Filípek se předváděl. Zjistil, že pozornost upoutá ten, kdo štěká. A měl pravdu.
Hned jsme byli všichni u něho a on projevoval radost tak, jak bych od ptáčka vůbec
nečekala. Miloval společnost a miloval svůj
byteček. Otvírala jsem mu vrátka, ale vzdaloval se jen občas a jen, aby se usadil na mne.
Za nějaký čas mě začal zdravit „Dobrý
den“ nebo „Dobrýtro,“ což si jistě přinesl ze
Zverimexu. Byl slušný, stokrát za den jsem
odešla z kuchyně, stokrát mě při návratu
pozdravil. Byť i po minutě. Moc mě to těšilo. Jako slušně vychovaná jsem mu, samozřejmě, odpovídala. Začala jsem mu říkat
„Miláčku“. Netrvalo dlouho a oslovoval mě
stejně. Přidala jsem „Pusinku“ a pusinkově
jsem mlaskla. Nepotřeboval dlouhé opakování. Po chvíli mě častoval stejně. Slib, že ho
nebudu učit mluvit, jsem dodržela, jelikož
jemu úplně stačilo slyšet cokoliv jednou. A
nejen, že se rychle naučil, on všechno uměl
i používat ve správný okamžik.
Sedal mi na rameno a bolestivě mě
štípal do tváře. Pleskla jsem ho rukou po
nožičkách s povelem „Nesmíš!“ On na mě
stejně panovačně vykřikl: “Nech toho!“
Jindy zas ve stejné situaci na mé naštvané
„Nech toho!“ on ještě naštvaněji: „Ticho!“
Hodně mě pobavil, když z klícky pozoroval instalatéra, hrabajícího se pod mým
dřezem očividně si nevěda rady s jeho
opravou. Už toho měl dost i Filípek a skloněn směrem k dřezu posměšně zavolal na
instalatéra: „Dobrý den, blbečku!“ Chlapík
to vzdal a uraženě odešel. Byl to fakt blbeček. Musím se přiznat, že tohle je jediné
slovo, které jsem Filípka chvíli vědomě učila pro radost vnoučka. Nemám tento výraz
zařazen mezi neslušná slova, nýbrž jako
slovo jemně vyjadřující častou realitu.
Ve Filípkově slovníčku se objevilo
zdravení AHOJ! Kde to vzal? Ven nechodí
a komu bych doma říkala ahoj, když žiji se
svými drobečky sama? Pak jsem se přistihla. Ahoj volám na přátele do telefonu.
Tím druhým drobečkem je malý psík.
Už dlouho není štěnětem a jmenuje se De-
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lon, pardon, můj nápad to nebyl, ale on je
herci opravdu podobný.
Filípek a Delonek měli dosti zajímavý vztah. Filípek, procházející se po zemi,
psíka rád provokoval k hrám, jenže musela
jsem včas zasahovat. Filípek zavřeštěl, rychle jsem nastavila dlaň a on se mi vyšplhal
na hlavu.
Specialitou Filipa bylo zaštěkání a vzápětí nadávání: „Delone, ticho!“
Možná se bude zdát neuvěřitelným, že
ten ptáček rozuměl štěkotu a dělal mi tlumočníka. Vždycky, když Delon toužil po
hračce a společné hře se mnou, začal Filip
vydávat zvuk gumových pískacích hraček.
Šla jsem se podívat, proč psík štěká a on
vskutku pokaždé stál před hračkou a štěkal,
abych mu ji házela. Filípek se nikdy nespletl. Při jiném způsobu štěkání na něho volal:
„Delone ticho!“ nebo „Noviny!“ Jen jednou
jsem Delona umravnila plesknutím srolovanými novinami, pak už jen stačilo s nimi
pohrozit se slovním doprovodem a byl klid.
Tenhle chytrolín Filip trik postřehl, pochopil, používal slovo noviny na Delona taky.
Poskytl mi i jedinečnou možnost částečně pochopit jeho metodu učení. Toho
dne Delon výjimečně dlouho štěkal. Nedařilo se mi ho uklidnit a tak jsem postupně
použila všechny uklidňovací povely, výkřiky, zatleskání, písknutí, prásknutí novinami
do stolu se zmínkou o novinách. Filípek
strnule situaci pozoroval, ani nedutal. Myslela jsem si, že je polekaný. On však po
utišení situace spustil a celou předchozí
výchovnou lekci zopakoval od počátku až
do konce v neomylně přesném pořadí. Jeho
malinká hlavička byla jedno velké nahrávací studio. O tom jsem dodnes přesvědčena.
Filípek nezavřel celý den zobáček. Žvatlal a žvatlal, ale nekřičel jako jiné andulky.
Měl něžný, veselý, horlivý dětský hlásek.
Jen výjimečně řezavě vřeštěl, až uši zaléhaly. Přiskočila jsem k němu a vztekle se zeptala: „Co chceš?“ On překvapeně poskočil
a něžně mi odpověděl: „Pusinku“, mlaskl
a uklidnil se. Dlouhým soužitím s ním jsem
vypozorovala, že vřeští vždy před bouřkou.
Tuto skutečnost jsem zjistila za osm let dvakrát. Seděla jsem u stolu, na okně naproti
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mně v kleci Filip brebentil. Z ničeho nic
začal vřeštět. Nějak jsem na to neměla náladu, bouchla jsem rukou do stolu a vykřikla
slovo, které v jiných jazycích znamená zatáčku, u nás dosti hrubou, nicméně úlevnou nadávku na písmeno k. Filipův úlek byl
mimořádný. Poskočil a rozčíleně pozdravil
naštvaným hlubším hlasem: „Dobrý den!“
Vzápětí se z čistého nebe zablýsklo a zahřmělo. Rozesmála jsem se a postěžovala
jsem si Filípkovi: „Bohové musí být šílení. Poprvé před tebou řeknu sprosté slovo
a hned hromy blesky!“ Bouřka však nikde,
jen jedno varování! Teď trochu odbočím.
Stejně si myslím, že ono slovo se stalo sprostým okamžikem, kdy začalo být používáno
pro ženy nevěrné neboli zahýbající mužům.
Za rok se scénka s křičícím ptáčkem opakovala jako přes kopírák, až na to, že Filípek
už byl připraven, ani se nehnul a po mém
sprostém slově se líbezně zeptal: „Co říkáš?“
Tenkrát přišla silná bouřka. Filípek ono slovo
v životě nevyslovil. Byl lepší, než já.
Rád napodoboval různé zvuky. Začala
jsem se smát, hned se smál taky. Zakašlala
jsem a on hned taky, dokonce mě tím upozornil, že asi v noci pokašlávám. Taky „psal
na stroji,“ ovšem o něco rychleji, než já,
a „škrábal brambory.“
Fascinovalo mě, že ani jeho nenechával
rock and roll´ v klidu. Neuvěřitelně na bidýlku tančil s pohyby tělíčka a hlavičky jako
profík. Nikdy to neviděl, čímž mě přesvědčil, že tento rytmus typické pohyby evokuje.
Filípek objevil, že když strčí hlavičku
do krmítka, jeho povídání je hlasitější. Od
té doby používal prázdné krmítko jako zesilovač.
Můj nádherný ptáček mi dal velmi
mnoho. Mluvil na mě celý den krásně česky, ani slůvkem mi neublížil. Navrch mi dal
poznání, že kdo mlčí a poslouchá, když jiní
mluví, ten se mnohé dozví, mnoho naučí.
Takový byl on. Na rozdíl od jiných andulek,
které překřikují jiné, on ztichl a naslouchal.
Naučil se nejen mluvit, dával své řeči i into-

nační emoční zabarvení.
Byl to můj drahý nezapomenutelný Filípek. Už rok ho nemám. Je pochován v mé
blízkosti, pod oknem, ze kterého viděl ven.
Doslov: Toto pravdivé svědectví nemusí být ojedinělé, andulek, vykazujících

podobné schopnosti je jistě hodně. Jsem
toho názoru, že zvířata jsou na této planetě
stejně důležitými tvory a naším, stále ještě
přetrvávajícím problémem je, že je podceňujeme.
Marie Goricová

Z činnosti spolků
Léto plné folkloru
Hanačko – proč máš ten šátek červený
to jsou přec vlčí máky uprostřed obilí
Hanačko a proč máš ten krejzlík bělavý
copak to nevidíš – to jsou přec kopretiny na stráni hned vedle dědiny
V létě jsme se opravdu nenudili, byli jsme rádi, že je nás tolik
a že se můžeme prostřídat na jednotlivých vystoupeních.
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Naší velkou akcí byly Němčické hody spojené s výstavou obrazů pana Černého, které tematicky zapadaly do našeho scénáře hodů s názvem Haná a Romža. Měli jsme velkou radost, že
všechny zúčastněné soubory se připojily k našemu tématu pohádky Haná a Romža a pěkně svými scénami doplnily děj pohádky. Karel Bazika se sice na oko zlobil, proč zrovna na něj připadla
role zlého rytíře, když je v podstatě takový dobrák, ale zvládl to
dokonale. Jeho poddaný lid z Martinic nádherně rozzářil pódi-
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um svými žlutobílými kroji žen a dětí, Vyškováci se zase připojili k lidu rytíře Prostěje, jehož hlavní skupinu tvořili tanečníci
z Pantléku. Pro mě, a věřím tomu, že nejen pro mě, bylo krásným
zpestřením vystoupení našich děvčátek, která tvořila nejdříve
potůčky Hané a Romže a potom širokou řeku Hanou, která je
tak štědrá na vodu pro naši krajinu. Tak hody za spoluúčasti nás
všech proběhly programově trošku jinak než minulé roky, ale určitě to nebylo na škodu.
Další akcí byla již tradičně pouť ke Kapličce z Nezamyslic do
Těšic, která už je nemyslitelná bez účasti Hanáků. Já se ovšem
musím přiznat, že již po několikáté bez mé osobní účasti, což mě
velice mrzí a proto jsem si pro příští rok naplánovala dovolenou
na jiný termín, abych nebyla „terčem“ kritiky, že to dělám schválně.
Pár dní na to, to už jsem byla doma, se Pantlék ukázal v celé
kráse na setkání podnikatelů v Alvetu ve Vyškově, kam nás pozvala Hospodářská komora, abychom zatancovali a zazpívali hejtmanovi a všem oceněným a přivítali je pěkně po našem
chlebem a solí.
Začátkem září jsme s radostí přijali pozvání na otvírání rekonstruovaných částí našich komunikací v Němčicích a připojili jsme se k průvodu obyvatel naší obce. Hned následující den
byl ovšem velmi složitý, někteří z nás jeli do Šternberka přivítat
chlebem a solí pana premiéra a ostatní se hned od rána účastnili významného výročí 120. let od založení SDH v Hošticích. Na
slavnostní mši svaté pan farář vzpomněl neocenitelné zásluhy
místního sboru při jeho práci. Zdůraznil odvahu a obětavost jeho
členů a všechnu tu pochvalnou řeč zakončil příběhem hasiče,
který obětoval svůj život za záchranu malého děvčátka. Pro nás,
účastníky mše, to byl hluboký zážitek, i když šlo o pouhé vyprávění příběhu a ne o prožitek účastníka. Potom následoval průvod
obcí na všechna významná místa obce a položení kytic k pomníku padlých. Odpoledne nás čekalo půlhodinové vystoupení před
hasičskou zbrojnicí, kde se vlastně konal celý další program. Naše
vystoupení se velmi líbilo, jenom prý mělo jednu vadu, a to, že
bylo moc krátké. Proto jsme jim slíbili, že příští rok se jim na
jejich hody určitě rádi opět ukážeme s delším vystoupením. Mělo
následovat ještě další vystoupení ve Chválkovicích, ale to bylo
z technických důvodů přesunuto na jiný termín, tak si naše děti
mohly plně užít připravených soutěží a vyhrát sladké odměny.
V polovině září jsme zavítali do Domova u rybníka ve Víceměřicích, abychom tancem Plamínek a Hanáckou besedou potě-

šili mimo jiné i naše němčické babičky a dědečky, kteří zde tráví
svůj zasloužený odpočinek.
Konec září byl opět plně ve znamení krojů, protože na sjezdu
rodáků v Nezamyslicích jsme vystupovali s pásmem polek Antonína Žváčka a potom pro pamětníky Nezamyslic jsme předvedli
Hanáckou besedu, kterou velká část diváků znala z dob, kdy ji
sami tančili, protože Nezamyslice byly ve své době líhní mnoha
Hanáků a Hanaček.
Ve svátek svatého Václava jsme se opět rozdělili na polovinu
a část z nás šla na mši svatou do Nezamyslic, protože byly Nezamyslické hody. Další část jela do Olomouce na setkání Hanáků
pod záštitou hejtmana Olomouckého kraje. Byla to nádherná
akce, které se účastnilo 750 Hanáků, Hanaček a Hanáčátek v krojích. Pro tento den bylo vyrobeno nové pivo, byl veřejně naražen
sud a provedena ochutnávka. Ti, co pili, říkali, že bylo moc dobré. Vše začalo setkáním na radnici a potom slavnostní mší svatou, pak následoval dlouhý - předlouhý průvod městem a krátké
vystoupení jednotlivých souborů na pódiu. My jsme předvedli
pásmo Není více řemesníků v celé Moravě a na náměstí jsme si
všichni zazpívali píseň Aj Olomouc je pěkný městečko. Odpoledne a večer byly plné zážitků, protože na několika místech současně probíhaly bohaté programy krojovaných. My, Hanáci jsme
byli právem na náš kraj hrdí, protože bylo opravdu co vidět. Příští
rok se setkání určitě také zúčastníme, i když pro letošek to mnozí
z nás odnesli chřipkou, ale určitě to těm nemocným nevadilo.
A co bylo závěrem této etapy – svajba našich členů Jarka a Barunky. A to byla ta nejdůležitější tečka za naším létem.
Jana Otáhalová, vedoucí NS Pantlék

FK Němčice nad Hanou
FK Němčice nad Hanou - podzim 2016
Do právě probíhajícího soutěžního
ročníku vstoupilo 6 mužstev. Mužstvo
mužů ,,A“ vede tabulku 1.B třídy KFS Olomouc. Po postupu z okresního přeboru se
podařilo navázat na vítězství z okresních
zápasů a mužstvo se usadilo na prvním
místě. Uspělo i v derby s Vrchoslavicemi,
kdy se prokázala morální síla mužstva,
když se podařilo otočit nepříznivé skóre
z 0:2 na konečných 4:2. Tento zápas přilákal do hlediště rekordních 350 diváků.
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I v dalších zápasech se klukům pod vedením Radovana Novotného daří, jen tak dál
borci!
Družstvo mužů ,,B“ hraje své domácí zápasy okresní soutěže v Tvorovicích.
Mužstvo je tvořeno ze zkušených borců
a z mladší generace hráčů, kteří podávají
slušné výkony a patří ke špici tabulky.
V kategorii žáků máme dvě mužstva
v Krajském přeboru. Starší žáci se v druhé
sezóně v této soutěži drží v popředí tabulky a získávají zde zkušenosti do dalších let.

Mužstvo trénuje Zdeněk Klusal a pomáhá
mu Miroslav Kleveta.
Mladší žáci se pohybují v polovině
tabulky, oproti minulé sezóně dochází
k mírnému zlepšení. Trenérem je Ivo Kopřiva. Je potěšující, že naše mládež se v konkurenci měst jako jsou Mohelnice, Zábřeh,
Jeseník, Přerov neztratí!
V kategorii přípravek máme rovněž
dvě mužstva. Starší přípravka pod vedením trenérské dvojice Libor Mitana, Michal Bosák hraje okresní přebor. Mladší

přípravka hraje rovněž okresní přebor pod
vedením Roberta Štětiny.
V roce, kdy slavíme 85. výročí založení klubu, se momentálně věnujeme
výchově 70 malých fotbalistů! Jak je již
pravidlem, velký dík patří rodičům všech
našich mládežníků, kteří pomáhají v rámci svých možností. Poděkování patří také
všem těm, kdo nás podporují!
Ivo Kopřiva,
sekretář FK Němčice nad Hanou

FK Němčice nad Hanou pořádá halové turnaje:
10. prosince - turnaj mladších žáků
11. února - turnaj přípravek
18. února - turnaj starších žáků
25. února - turnaj mladších žáků

Tělocvičná jednota Sokol Němčice nad Hanou
v roce 2016
Vážení čtenáři,
tímto článkem bych vás chtěl obeznámit s aktivitami TJ
Sokol v Němčicích nad Hanou. Naše organizace sídlí v městské sokolovně, je zastupována pětičlenným výborem v čele se
starostou Jiřím Přidalem a v současnosti sdružuje více než 70
členů všech věkových kategorií.
V letošním roce a nadcházející halové sezóně organizujeme mnoho sportovních aktivit, zejména jsou to stolní tenis
na soutěžní úrovni, florbal mládeže, zdravotní cvičení, cvičení na míčích, kalanetika či step aerobic. Dále v prostorách
sokolovny provozujeme dobře vybavenou posilovnu.
Na jaře tohoto roku jsme uspořádali jednodenní lekci
zdravotního cvičení pro širokou veřejnost, která se setkala
s velkým zájmem. Chtěli bychom ho proto ještě letos na podzim zopakovat, předpokládaný termín je asi koncem října.
V oddíle stolního tenisu jsme se letos rozhodli zaměřit na naše žáky, jejichž počet se výrazně zvýšil. Jsou proto
organizovány speciální pravidelné tréninky pod vedením
zkušených hráčů, zejména vedoucího oddílu Jaroslava Paláska, Miloše Málka či Jiřího Přidala. V kategorii dospělých se
připravujeme na nadcházející sezónu, kde máme přihlášena
čtyři soutěžní družstva v úrovni od Regionální soutěže až po
Krajský přebor.
V sobotu 5. listopadu 2016 TJ Sokol pořádá sportovní sobotu zaměřenou na florbal a stolní tenis v sokolovně v Němčicích. Zveme tímto rodiče s dětmi, aby si přišli zahrát spolu
s námi na velkém sále florbal. Na malém sále budou přichystány pingpongové stoly a všichni si tedy můžete vyzkoušet
tyto sporty pod odborným dohledem. Občerstvení bude zajištěno a již nyní se těšíme na vaši účast.
Miloslav Málek

Číslo 3/2016

Rozpis cvičení v sokolovně
MALÝ SÁL
PONDĚLÍ

STŘEDA

19.30-20.30
18.00-19.30
18.30-19.30
18.00-19.00

ČTVRTEK

19.30-20.30
17.30 -19.00

ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ JÓGA
KALANETIKA
STEP AEROBIC
FLORBAL
ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ JÓGA
KALANETIKA
CVIČENÍ NA BALONECH

18.00-20.30
17.00-18.30
19.30-21.30
20.00-22.00
17.00-18.30
18.00-20.30

STOLNÍ TENIS
STOLNÍ TENIS ŽÁCI
VOLEJBAL
NOHEJBAL
STOLNÍ TENIS ŽÁCI
STOLNÍ TENIS

ÚTERÝ

VELKÝ SÁL
PONDĚLÍ
ÚTERÝ
ČTVRTEK
PÁTEK

17.30-19.00

PRO ČLENY SOKOLA
JE MOŽNOST CHODIT DO POSILOVNY
BLIŽŠÍ INFORMACE NA TELEFONU 724 184 205
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TJ STAVEBNÍ STROJE Němčice nad hanou
Pět němčických krasojezdců jelo na Slovensko ve
dnech 23. 7. 2016, aby odejeli Východoevropský pohár
v Kolárově. Před samotnou soutěží se konalo týdenní
soustředění, kterého ne všichni využili ke svým závodům.
V kategorii juniorů se na 1. místě umístil Ondra Hanzlíček z Komety Brno. Na druhém místě skončil němčický
Martin Kouřil a třetí místo obsadil Jaroslav Vrána, rovněž
z Němčic.

V kategorii juniorek zvítězila němčická závodnice Aneta Šiklingová.
Čtvrté místo patřilo Aleně Florové a 6. místo obsadila Michaela Vosičková.
Obě tyto závodnice patří však do kategorie žaček. Ale i tak jsme byli spokojeni, že jely se staršími závodnicemi a tím také získávají své zkušenosti.
Alena Florová a Michaela Vosičková jely i v juniorské kategorii dvojic
a umístily se na druhém místě.
V kategorii žen se za vítězkou Nicolou Frýbortovou z ŠKC \\kolárovaKolárova umístila na druhé pozici němčická Adéla Přibylová a třetí byla
Hugyecz Zsófia z Romhány SE. V kategorii mužů a Mix zvítězila dvojice
Přibylová Adéla - Vrána Jaroslav.
Umístění oddílů: 1. TJ Stavební stroje Němčice (ČR)
2. Romhány SE (Maďarsko)
3. ŠKC Kolárovo (Slovensko)
4. Nagybereg (Ukrajina)
5. Bokodi SE (Maďarsko)
6. Kometa Brno (ČR)
Miluše Mikalová
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Za němčická humna č. 32

Vyhlídka „U anděla“ Vitčice
Stále více lidí různého věku podléhá kouzlu cyklistiky a pravidelně nebo nahodile podniká vyjížďky do okolí Němčic
nad Hanou aniž by si uvědomili, že každé místo, kterým projíždí, může být vlastivědně zajímavé. Jedním z inspirativních
míst mohou být Vitčice, obec zajímavá svými regionálními
památkami, jako jsou obecní kaplička, dřevěný kříž ve Vitčickém lese, kamenný kříž u školy, Zelinkův kříž, pomník
padlým, kamenný kříž u cesty do Vrchoslavic a socha Anděla
strážce.
Socha Anděla strážce se nachází nad Vitčicemi v místě, kde
před scelováním polí v padesátých letech byla křižovatka páteřních polních cest. Dnes k soše vede polní cesta, která končí za sochou v poli. Socha Anděla strážce zde stojí od roku
1892 a byla postavena finančním nákladem obce Vitčice. Od
sochy se nabízí rozhled na Drahanskou vrchovinu, Němčicko, Kojetínsko a Hostýnské vrchy.
V roce 2002 byla na náklady obce Vitčice provedena oprava
sochy, včetně úpravy okolí. Plocha je osázena pěti kamennými balvany s dřevěnou lavičkou. Dřevěná informační tabule

poskytuje základní informace, včetně popisů směrů výhledů
do okolí. V textu informační tabule je uvedena drobná nepřesnost, označující Drahanskou vrchovinu jako vysočinu.
K vyhlídce se dostaneme tak, když při průjezdu Vitčicemi
směrem od Vrchoslavic odbočíme vlevo a sjedeme k návsi
s kapličkou a dál pokračujeme po asfaltové cestě do kopce,
přecházející v polní cestu, která nás dovede k cíli.
Vladimír Vojanec

Seznam občanů, kteří v období od 01. 07. 2016 do 24. 09. 2016 oslavili své životní jubileum
70 let
Věroslava Klesnilová
Marie Šachová
Věra Matoušková
Jan Kyselák
Hana Dostálová
Jaroslav Novák
75 let
Josef Synek
Rostislav Oulehla
Marie Loučková
Dobroslava Oplocká
Karla Skopalová

Diamantovou svatbu oslavili
Leopold a Anežka Borovičkovi

80 let
Marie Bartošková
Jaroslav Kyselák
Jaromíra Zakopalová

Všem jubilantům
blahopřejeme a přejeme
hodně zdraví.
Hana Mikulčíková,
matrikářka

85 let
František Štěpánek
Josef Matoušek
Vlasta Kňourková
90 let
Antonína Pavelková

KALENDÁŘ AKCÍ
22. října

Mistrovství ČR v kolové a krasojízdě

6. prosince

Mikulášské tvoření - drátkování

27. října

Kladení věnce – výročí státnosti

7. prosince

Den otevřených dveří ZŠ

19. listopadu

Country bál

10. prosince

Adventní koncert ZUŠ

16. listopadu

Ocenění občanů

14. prosince

Vánoční prodejní výstava

29. listopadu

Setkání se seniory

25. prosince

Turnaj v nohejbale

25. listopadu

Rozsvěcení stromečku

26. prosince

Štěpánská zábava

4. prosince

Čertoviny

28. prosince

Vánoční turnaj ve stolním tenise

5. prosince

Mikulášská nadílka v domácnostech
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