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Podzimní jitro

Požehnání před adventem od p. Tomáše Strogana. Foto: M. Wolf

Bim bam.
Vánoční den. Už od rána
všechno nohama vzhůru.
Nebeskou báň mráz přebarvil
z blankytu do purpuru,
v zahradách bílá nádhera
jak v pohádkové síni,
každá jabloň tam nevěstou
v šatkách utkaných z jíní.
Stříbrná vlákna ve slunci
třpytí se perličkami
a láska kvete jehličím,
dárky a jesličkami.
Sváteční den. V něm purpura
namísto smogu voní,
koledník zpívá gloria
a zvony radost zvoní.
Bim bam.
Bim.
Antonín Ošťádal
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Slovenská účast na MČR v sálové cyklistice. Foto: J. Vosička
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Z činnosti města

Svatá Anna v novém kabátě
Svatka – tak dřívější generace nazývaly skromné
dětské hřiště u sochy Svaté Anny v Tyršově ulici. Díky
novým herním prvkům, které dodala a instalovala firma Josef Venský, Přerov, dostává toto dětské hřiště konečně důstojnou podobu. K tomu, aby se zde líbilo dětem i jejich doprovodu, tedy rodičům, či prarodičům,
přispělo instalování nových laviček, výsadba zeleně,
úprava terénu i nový chodník. Celé hřiště bude z důvodu zajištění bezpečnosti dětí opatřeno dvěma brankami. Revitalizace dětského hřiště byla financována
z prostředků města a hodnota díla činí 375 tisíc korun.
Teď už si děti hřiště moc neužijí. O to větší bude snad
jejich radost na jaře, kdy se vše zazelená.

Rekonstrukce hřbitova
Město má zpracovaný projekt na celkovou rekonstrukci hřbitova. Letos se podařilo získat dotaci z Ministerstva země-

Hřiště u stadionu po revitalizaci
V roce 2014 byla v prostoru za stadionem realizována první etapa budování
dětského hřiště. Celkové náklady činily
cca 810 tisíc korun. Byla čerpána dotace
z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši
400 tisíc Kč. Z důvodu velké vlhkosti pozemku, zapříčiněné především stíněním
vzrostlých topolů a další náletové zeleně

dělství na opravu hlavního chodníku na
hřbitově. Na základě výběrového řízení
byla pro tuto stavbu vybrána firma COMMODUM, spol. s r.o. Valašská Bystřice, která realizovala i revitalizaci sídliště.
Mimo opravy chodníku schválilo zastupitelstvo města i dodláždění prostoru
k hrobovým místům, vybudování nové
kanalizace a novou výsadbu zeleně v pro-

storu u vstupu a kolem hlavního kříže.
Celkové náklady na první etapu revitalizace hřbitova se pohybují kolem 900 tisíc
korun. Dotace z MZe ČR činí 418 tisíc.
Již v listopadu na „Dušičky“ jsme zaznamenali kladné hodnocení změny vzhledu
hřbitova. Dalším krokem při revitalizaci
hřbitova bude vybudování bezpečného
přístupového chodníku na hřbitov.

v okolí parku, rozhodlo zastupitelstvo
města upřednostnit revitalizaci zeleně
v tomto prostoru před pokračováním
dalších etap vybavení dětského hřiště.
Tak se také letos stalo. Nejprve došlo ke
kácení topolů zčásti odbornou firmou
a z části ve spolupráci se členy našeho Sboru
dobrovolných hasičů. Park je značně prosvětlen. Ještě na jaře vybudujeme mlatové

chodníčky. Odborná firma, která vzešla
z výběrového řízení, Zahrada Olomouc,
provedla odstranění pařezů, úpravu terénu, vybudování sáňkařského kopce
a hlavně výsadbu nové zeleně. Náklady
budou činit cca 520 tisíc. V příštím roce
bude zastupitelstvo města rozhodovat
o realizaci další etapy vybavení hřiště
herními prvky.

Mateřinka a ZUŠka
mají nová okna
V létě letošního roku proběhla plánovaná výměna oken a dveří na budově ZUŠ a hospodářské
budově MŠ. Celkové náklady činily 1,2 milionu korun. Dodavatelem pro tuto akci byla vybrána
firma ENVIA systém s.r.o., Kroměříž. V těchto dvou budovách
byl také vybudován přístupový
kamerový systém pro zajištění
bezpečnosti dětí ve školách. Realizaci provedla firma VAHAL
s.r.o., Prostějov. Toto opatření
si vyžádalo náklady 230 tisíc.
Všechny tyto práce byly financovány z rozpočtu města. Musíme
uznat, že ZUŠce to moc sluší!
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Oprava prostor budovy ŽUDR pokračuje
I v letošním roce pokračovalo město v rekonstrukci prostor budovy žudru. Byla provedena oprava kanceláře ekonomického
odboru v I. poschodí a kanceláře životního prostředí a investic. Celkové náklady činily 207 tisíc korun. V příštím roce bude město
v opravách budovy žudru pokračovat.

Kino OKO září novotou zvenku a také uvnitř
Rekonstrukce budovy kina je v plném proudu. Ukončena je již
oprava střechy, kterou provedla firma Střechy Machač, Morkovice-Slížany. Na opravu střechy získalo město dotaci ve výši 400 tisíc korun od Olomouckého kraje. Byla provedena výměna propagačních
skříněk a oprava přední části fasády kina. Tyto práce provedli pánové Miroslav Florián a Martin Kyselák. Nejnákladnější část opravy
kina spočívá v zásahu do jevištní techniky a osvětlení hlediště. Práce na opravě jevištní techniky provádí firma GRADIOR s.r.o., Brno
a Lumidée s.r.o, Praha. Předpokládané náklady na tyto práce jsou cca
5 milionů korun. Mimo dotaci Olomouckého kraje hradí všechny
náklady město z vlastního rozpočtu. Práce budou dokončeny do
konce tohoto roku.
Pro rok 2017 zařadilo zastupitelstvo města do svého rozpočtu
položku na opravu fasády zadního traktu budovy kina.
Ivana Dvořáková, starostka
Jan Vrána, místostarosta

Vážení spoluobčané,
přeji Vám jménem svým i celého
zastupitelstva klid a pohodu ve vašich
domovech, krásné prožití vánočních svátků.
Děkuji za vše dobré, co jste vykonali pro
zlepšení svých domovů, a tím i zlepšení
vzhledu
vz
vvzhled
z
města. Mám radost z dobrých
sousedských vztahů, které v jednotlivých
sous
s
ul
lic Němčic udržujete. Do nového roku vám
ulicích
vš
š přeji pevné zdraví, lásku a mnoho přátel.
všem
Ivana Dvořáková, starostka
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Městský úřad v Němčicích nad Hanou
upozorňuje občany na pracovní dobu v období vánočních svátků:
23.12.2016
26.12.2016
27.12.2016
28.12.2016
29.12.2016
30.12.2016

8.00 – 11.00
svátek
zavřeno
8.00 – 11.30 a 12.30 – 15.00
zavřeno
zavřeno

Upozorňujeme, že pokladna bude naposledy v roce 2016 otevřena 28.12.2016 do 15.00 hod.
Ivana Korvasová, tajemnice

ENVIRONMENTÁLNÍ OKÉNKO
Tašky na tříděný odpad
Město Němčice nad Hanou připomíná občanům, že je možné si vyzvednout 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
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Městského úřadu Němčice nad Hanou. 1 bytová jednotka (rodinný dům) = 1 sada tašek.
Věříme, že tímto podpoříme naše občany
k lepšímu třídění odpadu.
Praktické plastové tašky tří barev se dají
navzájem spojit suchým zipem. Tašky jsou
opakovaně použitelné i výborně uskladnitelné.
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Ze života MŠ
Bramborování
25. října 2016 proběhla v mateřské škole akce
pro děti a rodiče „Bramborování“. Paní učitelky připravily v prostorách MŠ pro děti soutěže, které byly
nějakým způsobem spojené s bramborami. Na úvod
se všichni účastnici sešli ve třídě Veverek, kde dostali instrukce a kartičku, na kterou děti při splnění
úkolu dostaly razítko. V průběhu odpoledne si tak
děti vyrobily prostírání bramborovými tiskátky, zaskákaly si v pytli, převážely brambory v kolečkách,
poskládaly si puzzle s motivem brambor a také využily brambory k výrobě panáčků a zvířátek. Součástí
Bramborování byly i dvě doprovodné soutěže, a to
o nejoriginálnější výrobek z brambor a o nejzajímavější bramboru. Maminky se opravdu snažily, a tak
jsme mohli ochutnat bramborový koláč, bramborové
smajlíky i koblížky, domácí lupínky i bramboráčky.
Sešly se však i zvířátka a postavičky. Také soutěžící
brambory byly zajímavé - od srdíček až po obličeje.
V závěru paní učitelky ocenily všechny děti
drobným dárkem a rovněž vítěze soutěží, o kterých
rozhodly především děti v hlasování. Odpoledne se
vydařilo, a proto se už nyní těšíme na další společnou akci MŠ, dětí a rodičů.

Uspávání ježků
25. 11. 2016 jsme již podruhé v mateřské škole pro děti uspořádali dopolední akci „Uspávání ježků“. Děti si celý
týden povídaly o ježkovi, učily se o něm
písničku, básničku, pohybovou hru. Ty
starší čekal environmentální program
v podání pracovnic z ekologického cen-

tra Iris. Děti se tak dozvěděly spoustu
dalších zajímavostí ze života ježka
a také mohly živého ježka nakrmit. Na
konci týdne si pak každá třída vyrobila
vlastního ježečka, kterého se děti vypravily společně uspat. Na školní zahradě na děti čekaly již podzimní víly,

které si pro ně připravily různé úkoly
a soutěže. Po jejich splnění zazpívali
malí ochránci ježečkům společnou písničku a uložili je k zimnímu spánku na
místo, na které je přivedly ježčí stopy.
Počasí přálo a tak si děti i paní učitelky
dopoledne užily.

Návštěva
záchranné stanice
pro zvířata
V průběhu měsíce listopadu děti
z MŠ navštívily záchrannou stanici pro
zvířata v Němčicích nad Hanou. Děti
přinesly z domova usušené pečivo, které pak společně předaly p. Kňourkovi.
Malí předškoláci se tak již od malička
učí pomáhat handicapovaným zvířátkům.
Martina Luběnová
ředitelka MŠ Němčice nad Hanou
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Ze života ZŠ
Exkurze do Legiovlaku v Prostějově
Ve čtvrtek 3. listopadu 2016 jsme
se my osmáci vydali s panem učitelem
Mlčochem a paní učitelkou Vojancovou do Prostějova na zrekonstruovaný
vlak československých legií, Legiovlak.
Celým vlakem nás provázel průvodce
v originální legionářské uniformě. První vagón, který nás čekal, byl filmový.
Zhlédli jsme film o československých
legiích, který popisoval jejich cestu
z Kyjeva, dále po transsibiřské magist-

rále a odjezd z Vladivostoku zpět domů.
Další byla tzv. těpluška, kde se legionáři zahřívali u kamen. Následovaly vozy
zdravotní, polní pošta, štábní, zde byly
mapy a polní telefon. Obrněný vůz byl
vyztužen a vybaven kulomety Maxim
1910 a dělem. V prodejním voze jsme
si mohli zakoupit suvenýry a v databázi zjistit, jestli naši předci bojovali jako
legionáři. Krejčovský vůz byl vyzdoben
uniformami. Zaujaly nás také kovářský

vůz, ubytovací a dva plošinové. Na prvním vagonu stála polní kuchyně, která
si zahrála ve slavné pohádce Tři veteráni a na druhém obrněné vozidlo Mark
I. Této soupravě se také říká ešalon.
Celkem jsme měli možnost vidět 12 vagónů a na závěr jsme si někteří zakoupili suvenýry spojené s činností legií
nebo související s 1. světovou válkou.
Milan Šebesta, 8. A

Turnaj v piškvorkách
Tradiční podzimní akcí na naší škole je turnaj v piškvorkách.
Ten letošní se uskutečnil ve středu 9. listopadu a zúčastnilo se ho
rekordních 37 žáků. Ti se utkali každý s každým ve třech kategoriích. V kategorii 1. - 3. ročník si vítězství vybojovala Alexandra

Karásková, v kategorii 4. a 5. ročník zvítězil bez jediné porážky
Karel Horák a v kategorii 7. - 9. ročník se šampionem stal Martin
Kyselák. Věřím, že všichni účastníci si dobře zahráli a strávili tak
příjemné odpoledne.
Libor Mitana, učitel

Dějepisná exkurze
Ve čtvrtek 24. listopadu 2016 navštívili žáci obou 7. tříd naší základní školy
muzeum v Prostějově, ve kterém se konala výstava věnovaná českému králi a císaři
Karlu IV. U vchodu je přivítala samotná
„Eliška Přemyslovna“, která pak rovněž
provázela celým komponovaným programem. V průběhu besedy, do níž se aktivně
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zapojovali i žáci, zaznělo mnoho zajímavých a často i neznámých informací nejen
ze života našeho nejvýznamnějšího panovníka, ale i tehdejší středověké společnosti. Při práci ve skupinách pak žáci plnili stanovené úkoly. Měli rovněž možnost
prohlédnout si exponáty z doby Karla IV.
a také si vyzkoušet kostýmy panovníka,
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rytíře či dvorní dámy. Na závěr si získané
poznatky ověřili v krátkém historickém
testu. Poté následovalo předání pamětních
listin oběma třídám. Společná fotografie
a poděkování paní Jitce Svozilkové - oné
Elišce Přemyslovně - uzavřely příjemně
a smysluplně strávené dopoledne.
pedagogové Pavel Janura a Libor Mitana

Číslo 4/2016

Exkurze do Hvězdárny
Zažít poutavou cestu vesmírem, nahlédnout do nitra Slunce, planet Sluneční soustavy i jiných kosmických těles, to vše
mohli žáci 6. ročníku v rámci výukového programu na prostějovské Hvězdárně.
Mnohdy s užaslým výrazem ve tváři jsme sledovali obrázky
Mléčné dráhy i vzdálenějších koutů vesmíru pořízených českými i světovými astronomy a hýřících pestrými barvami a tvary.
Dozvěděli jsme se nové informace o vzniku vesmíru i planet,
o jejich stavbě a podmínkách, které v těchto vzdálených svě-

tech panují. Část povídání byla věnována naší Zemi a vysvětlení různých přírodních dějů, které mají souvislost se Zemí jako
vesmírným tělesem. Zajímavou tečkou nakonec byla návštěva
pozorovatelny a nahlédnutí do různých dalekohledů. Vzhledem
k ranní mlze nám ale byl odepřen pohled na oblohu.
Odcházeli jsme s respektem a úctou k obrovskému světu,
jehož jsme součástí a se slovy díků za tento obohacující zážitek.
Z. Navrátilová, učitelka

„Sovičkiáda“ v Prostějově
Zásluhou naší paní učitelky Lenky Literové, která
nám každoročně pomáhá připravovat naše literární
práce do soutěže „Sovičkiáda“, jsem se společně se svou
spolužačkou Míšou Vosičkovou letos ocitl ve finále
celostátní soutěže. 24. listopadu byli všichni finalisté –
v kategorii Próza i Poezie – pozváni do Dětského oddělení Městské knihovny v Prostějově.
Po krátkém představení a přednesu svých prací před
televizními kamerami jsme s napětím očekávali výsledky. I tak si myslím, že jakékoliv umístění by byl úspěch!
V počtu zúčastněných 300 příspěvků určitě! A ptáte
se, jak to dopadlo? Druhé místo si v – kategorii Poezie – odnesla Míša a já dosáhl na vrchol nejvyšší - tedy
1. místo! Takové ovace jsme nečekali! Knižní odměny
i diplom byly příjemným dárkem. Velké poděkovaní
patří paní učitelce Lence Literové, která nás vede nejen
k literatuře, ale i k tvůrčímu psaní, recitaci a divadlu.
Martin Kyselák, 8. A
VÍTĚZNÉ PRÁCE:

Michaela Vosičková
JARO
Už nám jaro píše svoje první psaní,
jak potůček šumí nad vysokou strání,
po zimě se zvolna probouzejí keře,
všichni jdeme jaru pootevřít dveře.

Zima je zamčena na čas jarním klíčkem,
Jaro nás potěší a zahřeje sluníčkem,
venku si můžeme s kamarády hrát,
neznám nikoho, kdo by neměl jaro rád!

Křídou se psalo na tabuli,
ta byla jasně zelená,
kdeže by hrála obrazovka,
o tom se dědovi jen zdá.

Martin Kyselák
Stará škola

Počítač, čip, kantýna,
to je vám tedy novina!
Takového nic nebylo,
a přeci se přežilo!

Příroda kolem nás krásně voní,
větříček na poli vlaštovky honí.
Z trávníku vykoukly sedmikrásky,
ve větvích slyším ptačí hlásky.

Když chodil děda do školy,
nebyly žádné iPady,
na lavici měl kalamář,
platil úplně jiný školní řád.

Všude kolem nás roste krásné kvítí,
slunce na průzračné obloze svítí,
tráva se vytahuje do výšky,
zvířátka si staví pelíšky.

Když někdo zlobil, neměl mobil,
aby si mámě zavolal!
Rákoskou dostal – ani nemuk,
doma se ani neozval!

Mnohé se ze škol vytratilo,
váženost, úcta, dobrota,
převažují hrubá slova,
a leckdy ba i lakota.

Cvrček si svoji radostnou písničku brouká,
srnka na louce na mě vyplašeně kouká,
jaro je, přátelé, opravdová krása,
každému z nás z toho srdíčko jásá.

Do školy chodilo se pěšky,
auta téměř nebyly,
dneska si děti vozí „zadky“
jakoby nohy neměly!

Dědečku můj, jen se neboj,
my naši školu nedáme!
My v Němčicích na základce
váženost si chováme…

Číslo 4/2016
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Kantor – to slovo mělo zvuk,
a třída žila jak jeden pluk.
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„O hanáckyho kohóta“
V pondělí 7. listopadu 2016 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. Vítězové z prvních míst budou 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 – PaedDr. Antonínu Ošťádalovi, Natálii Fidrové
a Mgr. Jitce Hanákové, která ve spolupráci s kulturním střediskem v Němčicích nad Hanou zajistila krásné pamětní listy
a diplomy, a rovněž Petru Kundelovi z 9. třídy, který celou akci
fotografoval.
učitelka Lenka Literová a pěvecký sbor Skřivánek

III. kategorie ( 7. - 9. třída )
1. místo: Tomáš Litera, 7. A, Petr Křupka, 7. A
2. místo: Veronika Novotná, 9. tř., Lenka Heráková, 7. A
3. místo: Michal Vrána, 7. A

Výsledky školního kola:
I. kategorie ( 1. – 3. třída )
1. místo: Tereza Kovářová, 3. B, Miroslav Oplocký, 3. B
2. místo: Adéla Zahradníková, 2. A, Nella Slezáková, 1. A, Daniel
Kyselák, 2. A
3. místo: Natálie Kaduková, 1. A, Karolína Schafferová, 1. A,
Hana Prečanová, 3. A
II. kategorie ( 4. - 6. třída )
1. místo: Dominik Majer, 5. B
2. místo: Jana Křupková, 4. B, Veronika Oulehlová, 5. B
3. místo: Adéla Malíková, 4. B, Tereza Kroupová, 5. A

Předvánoční tvoření – ZDOBENÍ PERNÍČKŮ
O předvánočním čase navštívila školní družinu paní Fidrová, která s velkou ochotou a laskavostí předvedla dětem svoji
techniku zdobení. Po celé školní družině se linula sladká vůně
čerstvě upečených perníčků a spolu s příjemnými tóny vánoční
hudby se dali všichni do práce.
Děti – možná budoucí cukrářky a cukráře - zdobení bavilo a také se jim velmi povedlo. A protože všechny krásně

nazdobené perníčky přímo vyzývaly ke snězení, nakonec se
tak také stalo!
Chtěla bych tímto ještě jednou moc poděkovat paní Fidrové, která pro děti perníčky zdarma napekla a během příjemně
stráveného odpoledne tak předala část tradičního umění další
generaci.
Marcela Žondrová, vychovatelka

Sběr papíru
Ve dnech 10. – 14. října 2016 se na ZŠ
Němčice nad Hanou uskutečnil tradiční
sběr starého papíru. Celkem se v kontejnerech shromáždilo 16 330 kg papíru,
takže celkový výtěžek činí 30 210 Kč.
Část výtěžku, konkrétně 10 000 Kč,
jsme poslali na konto občanského sdru-
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žení Šance Olomouc, které se podílí na
pomoci dětem s hematologickým a onkologickým onemocněním. Zbylá část
peněz putovala na konto POŠ.
Nejlepší sběrači z jednotlivých tříd
byli oceněni sladkou odměnou a jejich
jména s fotografiemi jsou umístěna v pří-

Němčice
pod lupou

zemí školy. Dětem, rodičům, prarodičům
a ostatním, kteří se zapojili do této akce,
patří naše velké poděkování.
Čtrnáct nejlepších sběračů za celý rok
2016 se za odměnu zúčastní zájezdu do
známé svíčkárny Rodas v Olomouci.
Markéta Tobolíková, učitelka

Číslo 4/2016

Finále žáků ve florbalu
Do Prostějova na okresní finále starších žáků ve florbalu jsme se my, žáci
8. a 9. tříd, vydali 30. listopadu. Do okresního finále postoupilo 6 škol. Ve skupině
jsme se nejprve střetli se ZŠ Kolárova.
Zápas skončil jednoznačně 7:0 pro ZŠ
Němčice nad Hanou. V tomto utkání
jsme neměli nejmenší problém. Přestože většina soupeřů byla o hlavu větší, na
naši rychlou a téměř bezchybnou hru
prostě nestačili.
Druhý zápas byl již mnohem těžší.
Náš tým se utkal s hokejisty ze ZŠ Melantrichova. Po tvrdém boji jsme prohráli 5:1. Ale i přes vysokou prohru jsme
do vyřazovací části vyšli z prvního místa,
a proto jsme v semifinále změřili síly se
ZŠ Doktora Horáka. Chlapci předvedli
tvrdou ukázněnou hru a vyhráli 5:0.
Ve finále jsme si následně poradili
i s Reálným gymnáziem, jehož hráči
byli pasováni do role největšího favorita.

Zápas skončil 4:2 a oslavy mohly začít.
A kdopak tak výborně reprezentoval
naši školu? V bráně zkušený Pavel Holík.
V obraně kapitán Filip Antel, spolehlivý Štěpán Klusal, neúnavný Vlastimil
Adam Palíšek a také hrůzu nahánějící

Michal Petroš. V útoku Adam Kopřiva,
Zdeněk Chalánek, Josef Suchoň a také
náš nejlepší hráč Jaroslav Václavíček,
který dal nejvíce branek a byl také nejpracovitější.
Zapsal Filip Antel, 8.B

Rozsvěcení vánočního stromu
V pátek 25. listopadu se v Němčicích nad Hanou konalo
tradiční Rozsvícení vánočního stromu. Akci organizovala referentka Městského úřadu Němčice nad Hanou Linda Lešikarová, kulturní program zajišťovala naše základní škola.
Kolem 17. hodiny se v prostoru u místní Jednoty shromáždilo několik set přihlížejících. Pak se již ozvaly očekávané krásné tóny vánočního vytrubování v podání pánů Milana Kaděry
a Zbyňka Špačka. Následoval projev paní starostky Ivany Dvořákové, která se zaměřila na přípravu pravé vánoční atmosféry v Němčicích. Připomněla mimo jiné, že v zimě bude dětem
k dispozici upravený prostor pro sáňkování. Paní starostka pak
předala slovo panu faráři Tomáši Stroganovi, jenž po svém proslovu požehnal věnec s adventními svícemi a společně se všemi
přítomnými pronesl modlitbu Otče náš. Přítomnost pana faráře
a jeho slova dodala našemu setkání duchovní rozměr.
Pak už následoval kulturní program, který připravila paní
učitelka Lenka Literová a pan učitel Miloš Mlčoch. Pěvecký
sbor SKŘIVÁNEK ZŠ Němčice nad Hanou zazpíval tradiční vánoční písně jako Rolničky, Vánoce přicházejí, Tichá noc
a Narodil se Kristus Pán, ale také moderní písně Půlnoční a další.
Kromě žáků základní školy vystoupily jako sólistky také bývalé
členky SKŘIVÁNKA zpěvačky Natálie Fidrová a Kamila Janová
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a flétnistka Ivana Vítková. Recitátoři (žáci 5. A, 6. B a 9. třídy)
přednesli verše pana Antonína Ošťádala s vánoční tematikou.
Před poslední písničkou a rozsvícením stromečku vystoupila paní ředitelka základní školy Hana Matušková s poděkováním všem účinkujícím za předvedené vystoupení u stromečku
a s přáním krásných vánočních svátků pro všechny přítomné.
Děti se v chladném počasí měly možnost na chvilku ohřát
v prostorách městské knihovny, kde měly připravený teplý čaj
a po programu byly odměněny sladkým překvapením. Poděkování patří také zvukaři panu Zapletalovi, paní Zahradníkové
a pánům Foltýnovi, Žvátorovi a Burdovi za technickou realizaci, knihovnici Jitce Hanákové a asistentkám paní Chalánkové
a Huťkové, které zajišťovaly dohled nad dětmi ze základní školy.
Miloš Mlčoch, učitel

Němčice
pod lupou
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Fotoohlédnutí:
Rozsvěcení vánočního stromu
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Ze života ZUŠ
Zlomte vaz!
Taneční obor ZUŠ má již za sebou
od září několik vystoupení na veřejných
akcích. Jako příklad můžeme uvést Sjezd
rodáků v Nezamyslicích, vernisáž výtvarného oboru v Klubu Duha v Prostějově
nebo Setkání seniorů ve sportovní hale
Suprovka. Akcí, kde budou děvčata
tanečního oboru v letošním školním
roce vystupovat, je ještě celá řada.
Stejně jako v roce minulém se s nejstarším ročníkem můžeme opět setkat na Divadelním plese v Němčicích
nebo na Srdíčkovém plese v Nezamyslicích.
Příjemným zpestřením se stala
mezioborová spolupráce tanečního,
dramatického a výtvarného oboru.
V letošním školním roce se můžete těšit hned na dva již připravované pro-

jekty. Prvním je muzikálová pohádka Tanec houbiček (ve spolupráci s pěveckým
oddělením), která potěší nejen širokou
veřejnost, ale především žáky základních
a mateřských škol. V provedení starších
žáků se můžete těšit opět na mezioborové

představení pod názvem Perseus, které
diváky zavede do světa řecké mytologie.
Další plánovanou akcí tanečního oboru je účast na přehlídce scénického tance
v Městském divadle v Prostějově a v neposlední řadě musíme připomenout závěrečné vystoupení tanečního oboru v Kině
Oko v rámci tradičního Svátku hudby.
Aby se děti pouze neprezentovaly, ale
také inspirovaly, navštívily začátkem
prosince baletní představení Louskáček
v Národním divadle Brno. Po loňském
vydařeném zájezdu na balet Sněhurka
a sedm trpaslíků se již děti nemohly dočkat. Na všechny připravované události se moc těším a všem svým žákyním
přeji ono divadelní Zlomte vaz!
Magdaléna Kettnerová,
učitelka tanečního oboru

Recitujeme od malička
Ve čtvrtek 24. listopadu proběhlo v knihovně v Němčicích
nad Hanou vystoupení žáků ZUŠ z literárně-dramatického
oboru. Tato akce se konala v rámci celorepublikové akce Dny
poezie. Jednalo se o netradiční interaktivní setkání, při kterém
mladí recitátoři nejen přednesli básně, ale nechali publikum na-

hlédnout do procesu příprav recitátora a společně s publikem si
procvičili artikulaci na jazykolamech, zazpívali písničku a potrénovali dech na delším říkadle. Atmosféra celého setkání byla
velmi příjemná, uvolněná a oboustranně obohacující.
Zdena Gregorová, učitelka literárně-dramatického oboru

Muzička
Houslový soubor Muzička funguje
na Základní umělecké škole v Němčicích
nad Hanou již pátým rokem. Inspirací k
jeho vzniku byl soubor MUSICA vedený
paní učitelkou Blankou Chytilovou, který
na naší škole úspěšně působil více jak 20
let.
Muzičku - jak její název již napovídá
– navštěvují hlavně žáci hrající alespoň
3 roky na housle a starší. Při vystoupeních a koncertech se zpravidla na několik
skladeb rozroste i o starší a dospělé muzikanty, často i bývalé členy souboru MUSICA. Nejmladší houslisté – ale nejen oni
- se pravidelně účastní Letního hudebního tábora, jehož XXI. ročník proběhl
o letošních letních prázdninách. Houslisté starší 13 let se pak účastnili mezinárodních projektů ERASMUS v Bulharsku (2013) a Chorvatsku (2015). Oba
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tyto projekty organizuje Klub přátel ZUŠ
Němčice nad Hanou a např. loňský projekt v Chorvatsku byl již šestým úspěšně
realizovaným mezinárodním setkáním
muzikantů ze 4 států (Česká republika,
Slovensko, Chorvatsko a Irsko).
Díky skvělé spolupráci s ostatními
kolegy si Muzička společně zahraje například se souborem klasických kytar,
tato sestava vystoupila i na Adventním
koncertě 10. prosince v kostele Maří
Magdalény v Němčicích nad Hanou,
nebo i s rockověji laděným souborem
Sašaband. Oba tyto soubory pracují pod
vedením Alexandra Zárivného. Tím ale
výčet spolupráce rozhodně nekončí. V
loňském roce se soubor Muzička stal
součástí symfonického orchestru pod
vedením Richarda Prokopa, pod jehož
vedením na svátku hudby představil

Němčice
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půlhodinový program moderních písní
a skladeb, které si společně s námi zazpíval i Pavel Novák.
Smyčcový soubor je pro žáky smyčcového oddělení skvělou možností získat neocenitelné dovednosti při souhře
a společném vystupování. Výsledek práce
celého souboru závisí na dobrých výkonech a bezchybné hře jednotlivých houslistů, kteří spolu musí navzájem dobře
spolupracovat a vzájemně se „poslouchat“.
Housle jistě nepatří mezi právě nejsnadnější nástroje, a pokud se na ně chcete naučit hrát, je třeba mít nejen hudební
sluch, ale také notnou dávku píle a zejména trpělivosti. Pokud tyto vlohy alespoň
v základní míře máte, určitě to zvládnete.
Stačí se nebát a zkusit to.
Martin Dostál, vedoucí souboru
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Ze života DDM
Na sklonku roku 2016
Během září a října se přihlásilo do 40 kroužků 450 účastníků zájmového vzdělávání. V letošním roce jsme nabídli také
několik novinek, např. Jasmína (orientální tanec pro nejmenší děvčata), Přípravka mažoretek, KERAMIKOVÁNÍ pro děti
a jejich dospěláky, kroužek pro dospívající holky MIŠ MAŠ,
ve kterém si vyzkouší od všeho trochu. Kroužek AIKIDO jsme
pro velký zájem museli rozdělit na začátečníky a pokročilé.
V roce 2016 jsme pro vás zrealizovali přes sedmdesát příležitostných akcí, z nichž největší byly taneční soutěž Orion
dancing stars, Country bál, Čertoviny, Čarodějnice nebo Partyzánský samopal. K velkým a významným akcím patří každý
rok Karneval pro děti nebo závěrečná akce Festival zájmových
činnosti NAPOHODU, která celý školní rok uzavírá.
V roce 2016 se nám podařilo získat finanční prostředky
z několika dotačních titulů a uskutečnit zajímavé akce jako
např. FIT Maraton nebo Čertoviny.
Pro děti, ale i rodiče, jsme letos připravili 7 táborů, kterých
se zúčastnilo 240 táborníků. Tábory pořádáme vždy pobytové,
příměstské, stanové nebo poznávací – turistické. Každý si u nás
najde ten svůj nejlepší tábor.
Naše, zejména taneční a sportovní kroužky se prezentovaly na mnoha kulturních akcích v regionu a zpestřily tak různé
slavnosti nebo plesy v mnoha obcích - především jsou to mažoretky MiniOrionky, BabyOrionky a Orionky, ale také orientální
tanečnice Almira nebo Aisha. Svá první veřejná vystoupení má
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za sebou také vloni nově otevřený kroužek moderního tance
Gate, ale také naši nejmenší tanečníci Hopíci. Velmi často můžete na různých akcích vidět také děti, které navštěvují kroužek
Bujinkan.
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, Adventní tvoření a vánoční činnosti
v jednotlivých kroužcích. Závěrem roku 2016 pořádáme tradiční vycházku do Vitčického lesa s krmením zvěře. Přidáte se?
V roce 2017 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 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 2017.
Eva Bašková, ředitelka DDM ORION
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Z kulturního života
Oceňování občanů
Ve středu 16. října byli v sále Sokolovny v Němčicích nad Hanou oceněni občané města za jejich mimořádnou práci či zásluhy. V oblasti sportu
jako zasloužilí pracovníci tělovýchovy
a sportu byli letos oceněni Stanislav Trpík za dlouholetou funkcionářskou činnost v rámci oddílu kopané při TJ Sokol,
později TJ Stavební stroje, kterou navázal
na své předchozí působení v Tělocvičné
jednotě Orel, dále Miloslav Oulehla za
dlouholetou trenérskou a funkcionářskou činnost v rámci oddílu kopané při

TJ Sokol a později TJ Stavební stroje
a v neposlední řadě v rámci Fotbalového klubu Němčice nad Hanou. V oblasti sportu byla oceněna trenérka sálové
cyklistiky Eva Přibylová za dlouholetou
trenérskou činnost, převážně s dětmi
a mládeží oddílu krasojízdy TJ Stavební stroje, které mnohokrát dovedla až k
mistrovským titulům. V oblasti sportu si
ocenění za sportovce roku odnesli Adéla
Přibylová, Martin Kouřil a Jaroslav Vrána
za aktivní a úspěšnou reprezentaci města
v sálové cyklistice. V oblasti kultury byly

oceněny Jana Otáhalová za dlouholetou
a obětavou práci při vedení NS Pantlék
a Jana Stratilová za dlouhodobou práci
v oblasti kultury.
Všichni ocenění si z rukou zástupců
města a organizací převzali jak slavnostní
listiny, tak hmotné dary a květiny. Večerem provázely dvě půvabné slečny – Jitka
Hanáková a Klára Novotná, která navíc
obohatila kulturní program svým zpěvem. Odlehčením večera bylo vystoupení
kralické taneční skupiny Druhý dech.
Linda Lešikarová, kulturní referent

Setkání se seniory a beseda s obyvateli Domu s pečovatelskou službou
Dvě tradiční setkání nejstarší generace Němčic nad Hanou se zástupci města se uskutečnila na přelomu listopadu
a prosince. V úterý 29. listopadu jsme všechny seniory pozvali
do Sportovní haly Suprovka, kde pro ně byl připraven kulturní program i občerstvení a také vystoupení dětí z tanečního
oboru ZUŠ. S plánovanými akcemi města seznámili seniory
paní starostka i pan místostarosta našeho města. Řeč byla nejen o investicích, ale také o zamýšleném projektu seniorského
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taxi či četnějších výletech a akcích pro seniory. Ve čtvrtek se
pak zástupci města vydali přímo do Domu s pečovatelskou
službou, kam seniorům přišli zazpívat a zarecitovat i děti
z mateřské školky. Při posezení si poté obyvatelé měli možnost
promluvit nejen o plánovaných úpravách bytů, ale i o kvalitě
služeb, problémech, které je trápí, na řadu přišly i četné podněty.
Linda Lešikarová, kulturní referent

Němčice
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Do Vysokého za Krakonošem a špičatým zelím
Krakonošův divadelní podzim a špičaté
červené zelí jsou známé pojmy, které neodmyslitelně patří k jednomu z nejvýše položených měst České republiky, a to Vysokému nad Jizerou. Město leží v Libereckém
kraji na rozhraní Jizerských hor a Krkonoš
a je vyhledávaným střediskem zimních
sportů. Jak Krakonošův divadelní podzim,
tak vysocké zelí, se staly cílem autobusového zájezdu němčických divadelních
ochotníků z DS Na štaci a jejich příznivců.
Němčický divadelní spolek byl na národní
přehlídku venkovských divadelních souborů Krakonošův divadelní podzim vybrán
jako jeden z vítězů oblastních divadelních
přehlídek vesnických divadel. Pořadatelem
divadelní přehlídky ve Vysokém je občanské sdružení Větrov a divadelní spolek
Krakonoš, v jehož útulném divadle stejného názvu se přehlídka každoročně pořádá.
Mimo tradiční divadelní přehlídky je město
a okolí více jak 100 let spojováno s pěstováním originálního velmi křehkého červeného zelí, charakteristického špičatým tvarem
hlávky. Zelí je žádaným podzimním artiklem většiny návštěvníků Vysokého, nejen
těch divadelních.
V pátek 9. 10. 2016 v 15:00 hodin vyjel zájezdový autobus se členy němčického
souboru a jejich příznivci přes Prostějov,
Olomouc, Moravskou Třebovou, Litomyšl,
Vysoké Mýto, Holice, Hradec Králové, Hořice, Novou Paku do Vysokého nad Jizerou.
Po příjezdu ve večerních hodinách jsme
byli přivítáni pořadateli a následně ubytováni.
V sobotu dopoledne čekala členy němčického DS a jejich doprovod příprava divadelní scény. Němčický divadelní soubor
se na letošním Krakonošově divadelním
podzimu představil hrou francouzského
autora Michela Klementa s názvem Ani
o den dýl!. S touto hrou vystoupili jak
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v sobotním odpoledním, tak večerním festivalovém vystoupení a sklidili zasloužený
divácký ohlas. Ve Vysokém se v rámci týdenní divadelní přehlídky konaly denně
tradiční vítací ceremoniály před divadlem
a na městském úřadě. Divadelní spolek Na
štaci byl v sobotu odpoledne přivítán v rámci slavnostního oficiálního zahájení 47. ročníku Krakonošova divadelního podzimu
2016 samotným vládcem hor Krakonošem,
který všem zúčastněným souborům popřál
na přehlídce mnoho štěstí. Naši divadelníci
a přátelé divadla z Němčic byli na slavnostní přivítání patřičně připraveni. Přítomným
divákům z řad občanů města a zástupcům
divadelních souborů nabízeli sladké koláčky, domácí tlačenku s němčickým chlebem a tekutý pozdrav z Moravy. Slavnostní
přivítání pokračovalo na městském úřadě,
kde vedoucí divadelního souboru převzala
z rukou paní starostky na památku plastiku
Krakonošovy sojky.
Po přivítání se němčičtí herci šli připravit na odpolední představení a příznivci
němčického divadla se šli projít po městě
a blízkém okolí. Z náměstí JUDr. Karla Kramáře, kde stojí jeho rodný dům, se divácká
část němčického zájezdu vydala Lyžařskou
ulicí kolem bývalé vily prvního ministerského předsedy ČSR JUDr. Karla Kramáře,
dnes hotelu Větrov, k lyžařskému areálu
Šachty. Z terasy restaurace Šachty u horní
stanice lyžařského vleku se návštěvníkům
nabízel nádherný výhled do údolí na roztroušené chalupy obce Sklenařice. V těsném sousedství ski areálu Šachty na okraji
Vysokého nad Jizerou se nachází moderní
zástavba 24 rodinných domků postavená
v retro stylu krkonošských poloroubených
chalup. Roubenky jsou postaveny klasickým spojováním trámů bez použití hřebíků a šroubů, tzv. „na rybinu“. Trámy jsou
natřeny tmavohnědým nátěrem s bílými
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spárami, typickým pro krkonošské chalupy.
Po odpolední turistické procházce zavítala skupina němčického divadelního doprovodu na představení svého souboru, nikoli do hlediště, ale na tzv. půdičku divadla
Krakonoš, kde sledovala inscenaci v televizi
přes televizní okruh. Němčičtí diváci šli do
hlediště až na večerní představení němčických ochotníků. Obě dvě představení němčičtí herci zvládli velmi dobře, důkazem byl
smích a spokojenost diváků.
V neděli, třetí den pobytu ve Vysokém,
se herci i jejich doprovod zúčastnili rozborového semináře jejich inscenace s odbornou porotou. Po semináři následovalo
již rozloučení, jehož součástí je běh členů
jednotlivých souborů kolem farního kostela Kateřiny Alexandrijské jako příslib opětovné návštěvy divadelní přehlídky a města. Na samotný závěr, těsně před odjezdem
domů, si všichni účastníci zájezdu koupili
již zmiňované špičaté zelí, které je opravdu
mnohem jemnější a křehčí než zelí bílé.
Ve Vysokém zelí pěstuje rodina Vondrákových z nedalekých Sklenařic.
Tímto končí vyprávění o třídenní anabázi němčických ochotníků a jejich příznivců do Vysokého nad Jizerou na 47. ročník
Krakonošova divadelního podzimu 2016,
která přinesla všem zúčastněným mnoho
nevšedních zážitků, a to nejen kulturních.
Vladimír Vojanec
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Jaký vliv mají zelené potraviny na náš
organismus a jak přispívají k celkové změně
životního stylu? To bylo téma „Ječmen party“, která se v knihovně konala v druhé polovině října pod vedením Martiny Wolfové
a Petry Klusalové. Již druhým rokem se
městská knihovna zapojila do celorepublikového festivalu „Den poezie“ tentokrát
s motem „Žádný člověk není ostrov“, v rámci něhož představila paní Libuše Matysíková
novou básnickou sbírku s názvem Čas trampa. Autorské čtení obohatily svým přednesem Naděžda Tesaříková, Karolína Hrubá
a Alena Kyseláková. V rámci festivalu se
představili také „Mladí recitátoři“ literárně
dramatického oboru ZUŠ Němčice nad Hanou pod vedením paní Zdeňky Gregorové,
kteří předvedli své vypravěčské schopnosti a
také posluchači mohli vyzkoušet různá artikulační a dechová cvičení.
Blízký východ, region zasažený válkou, to
bylo téma besedy, která
se uskutečnila v neděli
13. listopadu v němčické
knihovně. Jejím hostem
byl cestovatel, bývalý novinář a reportér Českého rozhlasu a současný
pedagog Metropolitní
univerzity v Praze Břetislav Tureček. Více než
dvouhodinová přednáška a následná diskuze
seznámila návštěvníky
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s problematikou blízkovýchodního regionu.
Tureček poukázal na historické souvislosti,
vyložil současné dění a nastínil také motivy
vedoucí mimo jiné i k současným odchodům Evropanů do řad bojovníků na východě.
Listopad se v městské knihovně nesl
také v duchu soutěží, které byly připraveny
pro děti a mládež. V soutěži „O nejlepší komiks“ měly děti prokázat nejen smysl pro
dobrý příběh, ale také své výtvarné schopnosti. V prosinci pak budou vyhlášeni
a odměněni ti nejlepší z nich. Druhá soutěž byla zaměřena na schopnost orientace
v knihovně, v řazení knih a vyhledávání. Za
své detektivní schopnosti dostali nejúspěšnější knižní detektivové sladkou odměnu.
Přeji Vám příjemné prožití svátků vánočních s těmi, které máte nejradši, a šťastný
vstup do nového roku 2017!
Jitka Hanáková, knihovnice

Němčice
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SVÁTEČNÍ OTEVÍRACÍ DOBA KNIHOVNY:
Městská knihovna pro vás bude otevřena do 23. 12. 2016.Od 26. 12. do 30. 12. 2016 bude zavřeno.
Otevřena bude opět od 2. 1. 2017.

Soutěž
Na soutěžní otázku z minulého čísla nám přišlo šest odpovědí a všichni hádající poznali ulici
Jablonského. Ta výherní odpověď přišla mailem
až z německého Duisburgu, odkud se nám ozvala němčická rodačka paní Jana Rauhova, která
k odpovědi přidala i osobní vzpomínku: „V padesátých letech se to odpoledne na ulici hemžilo
dětmi, a nejraději jsme hráli vybíjenou. K nim
jsem patřila i já.“ Výherkyni gratulujeme.

Nová soutěžní
otázka:
Poznáte, která ulice je na tomto snímku?

Odpovídat můžete e-mailem na kultura@nemcicenh.cz, telefonicky na
603 263 088 nebo přinést odpověď osobně do kanceláře v Kulturním středisku.

Turistické informační centrum

Matoušek, Josef: František Taufer
Kniha pojednává o životě a díle významného němčického
rodáka básníka Františka Taufra, který zahynul v první světové válce.
Černý, Květoslav: Soubor perokreseb – Venkov mého
mládí
Kniha obsahuje perokresby němčického rodáka pana Květoslava Černého. Z perokreseb dýchá vzpomínka na časy
dávno minulé, ale především autorova láska k rodné Hané.
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Palíšková, Adéla: Probuzené vzpomínky
Vzpomínky pamětníků na konec II. Světové války ve Vrchoslavicích. Přepsala a převyprávěla Adéla Palíšková.
Almanach
Publikace vydaná k 90. výročí založení Základní školy
Němčice nad Hanou mapuje život na škole od roku 1925
do roku 2015.
Matysíková, Libuše: Místa srdci blízká, Čas trampa
Jedná se o soubory básní vrchoslavické básnířky Libuše Matysíkové, které vydala v roce 2016.

Němčice
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Kam se ztratila láska a úcta
Zamysleli jste se někdy nad tím, jak se
z nás vytrácí láska k rodnému kraji a úcta
k hodnotám, zejména k hodnotám, které nám předali naši předkové? Nedávno
jsem se účastnila slavnostního vojenského ceremoniálu, kdy vojáci stáli na slunci
v nastoupených útvarech, bylo nesmírné
dusno. Byl to ovšem slavností okamžik,
kdy za doprovodu vojenské hudby a jejich
slavnostního pochodu a přinášení vojenské
zástavy vojenští představitelé vzdávali hold
nejen zástavě, ale i naší národní vlajce. Zamrazil mě tento okamžik. Následovala naše
státní hymna a na tribuně stojící delegáti
v civilním oblečení stáli s rukou na srdci a v
hrdém postoji setrvali až do konce skladby.
Naopak na straně veřejnosti se nic moc
nezměnilo, stánkaři dál prodávali přeškvařené klobásy, chlapi se dál bavili u piva
o fotbale a maminky se nerušeně účastnily
hry s dětmi. Měla jsem pocit, že melodie
jim možná připadala známá, ale úplně se
vytratila úcta k naší hymně, na kterou byli
naši předkové tak hrdi a pyšně se k ní hlásili, kdykoliv zazněla. Nevím, jak muselo být
těm, co tam stáli nehnutě v pozoru, co jim
probíhalo hlavou. Je přece samozřejmostí,
že vojáci nasazují životy při každé příležitosti, kdy je toho zapotřebí, ať se jedná
o živelné pohromy, katastrofy nebo obranu
vlasti, je vlastně dobře, že si tady veřejně
a slavnostně předávají vyznamenání za
statečnost, aspoň je tu guláš a pivo. Kde
se ztratily základní prvky výchovy, že když
se hraje hymna, jí mám vzdát úctu, protože tím vzdávám hold i těm co se zasloužili
o to, abych mohl žít v tomto státě, mohl volně chodit po městě a užívat si svobody?
Nedá se všechno házet na učitele, že nás
to nenaučili, protože ti co pili to pivo, už
dávno žili svým životem, ty malé děti nevěděly, že se hraje hymna, ale maminky jim
neřekly, počkej stůj, teď si chvilku nehraj,
pak ti to vysvětlím. A nakonec proč by se to
nemohlo svézt na učitele, že to neumíme,
je přece od toho placený a ještě se jim má
přidat na platu, tak ať se starají. Ne, není to
chyba učitelů, je to chyba nás všech, ani já
jsem se neotočila a neřekla těm u piva, hrají
hymnu, buďte zticha, ani těm maminkám
jsem to neřekla. Sice ve mně zůstala ta úcta,
ale nebyla jsem dost silná na to, abych ke
změně chování přivedla i ty okolo. Ale nebyla jsem sama, naštěstí nás byla většina co
stáli nehnutě při libých tónech naší hymny.
Ale stejně jako já ani oni v sobě nenašli sílu
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upozornit na nevhodné chování těch druhých. A to je chyba.
A kde se tedy ztrácí láska a úcta – přece v každém z nás, sáhněme si do svědomí
a řekněme si, kdo z nás má doma na stolečku
vystavenou fotku svých rodičů a prarodičů
a kdo z nás říká dětem - na tomto obrázku
jsou tvoji předci, ti vybudovali základ toho,
co tu máme, važ si jich, i když jsi je třeba nezažil. Místo toho jsme rádi, že se dítě zabaví
mobilem nebo internetem, nic po nás nechce, ale uvědomme si, že se od nás ani nic
nedoví, že od nás mimo zabezpečení životních potřeb nedostane vůbec nic, že budujeme pouze lidskou fasádu, ale nebudujeme
domov, ztrácíme lásku a úctu k sobě samým.
Vždyť přesně toto budou ty naše děti pře-
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dávat svým dětem, pokud je ovšem nebude
obtěžovat ty děti vůbec mít. Za chvíli budeme hodnotit ten uplynulý rok a tak dejme
si závazek, že aspoň jednou týdně vypneme
televizi a povíme něco o sobě svým dětem
a vnukům, že s nimi zajdeme do přírody
a ukážeme jim ty nádherné dary a že nám
aspoň jednou za týden nebude na obtíž dát
něco ze sebe i těm druhým.
Naučme se zastavit s úctou a láskou
před symboly naší státnosti a buďme hrdí
na svou zem, svůj kraj, svou rodinu a sami
na sebe. Musím ale uznat, že když se hraje
při slavnostní příležitosti hymna v našem
kině, stojí vzorně celý sál. Na volném prostranství už to bývá horší.
Jana Otáhalová
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Z činnosti spolků
DOBROVOLNÍ HASIČI ROKU 2016
Krásné čtvrté místo si 16. listopadu ze slavnostního galavečera vyhlášení výsledků ankety Dobrovolní hasiči roku 2016
z Brna přivezla naše němčická jednotka dobrovolných hasičů,
která se do této ankety přihlásila se zásahem ze dne 26. 9. 2015
v Němčicích nad Hanou. Jednalo se o záchranu mladistvého.
V té době se rekonstruovala silnice a chodníky na sídlišti
v Němčicích nad Hanou. Na ulici Okružní byl uskladněn materiál, který nebyl nijak zabezpečen a mezi nimi i palety se
silničními obrubníky, které byly špatně poskládané na sobě.
Mladistvý si hrál a přelézal tyto palety a při tom došlo k sesunutí jedné palety s obrubníky. Při tomto sesunutí zůstaly mladistvému zaklíněny dolní končetiny pod paletou. Po vyhlášení
poplachu z operačního střediska Olomouc naše jednotka vyjela
k této události. V první chvíli jsme se nemohli s technikou dostat na samé místo, neboť silnice byla rozkopána a nedalo se přímo projet. Proto členové na místo doběhli, aby mohli poskytnout první pomoc dotyčnému. Auto tam dojelo o něco později
po uvolnění cesty.
Sesunutá paleta byla stabilizována a zabezpečena dřevěnými trámky a mladistvému byla poskytnuta opora, neboť byl již
vysílen a to jak psychicky, tak i fyzicky. Po dojezdu techniky
na místo zásahu a současného příjezdu i profesionálních hasičů
z Kojetína, byla paleta pomocí hydraulického rozpínáku a lidské síly nadzvednuta a mladistvý byl vyproštěn. Byl položen na
páteřní desku a byla mu poskytnuta předlékařská první pomoc.
Následně byl předán letecké záchranné službě.
Odborná porota zhodnotila tento zásah kladně a poslala nás do finále této soutěže. Do finále se dostalo 5 jednotek
sboru dobrovolných hasičů ze severní Moravy. Kdo vyhraje, již

záleželo na hlasování a posílání hlasů vás, našich spoluobčanů,
rodin a známých. I když jsme se snažili co nejvíce vás všechny
oslovit, tak přesto to bylo málo a my jsme se nakonec umístili
na 4. bramborovém místě. I když je to částečné zklamání, tak je
to současně pro nás i výzva na příští anketu. Přes to všechno
bych chtěl poděkovat jménem svým i jménem členů zásahové
jednotky za všechny příznivce, kteří nám poslali své hlasy. Děkujeme.
Jan Kyselák, zástupce velitele JSDH

Výroční valná hromada SDH Němčic nad Hanou
12. listopadu jsme se sešli na Valné
hromadě v Němčicích nad Hanou. Vladimír Kyselák zahájil schůzi a po přečtení
programu přivítal milé hosty, člena ústředí sdružení hasičů Jiřího Zipse, z HZS
Kojetín Miroslava Charváta, starostu
okrsku Květoslava Špačka, starostku města Ivanu Dvořákovou, Ing. Janu Oulehlovou, za DDM Orion Barboru Žeravskou,
Lenku Kopřivovou a zástupce okolních
sborů. Byl zhodnocen uplynulý rok, přečtena zpráva starosty, velitele, pokladní
a revizní zpráva. Byli přijati noví členové.
Letos opouští zásahovku její velitel Vladimír Kyselák. Byl u jejího zrodu
v roce 1999. Staral se o chod jednotky
a vybavení hasičů zásahovými obleky,
přilbami a ochrannými pomůckami.
Postaral se o zajištění bojeschopnosti
jednotky o Tatru 148, která byla dále převelena do SDH Ptení, CAS na podvozku
Trambus, který byl prodán. V současné
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době se staráme o Tatru 815 CAS 32 a novou Tatru 815 CAS 20, o dopravní Avii,
plošinu na Trambusu a žebřík na podvozku Saxerin. Aktivně se zúčastňoval
zásahů. Bylo mu slavnostně poděkováno
za jeho obětavou práci. I když opouští
zásahovou jednotku, zůstává jako velitel
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sboru. Na místo velitele jednotky nastoupí od nového roku Jan Kyselák.
Dále byla oceněna medailí za příkladnou práci ing. Jana Oulehlová za spolupráci a podporu hasičů z pozice pracovnice kultury.
Pavel Kvíčala, SDH Němčice nad Hanou
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TJ STAVEBNÍ STROJE NĚMČICE NAD HANOU
Mistrovství České republiky v kolové a krasojízdě
Dva mistrovské tituly a další krásná
umístění si v sobotu 22. října odnášeli
němčičtí krasojezdci ze Sportovní haly
Suprovka, kde se uskutečnilo Mistrovství
České republiky v sálové cyklistice.
Před zaplněnými tribunami se k radosti domácího publika z mistrovského
titulu radovala hned ve dvou kategoriích němčická krasojezdkyně Adéla Přibylová, která kromě kategorie žen zví-

tězila s Jaroslavem Vránou i v kategorii
dvojic. Druhá ženská zástupkyně místního oddílu Aneta Šiklingová skončila
šestá.
V mužské kategorii obsadil Jaroslav
Vrána čtvrté místo. Zvítězil Jakub Mašek
z TJ Sokol Řečkovice.
V kolové zvítězila dvojice z TJ Svitávka před závodníky z TJ Favorit Brno a TJ
Start Plzeň.

Jako hosté se představila čtveřice krasojezdkyň ze slovenského Kolárova, která
se stala o víkendu vítězi televizní soutěže
Česko-Slovensko má talent. Velkého poděkování za organizaci celého mistrovství se dostalo pořadatelům v čele s ředitelkou soutěže Martinou Kouřilovou od
představitelů Českého svazu cyklistiky
i od zúčastněných závodníků.
Jiří Vosička

Dne 11.11.2016 nás navždy opustila paní Miluše Mikalová. Mistryně sportu, která jako závodnice pro Němčice nad Hanou vybojovala historicky první titul dorostenecké mistryně ČSSR a tři tituly mistryně ČSSR
ve dvojicích.
Jako trenérka za 45 let činnosti vychovala spoustu úspěšných závodníků, kteří proslavili nejen tento opomíjený sport, ale i Němčice a Českou republiku.
Dlouhých 34 let působila jako předsedkyně oddílu krasojízdy TJ Stavební stroje
Němčice nad Hanou.
Láska ke sportu, pevná vůle a nevšední obětavost ji zdobila po celý její život. Práce
s mládeží ji naplňovala. Zapsala se nesmazatelně do historie české cyklistiky i do našich
srdcí. Nás, kteří kdy šlápli do pedálů krasojezdeckého kola a vyslechli její rady, výtky či
pochvaly. Nás, kteří i v budoucnu vždy po prvním úspěšném zvládnutí nového cviku
navždy v uších uslyší její oblíbenou větu: „Tak, a teď to zopakuj ještě pětkrát“…

Číslo 4/2016
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Mistrovství České republiky
neregistrovaných hráčů v tenise
Od pátku 9. září do neděle 11. září se konalo v tradiční baště
českého tenisu v Prostějově mistrovství České republiky neregistrovaných tenistů, kde Němčice nad Hanou reprezentoval
Radim Janíček (ve čtyřhře mužů a mixu). Mělo i mezinárodní
účast ve 4 hlavních kategoriích - dvouhra muži, čtyřhra muži,
čtyřhra ženy a mix. Do těchto kategorií se nakonec probojovalo více jak 150 hráčů z oblastních kvalifikací, čímž se tento
dvanáctý ročník stal nejpočetnějším ve své historii. Kromě vysokého počtu hráčů se také velmi zkvalitnila a téměř zprofesionalizovala samotná příprava hráčů na turnaj, protože i herní
úroveň jde stále vzhůru a o samotném úspěchu již nerozhoduje
štěstí v losu, ale komplexní připravenost, fyzická kondice, umění ve správný čas regenerovat a také mentální příprava na turnaj
i jednotlivý zápas. Tyto všechny faktory řada hráčů nepodceňuje a nakonec to i rozhodlo o konečných výsledcích. Ve čtyřhře
mužů se v pátek předvedlo rekordních 37 dvojic velmi vysoké
herní úrovně. V pátek se hrálo ve skupinách, v sobotu začalo
vyřazování a v neděli se dohrával celý turnaj (semifinále a finále). Druhé semifinále bylo vyvrcholením deblového turnaje,
proti sobě nastoupili haloví mistři 2016 - Radim Janíček se Ctiradem Černým proti neméně kvalitnímu páru Josef Havlíček
a Martin Beneš. Zde žádné papírové předpoklady nebyly, hráči
se znají velmi dobře, vědí o svých kvalitách i slabinách, takže
zde to bylo zcela „fifty – fifty“ a v režii hráčů samotných. A zde
se potvrdilo, že dvojice Janíček/Černý měla větší hlad po vítězství a ve velmi pěkném utkání zvítězila. Borci tak zúročili velmi
důslednou přípravu na tento turnaj. Finále samotné pak již bylo
v režii této dvojice a zaslouženě tak dokráčela k vítězství i v letním Mistrovství ČR neregistrovaných tenistů.
V soutěži mixů, které se hrály od soboty do neděle, se utkalo
velmi slušných 27 dvojic.
V mixech se utkali v nedělním finále asi dva aktuálně nejlepší páry na okruhu Vít Krejčiřík s Kamilou Kubicovou proti
Radimu Janíčkovi s Jitkou Šotolovou. Tento zápas, tak jako celý
turnaj, snesl ty nejvyšší možná kritéria na tuto kategorii a po
krásném boji se z vítězství v této disciplíně radovali Kamila Kubicová a Vít Krejčiřík.
Radim Janíček
Výsledky:
Čtyřhra muži (37 dvojic) :
1. Mistři ČR : Janíček Radim - Černý Ctirad
2. Bednář Pavel - Šedivý Jiří
3. Beneš Martin – Havlíček Josef, Heger Richard – Svozil Martin

Čtyřhra MIX (27 dvojic) :
1. Kubicová Kamila – Krejčiřík Vít
2. Šotolová Jitka - Janíček Radim
3. Kúšiková Ľubica – Laštůvka Marek, Kadlecová Lucie – Herzán Drahoš
10 nejlepších hráčů roku 2016

Body:

1.

Janíček Radim

405

2.

Černý Ctirad

380

3.

Střílek Jiří

363

4.

Beneš Martin

314

5.

Kubát Martin

296

6.

Tofi Martin

290

7.

Havlíček Josef

288

8.

Dvořáček Libor

267

9.

Kolář Michal

260

10.

Krejčiřík Vít

248

KALENDÁŘ AKCÍ
19.-23. prosince Recyklujeme a tvoříme - knihovna
25. prosince
Turnaj ve volejbale
26. 12. 16:30 Živý betlém s betlémským světlem – farská zahrada
20:00 Štěpánská zábava
28. prosince
Vánoční turnaj ve stolním tenise
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31. prosince
11:00
28.ledna
29.ledna
4. února
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Silvestrovský výjezd přátel cykloturistiky
– od Šikulky
Ples SDH
Dětský karneval
Mistrovství Olomouckého a Zlínského
kraje v sálové cyklistice

Číslo 4/2016

FK Němčice nad Hanou
Žáci FK Němčice nad Hanou v krajském přeboru
V krajském přeboru Olomouckého kraje se již druhým rokem
protloukají mladší a starší žáci FK Němčice nad Hanou. Zatímco
v prvním roce zde získávali zkušenosti, tak v letošním soutěžním
ročníku pokukují po nejvyšších metách. Hlavně starší žáci pod
vedením trenérského dua Klusal Zdeněk, Kleveta Miroslav se pohybují v popředí tabulky. Po podzimní části patří starším žákům
pěkné 4. místo se ziskem 31 bodů. V průběhu podzimu mužstvo ze 14 zápasů 10krát vyhrálo, z toho 1krát na penalty a 4krát
prohrálo, z toho 2krát na penalty. Skóre z podzimních zápasů je
aktivní 41 : 15. Jako jediní dokázali na podzim porazit vedoucí
Mohelnici v poměru 2 : 1. Nutno dodat, že po loňském trápení,
kdy si kluci po přechodu na velké hřiště vytrpěli své, tak si tento
úspěch zaslouží. Přáním do jarních bojů je probojovat se na medailové pozice, na první místo je ztráta 7 bodů, což není mnoho.
U mladších žáků je situace o trošičku horší, ale jen při pohledu na tabulku. Mužstvo, které vede trenér Ivo Kopřiva, předvádí
fotbal, který se líbí. Jen proměňování šancí připravilo kluky a dvě
děvčata o umístění v první pětce tabulky. Po podzimu mladším
žákům patří 9. místo se ziskem 18 bodů. V pěti zápasech slavili
výhru, z toho 1krát na penalty, 9krát odešli poraženi, z toho 4krát
na penalty. Celkové skóre po podzimu je 31 : 35. Cílem do jarních
bojů je zlepšit proměňování šancí a pak nebude problém probojovat se na vyšší příčky.
Celkově panuje v klubu spokojenost s vystupováním žáků
v krajském přeboru. Velkou pochvalou je pro všechny, že i tak
malý klub se může v této kategorii měřit se soupeři, jako jsou
Mohelnice, Jeseník, Šternberk, Zábřeh, Nové Sady a další. Poděkování patří hlavně trenérům!!!
Ivo Kopřiva – sekretář FK Němčice nad Hanou

Číslo 4/2016

TABULKA TURNAJE KM OFS PROSTĚJOV - MLADŠÍ
ŽÁCI - NĚMČICE NAD HANOU 27.11.2016
1. FK NĚMČICE n.H.
4 4 0 0 12:2 12 bodů
2. SOKOL KONICE

4 2 1 1 10:6 7 bodů

3. SK SOKOL TĚŠETICE

4 1 2 1 9:8

5 bodů

4. TJ SOKOL TOVAČOV

4 1 1 2 6:7

4 body

5. KMK ZUBR PŘEROV

4 0 0 4 2:16 0 bodů

Nejlepší hráč: Ondřej MITANA, FK NĚMČICE n.H.
Nejlepší brankářka: Daniela NAVRÁTILOVÁ, SOKOL KONICE
TABULKA FINÁLOVÉHO TURNAJE – STARŠÍ PŘÍPRAVKA
O POHÁR PŘEDSEDY SPORTOVNĚ TECHNICKÉ KOMISE OFS PROSTĚJOV, KOSTELEC NA HANÉ, 6.11.2016
1. MOSTKOVICE
4 4 0 0 8 : 0 12
2. NĚMČICE n.H.

4 2 1 1 5:5 7

3. URČICE

4 1 2 1 3:5 5

4. NEZAMYSLICE n.H.

4 1 0 3 2:5 3

5. KONICE

4 0 1 3 3:6 1

Nejlepší hráč: Šimon VYBÍRAL, TJ SOKOL MOSTKOVICE
Nejlepší brankář: Roman MITANA, FK NĚMČICE n.H.
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NS PANTLÉK
Vítězná balada
Po horkém létě, plném různých vystoupení, vyvstal před námi na podzim jeden jediný cíl. Tím cílem bylo republikové
finále Pionýrského sedmikvítku folklorních tanců v Přibyslavi. Protože v této
soutěži nejsme žádnými nováčky a dosáhli
jsme v minulosti řady krásných cen, je pro
nás účast stále těžší. Získat ocenění v této
soutěži není vůbec jednoduché. Navazujeme na naše dřívější úspěchy jako – Tryznový obřad, Čepení nevěsty, Vařele sme
trnku, Spadla mě šavlička, Babský tanec,
Koně, Had leze z díry apod., a tak se musíme hodně snažit. Je třeba vymyslet pásmo, které zaujme porotu, vybrat správnou
hudbu, správně choreograficky zaplnit
pódium, sehnat buď nahrávku anebo hudebníky, nezanedbat zpěv, správně upravit
kroje a v neposlední řadě do detailu vypracovat taneční krok jednotlivých tanců,
když k tomu přidáme i projev tanečníků,
je toho strašně moc, na co nesmíme zapomenout. Proto jsme si pro letošní rok připravili dvě pásma – první Jednó, dvakrát
nakročím – což je soubor písniček jako
Krásná pastýřka, Náš kohoutek kokrhá a
Měl sem. Našich osm děvčátek se s tímto
pásmem porvalo až obdivuhodně. Trénovali jsme v podstatě již od jara a upravovali
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detaily, aby bylo pokud možno vše vychytané. Podle mě byla děvčátka úžasná, žádná to nespletla…. ale přece jenom porota
měla výhrady, že zpěvačka nebyla stejně
upravená jako tanečnice, i když krásně
zpívala, přece jen si toho porota všimla –
ocenila zpěv, ale pohaněla úpravu kroje.
Přitom Klárka v tom byla nevinně. Jedna
z holčiček zapomněla černé pásky, a tak jí
půjčila svoje, tím samozřejmě musela do
pracovního kroje a porota si toho všimla.
Některá děvčátka nezvládla přesně krok
sousedské a většina tance se konala v kruhu. A tak na nás žádná cena nevyšla.
Druhé pásmo byla Balada – smutný
příběh dětí, kterým zemřeli rodiče a jim
nezbylo nic víc, než dát kytičku na jejich
hrob. Sehnali jsme nahrávku Bučovské
kapely, Eliška přidala svůj zpěv, abychom
doladili atmosféru, a hlavní roli sehrála
Kristýnka, která ani jednou při zkoušce
neztratila chuť dělat to, co jsme na ni vymysleli, každý detail jsme upravovali, každý pohyb rukou, hlavy atd. Někdy začínala
i desetkrát, než zvládla správný nástup na
scénu (za to ji moc obdivuji). Jejího bratra
sehrála Terezka, u které nikdo nezapochyboval, že je zlomená žalem. Malá Hanička
s panenkou perfektně zvládla změnu situace na scéně, protože vzdálenost mezi ní
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a Kristýnkou byla dvojnásobná než u nás
na zkoušce. V ten moment už bylo hlediště
v naprostém tichu, jen bylo slyšet vrznout
dveře nově příchozích diváků. Samozřejmě nesmím zapomenout na naše dva důstojné pomníky Radka a Janu.
Moc hezky se poslouchalo hodnocení
poroty, že toto bylo nejlepší vystoupení
z celého dne, pokud byste se chtěli podívat
na naše vystoupení tak na adrese: Vysíláme živě – Pionýrský sedmikvítek, Přibyslav 19.11.2016.
Byla jsem hodně pyšná na naše tanečnice, protože tak hezky obstály v počtu
více jak 300 tanečníků.
A na závěr mi ještě zbývá doplnit, že
v mezičase jsme byli potěšit babičky a dědečky v Nových Hvězdlicích a zbytek času
jsme se věnovali samozřejmě přípravě na
Živý betlém.
Pro letošní rok bychom rádi přidali
novinku a to, kdo bude chtít domů přinést
živé světlo z Betléma, rádi za ním dojdeme
a plamínek radosti a štěstí přineseme a popřejeme krásné a pohodové Vánoce, stačí
nám předat vzkaz na kulturu. A všem
našim příznivcům, a vlastně úplně všem,
přejeme krásné vánoční svátky i šťastný
nový rok.
Jana Otáhalová, vedoucí NS
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Za němčická humna č. 34

Za Husarem
do Koválovic – Osičan
V Koválovicích – Osičanech v rekonstruované budově původní hospody U nádraží, která později sloužila jako obchod, je v provozu od října 2015 nový minipivovar pojmenovaný HUSAR.
Jedná se o řemeslný pivovar, což znamená, že pivo se vyrábí
tradiční technologii bez filtrace a pasterace piva. Tímto způsobem se získává čerstvé neupravené pivo s tradiční chutí.
Řemeslný pivovar Husar vaří spodně kvašená piva, 11˚ Husar světlý ležák, 12˚ Husar světlý ležák, 13˚ Husar jantarový
speciál a 14˚ Husarský kousek.
Ve varně pivovaru se zpracovává hanácký slad ze Záhlinic
u Hulína, z něhož se získává sladina, která se obohacuje o žatecký chmel a následně probíhá chmelovar, čímž se získá tzv.
mladina. Mladina se přemístí do otevřených spílek, do kterých se přidávají pivovarské kvasnice. V průběhu kvasného
procesu kvasnice přeměňují cukr z mladiny na alkohol a oxid
uhličitý. Pivo se po vykvašení přečerpá do ležáckých tanků.
Doba ležení (zrání) závisí od druhu piva
a trvá 30 dnů a více. V ležáckých tancích
při dokvašování se pivo přirozeně dosycuje CO2, který ovlivňuje říz piva.
S historií, výrobní technologií a sortimentem vyráběných piv se může seznámit každý, kdo zavítá na návštěvu
pivovaru Husar v rámci dnů otevřených
dveří, které se konají příležitostně. Ná-
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vštěva tohoto pivovaru může být příjemným zpestřením vyjížďky na kole, neboť tento leží v blízkosti cyklostezky Nezamyslice - Morkovice.
U příležitosti prvního výročí otevření Řemeslného pivovaru Husar se dne 12. 11. 2016 konala oslava spojená se dnem
otevřených dveří. V rámci oslav bylo mimo stálého sortimentu nabízeno také speciální třikrát chmelené pivo medová
14 nazývaná Husarský kousek. Otevření pivovaru pro veřejnost
využila i skupinka cykloturistů z Němčic nad Hanou a okolí,
kteří návštěvu „Husara“ zvolili jako cíl odpolední podzimní
vyjížďky na kolech. Po 11 km, které jsme ujeli po cyklostezce
z Němčic do Osičan - Koválovic nás čekalo v minipivovaru
milé přivítání v podobě nabízené ochutnávky Husarského
kousku. Následovala komentovaná prohlídka pivovaru včetně varny, spílky, ležáckých tanků spojená s degustací vzorků
místních piv. Prohlídka byla zakončena ve sklepení pivovaru.
Na závěr exkurze jsme si mohli kromě guláše a čepovaných piv
zakoupit zdejší piva s sebou domů v 1,5 litrových PET láhvích.
Návštěva Řemeslného pivovaru Husar byla předposlední akcí
přátel cykloturistiky z Němčic nad Hanou. Poslední vyjížďkou na kolech v roce 2016 bude tradiční SILVESTROVSKÁ
AKCE Němčice – Morkovice (malé občerstvení z vlastních zásob) – Němčice,
po cyklostezce Nezamyslice – Morkovice 31. 12. 2016. Odjíždí se v 11:00 hodin
z náměstí od Šikulky.
Srdečně jsou zváni všichni přátelé cykloturistiky i aktivního pohybu, kteří se
chtějí stylově rozloučit s rokem 2016.
Vladimír Vojanec
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Vítání občánků se dne 5. 11. 2016 zúčastnili:

Michaela a Michal Babirádovi se
synem Milanem

Naděžda a Jan Ferjancovi s
dcerou Adélou

Pavlína a Petr Gabrhelíkovi se
synem Tobiasem

Kateřina Pancová a Pavel
Pleva s dcerou Natálií

Seznam občanů, kteří v období od 25. 9. 2016 do 30. 11. 2016 oslavili
své životní jubileum
70 let
Miroslav Černý
Pavel Soušek

80 let
Marie Bosáková
Aloisie Vykoupilová
ovvá
o

75 let
Evžen Filip
Miroslav Vránaa

91 let
Stanislav Trp
Trpík

Všem jubilantům
bblahopřejeme a přejeme
hodně zdraví.
Hana Mikulčíková,
matrik
matrikářka

Markéta Vránová s vnukem
Jakubem

Alena Šenkyříková a David
Štuller se synem Mikulášem
Němčice pod lupou vychází v nákladu 300 výtisků. Adresa vydavatele i redakce město Němčice nad Hanou,
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Termín uzávěrky příštího čísla je 6. března 2016.
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