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Olomoucký kraj ocenil
Němčice nad Hanou za
moderní knihovnické
a informační služby.
V rámci krajského kola
soutěže Vesnice roku
2017 získala knihovna
ocenění za svou činnost, díky kterému postupuje do celostátního
kola soutěže o Knihovnu roku 2017. Více na
str. 17.

Máme za sebou 31. ročník Hanáckého divadelního máje (foto: M. Wolf)

Veterán rallye 2017 (foto: J. Vosička)
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Z činnosti města

Energetické úspory budovy Sboru
dobrovolných hasičů
Tuto stavbu realizuje společnost Stavba a interiér Praha, s.r.o. V současné době se dokončuje zateplení střechy a obvodového pláště budovy. Celkové
náklady na tuto investiční akci, tedy vysoutěžená
cena činí 1.725.475,10 Kč. Na tuto investiční akci
byla poskytnuta městu dotace z Operačního programu životní prostředí. Sjednaný termín dokončení
díla je 31. 8. 2017.

Obnova kamenného kříže
u zemědělského družstva

Rekonstrukce vodovodu, odpadů a koupelen
na Domu s pečovatelskou službou

Pro restaurování kamenného kříže byl vybrán
v poptávkovém řízení MgA. Martin Parobek. V
současné době je zhotoven nový betonový podstavec. Kříž je již hotov, připraven v dílně restaurátora.
Osazen na své místo bude v měsíci září. Náklady na
restaurování budou činit 195 tisíc Kč. Městu byla
poskytnuta dotace ve
výši 50 tisíc Kč od Olomouckého kraje.

Rekonstrukci Domu s pečovatelskou službou /DPS/ provádí
firma TEMINI Stav. s.r.o. Kroměříž, která vyhrála výběrové řízení
na uvedené práce. Cena díla činí
2.270 tisíc Kč. Akce je plně financována z rozpočtu města. Práce na
DPS jsou v plném proudu. Děkuji
touto cestou všem uživatelům DPS

i jejich rodinným příslušníkům
za vstřícný postoj k prováděným
opravám a za trpělivost. Odměnou bude uživatelům nová koupelna se sprchovým koutem a věříme, že se zlepší tímto opatřením
i kvalita dodávané užitkové vody.
Předpokládaný termín dokončení
prací je srpen 2017.

Pokračování rekonstrukce budovy kina OKO
Rekonstrukce budovy kina proběhla na podzim
roku 2016. Výměnu střešní kritiny a opravu krovů
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 provedly firmy Miroslava Floriána
a Martina Kyseláka. Nejnákladnější část opravy kina
spočívala v zásahu do jevištní techniky a osvětlení hlediště. Práce na opravě jevištní techniky zajistila firma
GRADIOR s.r.o., Brno a Lumidée s.r.o, Praha.
Mimo dotaci od Olomouckého kraje ve výši 400
tisíc korun byly všechny náklady ve výši 5.466 milionu korun hrazeny z rozpočtu města.
Pro rok 2017 zařadilo zastupitelstvo města do svého rozpočtu položku na opravu fasády zadního traktu budovy kina. Soutěží byly vybrány firmy Miroslava Floriána a Martina Kyseláka. Náklady ve výši 450
tisíc korun budou hrazeny z prostředků města. Práce
proběhnou v měsících srpen a září 2017.

Rekonstrukce chodníků na ulici Trávnická
Vítězem soutěže je společnost V.H.P. Ivanovice na Hané. Práce budou provedeny v měsíci srpnu 2017. Cena díla činí 423.460,Kč. Akce je plně financována z rozpočtu města.
Ivana Dvořáková, starostka
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Naše obec recyklací elektrospotřebičů
výrazně ulevila životnímu prostředí
Loni občané odevzdali k recyklaci 36 televizí, 14 monitorů
a 318 kg drobného elektra. Snaha obyvatel obce recyklovat staré
a nepoužívané elektrospotřebiče se již několik let vyplácí. Naše
obec obdržela certifikát vypovídající nejen o přínosech třídění
televizí a počítačových monitorů, ale také o velkém významu
sběru drobných spotřebičů, jako jsou mobilní telefony.
Díky environmentálnímu vyúčtování společnosti ASEKOL můžeme nyní přesně vyčíslit, o kolik elektrické energie,
ropy, uhlí, primárních surovin či vody jsme díky recyklaci vysloužilého elektra ušetřili ekosystém Země. Víme také, o jaké
množství jsme snížili produkci
skleníkových plynů CO2 nebo
nebezpečného odpadu. Informace vycházejí ze studií neziskové společnosti ASEKOL,
která s obcí dlouhodobě spolupracuje na recyklaci vytříděných elektrozařízení.
Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti
ASEKOL vyplývá, že občané
naší obce v loňském roce vytřídili 36 televizí, 14 monitorů
a 318 kg drobných spotřebičů.
Tím jsme uspořili 14,49 MWh
elektřiny, 697,92 litrů ropy,
67,84 m3 vody a 0,66 tun primárních surovin. Navíc jsme
snížili emise skleníkových plynů o 3,20 tun CO2 ekv. a produkci nebezpečných odpadů
o 14 tun.
Výsledek studie jednoznačně prokázal, že zpětný odběr
elektrozařízení, i těch nejmenších, má nezanedbatelný pozitivní dopad na životní prostředí. Když si uvědomíme, že
recyklace běžných 100 televizorů uspoří spotřebu elektrické energie pro domácnost až
na 4 roky, nebo ušetří přibližně
400 litrů ropy potřebných až
k sedmi cestám do Chorvatska, jsou to impozantní čísla.
Pozitivní zprávou pro uživatele
počítačů také je, že odevzdání
10 vysloužilých monitorů ušetří spotřebu energie potřebnou
pro chod notebooku po dobu
necelých 5 let. Všichni ti, kteří
tříděním takto zásadně přispívají k ochraně životního prostředí, si zaslouží obrovský dík.
Studie LCA posuzuje systém zpětného odběru CRT
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televizorů, počítačových monitorů a drobného elektrozařízení.
Hodnotí jejich sběr, dopravu a zpracování až do okamžiku finální recyklace jednotlivých frakcí vyřazených spotřebičů do
nového produktu. Pro každou frakci byly vyčísleny dopady na
životní prostředí. Výsledky studie jsou prezentovány jako spotřeba energie, surovin, emise do ovzduší, vody a produkce odpadu. Konečná bilance vyzněla pro zpětný odběr elektrozařízení jednoznačně pozitivně, a to ve všech aspektech.
Martina Lakomá,
referentka životního prostředí
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Ze života MŠ
Rodičům i široké veřejnosti bychom
chtěli připomenout, co vše naše předškolní zařízení nabízí. Pracujeme podle
vzdělávacího programu „Moje země a já
v ní“, zaměřujeme se na oblast environmentální výchovy a postupně upravujeme podmínky MŠ směřující k ekoškolce. Velkou radost máme z pěkně
se rozrůstající přírodní zahrady, která
nabízí pestrou škálu aktivit pro děti
a podporuje jejich pozitivní vztah
k přírodě a vůbec ke zdravému stylu
života s dostatkem pohybu v podnětném přírodním prostředí. Tuto
filosofii přenášíme i do provozu MŠ
– třídíme odpady, používáme šetrné
čisticí prostředky, při přípravě stravy
využíváme sezonní čerstvé potraviny
a bylinky z naší zahrady.
Celý tým 15 pracovníků usiluje
o vytvoření prostředí, ve kterém se
všichni cítí dobře a bezpečně. Děti
jsou vedeny k tomu, aby v přirozeném prostředí skupiny vrstevníků
získávaly ty nejkvalitnější lidské postojové hodnoty. Velkou péči věnujeme přípravě dětí na vstup do ZŠ,
spolupracujeme s MENSOU- pracujeme se systémem NTC učení (Učení
dětského mozku za pomoci cvičení.
Zaměřuje se na aktivity, které vedou
k rozvoji mozku a schopností dítěte),
využíváme prvků Hejného metody
pro rozvoj matematické pregramotnosti a stimulačního grafomotorického programu MAXÍK. Pro děti

zajištujeme bohatou nabídku kulturních
a výukových programů v průběhu celého
roku. Široká je i naše nabídka odpoledních zájmových aktivit, např. seznamování se s angličtinou, logopedická péče,

pěvecký sbor a taneční kroužek. Spolupracujeme s městskou knihovnou, ZŠ,
Střediskem volného času Orion a ZUŠ
v Němčicích nad Hanou, dále s hasičským sborem a dalšími spolky ve městě.
S dětmi pravidelně připravujeme
vystoupení pro seniory v Domě
s pečovatelskou službou a Klub žen.
Účastníme se festivalu MATEŘINKA. Divadelní představení zajišťujeme přímo v MŠ nebo v Kině OKO.
Pravidelně se zapojujeme do sportovních soutěží, např. Do Plavecké
olympiády ve Vyškově a Sportovní
olympiády v Doloplazech. Jsme otevřeni partnerství a spolupráci s rodiči. Velkou událostí, která probíhá
vždy v červnu, je slavnostní Rozloučení se školáky, které probíhá v sále
Kina Oko za účasti rodičů a přátel
MŠ. Ke konci roku oslavíme kulaté
40. výročí otevření mateřské školy
v Němčicích nad Hanou.
Naše mateřská škola má 4 třídy. Provoz začínáme již od 6,00 do
16,30. Máme dostatečnou kapacitu,
takže přijímáme i děti z okolních
obcí. Veškeré informace, nejen
k přijímání dětí do MŠ Němčice
nad Hanou, jsou uvedeny na našich
stránkách www.msnemcicenadhanou.webnode.cz .
Vše potřebné vám také rádi ukážeme při návštěvě mateřské školy.
ředitelka MŠ Andrea Kopová
a kolektiv

Ze života ZŠ
Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2017 / 2018
V souvislosti se změnami, kterými základní školství nyní
prochází, proběhl zápis pro školní rok 2017/2018 po mnoha letech ve zcela odlišném termínu. Tím termínem na ZŠ Němčice
nad Hanou byl 7. duben 2017. Celkem k zápisu přišlo 47 dětí.
Z toho 6 dětí u zápisu bylo již před rokem. A i letos některé děti
po zápisu do 1. ročníku nenastoupí, neboť se ukázalo, že jim
prospěje ještě jeden rok v mateřské škole.
Na zápisu se každoročně podílejí třídní učitelky a učitelé
z 1. stupně, výchovná poradkyně a jistotu v novém prostředí
dětem dodávají i paní učitelky z mateřské školy. V době zápisu
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bylo rušno ve třídách, v nichž zápis probíhal, ale také na chodbě.
Zde starší chlapci a děvčata pod vedením garantky školního parlamentu vítali předškoláky nachystanými aktivitami v podobě
malých soutěží, omalovánek a dalších činností, které budoucím
prvňáčkům zkrátily čas čekání.
Do 1. tříd 4. září 2017 usedne 21 děvčat a 23 chlapců. Tyto
počty zahrnují i 3 děti, které se od konání zápisu přistěhovaly.
Všichni nejmladší žáci naší školy se od září 2017 budou učit ve
dvou prvních třídách.
Jana Benešová, zástupkyně ředitelky školy
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Hvězdy svítily na školní akademii v Němčicích nad Hanou
Konec května se na Základní škole
v Němčicích nad Hanou už tradičně nese
v duchu školní akademie. Letošním tématem se staly Hvězdy, které nehasnou.
Režisérky Hana Vojancová a Hana Svobodníková koncipovaly program tak,
aby se žáci naší základní školy představili jako aktivní herci, tanečníci, zpěváci
a sportovci. Jako celek se celá akademie
opravdu vydařila, každé vystoupení bylo
originální a získalo si zaslouženou pozornost publika. Program byl velmi pestrý,
zahrnoval ve většině případů atraktivní
taneční čísla, pěvecká vystoupení sólistů, se scénkami vystoupili například žáci
5. A, 7. A a 9. třídy. Jako tradičně velký
potlesk sklidil Pěvecký sbor Skřivánek
ZŠ Němčice nad Hanou, který si letos
připravil pásmo Zlatovláska. Během závěrečného vystoupení, kterým byl mix
oblíbených českých hitů od Holek z naší
školky až po Děti ráje, se na pódiu tísnilo
kolem stovky dětí.
V letošním roce vedení školy zareagovalo na obrovský zájem veřejnosti
o vystoupení a poprvé „nasadilo“ celkem
čtyři představení! Konala se ve čtvrtek
a pátek 25. a 26. května vždy v 16 a 19 hodin. Školní akademii tak zhlédlo více než
800 zájemců. Těmto veřejným vystoupením předcházela ještě dvě představení pro
žáky naší školy.
Celé akci předcházela dlouhodobá
příprava, na níž se podíleli všichni pedagogičtí pracovníci a snahou bylo zapojit
také co nejvíce žáků. Je třeba zdůraznit,
že žáci akademií doslova žijí, protože je to
pro ně skvělá příležitost představit se v co
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nejlepším světle nejen svým rodičům, ale
také spolužákům a kamarádům.
Školní akademii v Němčicích tradičně
podporují také městské orgány. Paní starostka Ivana Dvořáková navštívila páteční
večerní představení a zdůraznila význam
této kulturní akce pro naše město.
Poděkování patří samozřejmě sponzorům, zvukařům Mgr. Jana Benešové a Ladislavu Foltýnovi, osvětlovači Petru Kundelovi, žákům 9. třídy, kteří připravovali
kulisy a mikrofony, paním asistentkám,
které zajišťovaly přesuny dětí ze školy do
kina a zpět, a všem dalším, kteří se na akci
podíleli.
Miloš Mlčoch, učitel
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Jak jsme se zapojili do Vesnice roku
Naše město Němčice nad Hanou se i letos zapojilo do soutěže
o titul Vesnice roku 2017. I když máme titul město, počtem obyvatel se řadíme do vesnic. 13. června přijela početná hodnotící
komise a v rámci hodnocení knihoven zavítala i do naší školy, do
žákovské knihovny ZŠ Němčice nad Hanou.
Připravili jsme panely a nástěnky s aktivitami naší školní
knihovny, například zapojení do česko-slovenského hnutí Záložky do knih sbližují národy, čtenářský romský maraton, každoroční výstavky nových knih, čtenářské dílny, vystavili jsme čtenářské deníky žáků nebo všechny ročníky školního časopisu. Na
panelech byly vystaveny i aktivity, které pořádáme ve spolupráci
s městskou knihovnou nebo knihovna pro naši školu. A bylo co
vystavovat. Komise si mohla prohlédnout fotografie z besed, literárních soutěží či spaní dětí v knihovně na Andersenovu noc.
Při přípravě na tuto akci mi pomáhala slečna asistentka
Lucie Vránová a žáci mé 8. A, kteří byli přítomni i návštěvy komise. Ve třech skupinách plnili úkoly. Jedna z nich měla složit
báseň na slova: výhra, lopata, kniha, svíčková.

Uvádím báseň Michaely Vosičkové::
Svíčková je dnešní oběd,
najíme se dobře opět.
Pak si přečtu novou knihu,
nejraději čtu si v tichu.
V koutu zahrady pozoruje lopata,
jak stromy obsypávají poupata.
V životě není důležitá výhra,
ale když každý roztáhne křídla,
splní se mu věčný sen
a rozjasní si nový den.
Při čtení se tvářím líně,
koťátko mi spinká v klíně.
hostili dobře, nezávisle na
n
Myslím si, že jsme se daného úkolu zhostili
tom, jak dopadne vyhodnocení soutěže Vesnice roku.
Naďa Tesaříková,
dlouholetá knihovnice školní knihovny

Realizace projektu „Rovný přístup ke kvalitnímu základnímu vzdělávání v Němčicích nad Hanou“, který byl zahájen 1. července 2016
Dne 1. července 2016 byla zahájena realizace tříletého projektu zaměřeného na podporu proinkluzivního vzdělávání na naší ZŠ.
Nyní máme třetinu projektu za sebou a rádi
bychom se s vámi podělili o naše dosavadní úspěchy.
Cílem projektu je společné vzdělávání všech dětí a žáků
bez ohledu na to, z jakého prostředí děti pocházejí. Každé dítě
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má právo na rovný přístup ke kvalitnímu vzdělávání. Tímto způsobem také chceme zabránit dětem ohroženým školním neúspěchem jejich předčasnému odchodu ze systému vzdělávání. Rea-
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lizací projektu podporujeme jak samotné žáky, tak i pedagogické
pracovníky v jejich dalším rozvoji.
Za uplynulý rok se nám podařilo například vytvořit nové
Školní poradenské pracoviště, díky kterému může nově na škole působit školní psycholog, speciální pedagog, sociální pedagog
nebo logoped. Pro usnadnění přechodu dětí a žáků mezi jednotlivými stupni vzdělávání pak došlo k jejich dodatečnému doučování, byly založeny nové kroužky a žákům se také věnovali v rámci
různých aktivit tzv. starší kamarádi. Díky projektu byly zřízeny pozice školních asistentů a prostřednictvím vzdělávání byl
podpořen další osobnostní i odborný rozvoj pracovníků školy.
Školní rok byl, co se projektu týče, zakončen dotazníkovým šetřením mezi zapojenými žáky, rodiči i pedagogy školy.

Z tohoto průzkumu můžeme vyzdvihnout zejména vysokou
spokojenost všech zúčastněných s aktivitami projektu a jejich
zájem o další účast v projektu a vlastní rozvoj.
Závěrem tohoto školního roku se pak mohly vybrané děti
z 1. stupně za odměnu zúčastnit workshopu v Košicích na Slovensku. Ten se uskutečnil v rámci mezinárodního projektu „Jsme si
rovni, nejsme stejní“, jehož cílem je podpora výchovy a vzdělávání
v oblasti lidských práv a svobod. Této čtyřdenní akce se zúčastnily
děti z Česka, Slovenska, Polska a Maďarska. Společně si zde hrály,
zúčastnily se různých interaktivních aktivit, či se zde učily vyrábět
různé výrobky. Dětem se to moc líbilo a jazykovou bariéru poměrně rychle překonaly.
Hana Matušková, ředitelka ZŠ

Mistři okresu v halové kopané
Vynikajícího úspěchu dosáhli žáci 6. a 7. ročníku, když se
jim podařilo zvítězit ve finále turnaje v halové kopané ve středu 3. května v Prostějově. Cesta za triumfem nebyla jednoduchá. Začala vítězstvím v okrskovém kole, které se konalo v naší
sportovní hale. Naše družstvo zvítězilo
nad prostějovskými školami ZŠ Melantrichova, ZŠ Dr. Horáka a RG a ZŠ
Prostějov. Ve finále se družstvo utkalo
se 4 soupeři: ZŠ Protivanov, ZŠ Palackého, RG Prostějov a ZŠ Brodek u Prostějova. Tři utkání byla jednoznačná
a o našich výhrách nebylo pochyb.
Nejvyrovnanější utkání bylo s RG Prostějov. Naše těsná výhra nakonec rozhodla o celkovém prvním místě našeho týmu v okresní soutěži!

Na závěr snad jen poznámku, že kluci vyhráli nejen halovou
kopanou, ale také „venkovní“, takže letos jsou nejlepší školní fotbalový tým okresu Prostějov.
Blahopřejeme a přejeme hodně dalších vyhraných zápasů!

Členové družstva:
David Žondra, Ondřej Mitana, Jan
Lenert, Tomáš Lechner, Daniel Ježek,
Radovan Novotný, Maxim Kopřiva,
Aneta Rusanjuková, Daniel Churý
a Matěj Svoboda.

Další sportovní úspěch v badmintonu
V letošním školním roce byly poprvé uspořádány okresní přebory v badmintonu.Soutěž se hrála jako utkání smíšených družstev v pěti kategoriích - jednotlivci hoši, jednotlivci dívky, čtyřhra
hoši, čtyřhra dívky a smíšená čtyřhra.
Kluci i holky se pro badminton postupně tak nadchli, že tři
týdny před turnajem hráli nejenom v tělesné výchově, ale pronajali si hřiště a trénovali skoro každý den i po vyučování. A protože
máme žáky šikovné, tak se intenzívním tréninkem vypracovali
tak, že na přeborech okresu se dařilo nadmíru dobře - náš „A“ tým
porazil ZŠ Valenty Prostějov 4 : 1, ZŠ Jana Železného Prostějov též
4 : 1, a protože těch šikovných hráčů jsme měli hodně a postavili
jsme i tým „B“, tak naše „Áčko“ vyhrálo nad naším „Béčkem“ 5 : 0.
Ale ne že by naše „Béčko“ hrálo špatně - vždyť tito hráči porazili
3 : 2 školu Železného a 3 : 2 ZŠ Valenty a v přeborech skončili hned
za naším „Áčkem“, to je na druhém místě!

Číslo 2/2017

Výborní byli zvláště kluci, kteří vyhráli všechny své zápasy.
Ale krásné zápasy sehrála i děvčata.
„A“ tým
• dvouhra - Filip Antel - Valentýna Páclová
• čtyřhra - Filip Antel, Michal Petroš - Tereza Skaličková, Adriana Kotulová
• mix - Michal Petroš - Adriana Kotulová
„B“ tým
• dvouhra - Zdenek Chalánek - Aneta Luběnová
• čtyřhra - Zdenek Chalánek, Josef Suchoň - Gabriela Klágová, Michaela Vosičková
• mix - Josef Suchoň - Michaela Vosičková
Jiří Pozdíšek, učitel tělesné výchovy

Němčice
pod lupou

7

Anketa Ekotýmu: V čem si nosíme svačinky?
V rámci ekotýmu jsme se rozhodli
provést na naší škole průzkum v podobě
ankety. Hledali jsme aktuální téma, které
by se přímo dotýkalo všech žáků, a nakonec jsme zvolili odpady a obalové materiály na svačinkách. Chtěli jsme se pokusit
zjistit současný stav a popř. v dalších krocích zajistit osvětu a zvýšit zájem a povědomí žáků o minimalizaci a správném
třídění vyprodukovaného odpadu.
Rozhodli jsme se, že anketu uděláme
celoplošně ve všech třídách, a proto byli
pověřeni zástupci ekotýmu z jednotlivých
tříd, aby ve svojí třídě anketu zrealizovali.
V první až třetí třídě jsme poprosili třídní

paní učitelky o vyplnění ankety se třídami.
Nasbíraná data jsme převedli do zdrojové
tabulky pro vytvoření grafů, jakožto velmi
přehledného grafického nástroje.
Z výsledků ankety je na první pohled
zřejmé, že žáci školy mají dobré povědomí
o třídění odpadů a ví, do kterého koše na
tříděný odpad příslušný materiál umístit.
V otázce používání svačinových krabiček
se potvrdila naše domněnka, s rostoucím
věkem žáků klesá používání svačinových
krabiček a roste spotřeba igelitových sáčků jako obalových materiálů na svačinách.
Další variantou obalového materiálu, kterou někteří žáci uvedli, byl papírový sáček,

alobal, nebo potravinářská fólie. Většina
žáků má jednu láhev na pití, kterou opakovaně používá buď vždy, nebo občas. Minimum žáků si kupuje pravidelně do školy
balené pití.
Výsledky ankety ekotým zpracoval na
školní ekosloup, kde si jej mohou prohlédnout nejen všichni žáci, ale i návštěvníci
školy, neboť je umístěn v přízemí školy na
velice frekventovaném místě.
Nezkrácený článek a další zajímavosti
o Ekotýmu najdete na stránkách:
www.zsnem.pvskoly.cz v sekci EKOŠKOLA.
Zpracoval: Ekotým ZŠ
Němčice nad Hanou

Ze života ZUŠ
Soutěžní okénko
31. března 2017 se náš pěvecký sbor Sedmikráska vypravil do
Uničova na Krajskou přehlídku dětských pěveckých sborů. Soutěže se zúčastnilo 11 sborů, které byly rozděleny do kategorií podle
počtu a věku dětí. Náš pěvecký sbor byl zařazen do kategorie spo-
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lu se sbory Arietta (ZUŠ Mohelnice) a Červená Campanella (ZUŠ
Campanella Olomouc), se kterými jsme se utkali již v loňském roce
na soutěži v Jeseníku. Stejně jako vloni jsme získali Stříbrné pásmo,
z čehož máme velkou radost!
J. Nosková, sbormistryně

Němčice
pod lupou
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Očima Sašabandu - Národní soutěž jazzových a ostatních orchestrů
Krajské kolo - Zábřeh 1. 4. 2017
Brzy ráno jsme se sešli v budově školy.
Bylo to tak brzo, že jsme ještě napůl spali,
ale i tak jsme začali ihned chystat nástroje
a jejich příslušenství. Když jsme vyrazili,
auto bylo naprosto plné. Zadní část byla
vyplněna nástroji tak, že zůstalo místa pro
nás jen tak akorát. Jakmile to bylo možné, vyrazili jsme na cestu. Každý si hned
našel nějakou zábavu ... povídali jsme
si spolu nebo jsme byli na mobilu. Když
jsme dorazili, vystoupili jsme a začali jsme
nosit aparaturu do budovy, kde se soutěž
odehrávala. Hned potom jsme šli dovnitř
a dostali jsme malou svačinku. Když jsme
zjistili, že celá jedna místnost šatny byla
jen pro nás, byli jsme velice mile překvapeni. Postupně všichni vytáhli svoje nástroje a začali trénovat to, co potřebovali.
S tím ale Mara zřejmě nesouhlasil a zeptal
se mě, jestli si nezahrajeme Mozarta s nahrávkou, kterou měl i s notami v telefonu.
Samozřejmě jsem souhlasil a jeden po druhém se k nám všichni přidali. Procvičili
jsme všechny skladby a vtom už přišel náš
čas. Museli jsme spěchat a rychle zapojit
všechny aparáty a udělat zvukovou zkoušku. Vznikal v tom hrozný zmatek, protože
jsme byli jediní tohoto „druhu“, řekněme.
Zvukaři běhali všude kolem nás a nevěděli, kam dřív dát který mikrofon. Naštěstí
jsme vše stihli včas a mohli jsme se konečně v klidu posadit, nadechnout se a, plni
nervosity, začít hrát. Všichni se snažili, každý se tak moc bál, že se mu to nepovede.
Tohle nebyl koncert jako obvykle, ale soutěž! Když jsme dohráli, byli jsme všichni se
svým vlastním výkonem nespokojeni, ale
ostatní jsme chválili. Myslím si, že nikdo

z nás neměl s čím být nespokojen. Hráli
jsme proto, že nás to baví, a i kdybychom
to pokazili..., zúčastnili jsme se a snažili
jsme se. Stejně rychle, jako jsme se nachystali, museli jsme se i vyklidit, protože se už
chystal další soubor. Přišli jsme do šatny
a začali se znovu bavit. Veškerý stres nás
opustil a chystali jsme se k obědu. Když
nadešel čas k odchodu, šli jsme si zaplatit jídlo a se stravenkami jsme se vydali do
restaurace. Dostali jsme úžasně vypadající
a ještě lépe vonící kuřecí maso s rýží. Byl
by hřích se s tím jídlem nevyfotit. Náš pan
řidič nás ochotně vyfotil, i když jsme ho
tím vyrušili od jídla. Poté jsme si popřáli dobrou chuť a vše zbaštili. Následovala
krátká procházka městem s velmi dlouhou
návštěvou cukrárny. Tom si šel pro zmrzlinu dokonce třikrát! Tak neskutečné horko
se jinak prostě zahnat nedalo. Vydali jsme
se do hlediště,
kde jsme čekali na vyhlášení.
Nikdo si s tím
však nedělal starosti, byli jsme
tam a perfektně
jsme si to užívali, nehledě na
výsledek. Když
nás
zavolali
a sdělili nám, že
jsme získali druhé místo, byli
jsme nade vše
šťastni. A když
po
vyhlášení
umístění všech

souborů, vyhlásili ještě speciální cenu
pro nejlepší sólový výkon, kterou získala
Deniska Vysloužilová, jásali jsme, jako bychom vyhráli mistrovství světa! Po vyhlášení jsme ještě chvíli zůstali a povídali si,
poté jsme znovu naložili auto a vypravili
se na cestu domů. Posílali jsme si všechny
fotky, které každý nafotil a pouštěli si videa
z vystoupení. Byla to náramná zábava!
Za SAŠABAND Tomáš Hloušek

7. dubna 2017 v ZUŠ Žerotín Olomouc proběhlo krajské kolo soutěže žáků
literárně-dramatického oboru. V konkurenci 21 nejlepších recitátorů celého
Olomouckého kraje předvedly Karolina
Meldušková a Martina Dorota Bašková pěkné výkony a reprezentovaly ZUŠ

Němčice nad Hanou. V rámci krajského
kola se zúčastnily i tvořivého semináře.
Výtvarný obor prezentoval ve Šternberku své práce na Celonárodní soutěžní přehlídce ZUŠ - Oči dokořán dvěma
projekty. První z nich, s názvem Ecce
homo, pojednává o člověku a jeho vztahu

k okolí a společnosti. Druhý projekt Hra
se světlem je složen z děl, ve kterých se
pracuje s digitální technikou, světelnou
stopou i vlastním tělem. Tyto práce, na
jejichž vytvoření se podílelo 80 žáků,
získaly ocenění ve stříbrném a bronzovém pásmu.

A nejen soubory, ale i sólisté naši ZUŠ
výborně reprezentovali v krajských kolech:
Marek Švarc získal skvělé 2. místo ve hře na
kytaru (11. 4. 2017, ZUŠ Zábřeh). Houslisté
zabojovali ve dnech 4. 4. - 5. 4. 2017 na ZUŠ
Iši Krejčího v Olomouci a přivezli si následující ocenění: Jáchym Košárek, Eliška Vrbová a Helena Ptáčková 3. místa a Alžběta
Rubanová čestné uznání.

Ohlédnutí za významnými projekty letošního jara…
Divadelní inscenace Přiběh Mauglího byla mimo jiné předvedena 5. května v rámci programu 31. ročníku divadelního festivalu Hanácký divadelní máj. I když bylo představení nesoutěžní,
vyjádřila se k němu odborná porota i Klub dětského diváka. Děti

Číslo 2/2017

absolvovaly přivítání i pohoštění jako všechny soubory, které se
němčického divadelního festivalu zúčastnily, a dokonce poskytly i krátký rozhovor pro TV Morava, která přijela o Hanáckém divadelním máji natočit reportáž.

Němčice
pod lupou
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Taneční obor ZUŠ Němčice n.H. si v letošním školním roce připravil spolu s literárně – dramatickým a hudebním oborem veselé představení pod názvem Tanec
houbiček. Za tanečníky se
tohoto představení zúčastnilo
celkem 22 malých houbiček
s kloboučky hříbečků, bedliček a křemeňáčků. Všechny
tanečnice si přípravu a realizaci tohoto projektu s radostí
užily a dort, který za odměnu
od paní učitelky Kettnerové dostaly, si pak v hodině
s chutí snědly a velký uspěch,
který tento projekt měl, tak
pořádně oslavily.

Multioborovým projektem Perseus se naše škola zapojila do celostátního happeningu základních uměleckých škol s názvem ZUŠ OPEN.

XX. Svátek hudby 2017 se stal tečkou za projekty tohoto školního roku. V pátek 16. června sice počasí ukázalo svou vrtošivou
tvář, nicméně Zahradní slavnost proběhla i navzdory rozmarům
počasí ve skvělé atmosféře společného muzicírování maličkých
i větších dětí spolu s jejich rodiči a učiteli. A byl zde ještě jeden
důvod ke slavení -byly totiž křtiny!!! Zpěvník s příznačným názvem ZPĚVOHRANÍ byl sotva pokřtěn (naší pozornou kmotřenkou byla starostka města I. Dvořáková a jako správná kmotra nás
obdarovala dobře vypadajícím a skvěle chutnajícím dortem) a už
zněly písně v něm zapsané!
Motto letošního jubilejního XX. Svátku hudby pak nejlépe
shrnuje text na zadní straně obalu zpěvníku: „ Zpěvník věnovaný nejen žákům školy a účastníkům letních hudebních táborů,
ale i rodičům a blízkým, kteří chtějí sdílet společný čas se svými
dětmi.Užijte si jej, zpívejte a hrejte. Jeho prostřednictvím třeba objevíte nový prostor v soužití vašich rodin.“
Krásný čas dovolených a prázdnin přeje všem čtenářům Vaše ZUŠKA!
Více fotografií z akcí naleznete na našich webových stránkách www.zusnemcicenh.cz
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ZE ŽIVOTA Střediska Volného Času ORION
Festival volnočasových činností NAPOHODU 2017
V sobotu 10. června jsme hráli vysokou hru v kartách s počasím. Ráno to
vypadalo, že počasí má samá esa a náš
závěrečný festival prostě prohrajeme. Od
ranních hodin déšť neustával a my neměli
v ruce žádnou kartu, kterou bychom mohli tuto nerovnou hru zvrátit. Kolem druhé
hodiny odpolední to vypadalo, že se karta
obrátila a konečně vyhrává v téhle podivné
hře s počasím ORION. Sluníčko všechno
osušilo, začali jsme chystat areál za školou
pro pořádání naší závěrečné velké akce.
Ovšem krátce před jeho zahájením kdosi
vhodil do hry žolíka a Němčicemi se prohnala ještě jedna velká bouřka. Se všemi
lidmi, kteří se na přípravě podíleli, jsme
zachraňovali, co se dalo a přečkali nepříjemné okamžiky. Nakonec jsme vytáhli
eso z rukávu my a od páté hodiny, kdy se
areál za školou začal pozvolna zaplňovat
nedočkavými rodiči a dětmi, už prozářilo
slunce.

Číslo 2/2017

Od páté hodiny pak začal pátý ročník našeho festivalu zájmových činností
NAPOHODU 2017. Ve tříhodinovém
programu se představilo přes 300 dětí
z mnoha kroužků. Se svým uměním se
veřejnosti ukázaly kroužky ve stáncích
a dílnách – Šéfkuchaři, Modeláři,
Keramika, Rybáři,
Šikulky, Mišmaš
nebo Zooparta.
Návštěvníci festivalu tak mohli
na chvíli nahlédnout do činnosti
těchto kroužků
a získat přímo
od dětí mnoho
odpovědí na své
otázky. Na části
plochy za školou se mezitím

Němčice
pod lupou

střídalo jedno vystoupení za druhým.
Diváci mohli vidět Přípravku mažoretek, Orionky nebo sólo Adélky Zahradníkové z MiniOrionek a duo s Lenkou
Kubovou, všechny taneční kroužky moderního tance – Gate, Taneční kroužek
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z Dřevnovic nebo Mateřinku v pohybu,
stejně jako orientální tanečnice Jasmínu,
Almiru či Aishu. Se svým show dance
se představili Hopíci a to ve dvou choreografiích. O sportovní vystoupení také
nebyla nouze a své krásné vystoupení
ukázaly všem děti a vedoucí z kroužku
Aikido nebo také děti z Gymnastiky.
Součástí pestrého a zajímavého programu našeho festivalu byla také dražba
předmětů, které do ní věnovaly jednotlivé
kroužky. Celkem se dražilo 23 předmětů,
např. gymnastická stuha z MČR od gymnastek, vypěstovaná fialka od Ekoználků,
upečená bábovka od tanečnic Almir, domácí sirup z bezu černého od Šéfkuchařů,
originální taška od Mišmaše nebo hadí
kůže od Zooparty. Všechny vydražené
předměty udělaly radost novým majitelům a výtěžek aukce bude použitý na ná-

kup krmiva a steliva pro zvířátka našeho
zookoutku. Všem dražitelům děkujeme
především za neuvěřitelné zapálení pro
dobrou věc a všem kroužků za krásné
a originální předměty do aukce.
Během programu byla také vyhodnocena celoroční soutěž pro rodinné týmy,
které se celkem zúčastnilo 14 rodin, ale jen
3 nejvytrvalejší splnily všech devět úkolů.
Od nás za svou houževnatost dostaly dárek a všechny rodiny diplom. Jaké úkoly
to byly? Např. udělat ptáčkům krmítko
v lednu, zazpívat písničku v březnu nebo
nakreslit svoji rodinu v září či upéct dobrůtku v únoru.
Celý festival NAPOHODU dělal čest
svému jménu a v pohodě střídalo jedno
vystoupení za druhým, v pohodě si tvořily děti i rodiče na jednotlivých dílnách
své výrobky, v pohodě si odpočinuli rodiče

a všichni si užili den na pohodu ve společnosti ORION – Střediska volného času
Němčice nad Hanou. Počasí sice zkoušelo už jednou prohranou hru zvrátit, ale
návštěvníky našeho festivalu ani večerní
zima neodradila.
Po celou dobu festivalu se velmi dobře
věnovali všem návštěvníkům naši přátelé
z SDH Němčice nad Hanou, kteří připravili občerstvení a grilovali. Nejen za tuto
spolupráci jim velice děkujeme, neboť jejich podíl práce na takové velké akci, jakou
festival NAPOHODU je, je velmi významný.
Děkujeme všem dětem za důstojné zakončení školního roku v ORIONU a všem
rodičům za podporu dětí v zájmové činnosti. Všem vedoucím kroužků děkujeme
za vynikají práci s dětmi a krásné výsledky.
Eva Bašková, ředitelka SVČ ORION

NABÍDKA ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018
VÝTVARNÉ KROUŽKY
1
Keramika pro začátečníky
2
Keramika pro děti/pokročilí
3
KERAMIKOVÁNÍ
4
Modelář
5
Nail art
6
Šikulky Nezamyslice
7
Šikulky Vrchoslavice
8
Šikulky Němčice
VŠEOBECNÉ KROUŽKY
9

Bejby klub

10

Bejby klub Nezamyslice

11

Cingrlata

12

Gumídci

13

INKLUB

14

Lukostřelba

15

MIŠMAŠ

16

Sedmikrásek

17

Šéfkuchař

18

Templáři

19

Tygříci

20
Veverky
TANEČNÍ KROUŽKY
21
Aisha
22
Almira

12

keramika pro mladší děti
keramika pro starší děti
keramika pro děti a jejich dospěláky
Papírové a plastikové modelářství
! NOVINKA ! Dívčí nehtové studio
různé tvoření pro děti od první třídy
různé tvoření pro děti od první třídy
různé tvoření pro děti od první třídy
Setkávání maminek s nejmenšími dětmi. Drobné tvoření a hry s dětmi.
Setkávání maminek s nejmenšími dětmi. Drobné tvoření a hry s dětmi.
Divadelně dramatický kroužek pro kluky i holky
Všeobecně laděný kroužek v Měrovicích n/H
Klub instruktorů
! NOVINKA ! Kroužek lovecké lukostřelby pro kluky i holky.
Různé činností, tvoření, aktivity atd.
kroužek hlavně pro holky
Pěstuje etické a morální hodnoty v dětech
Vaření, pečení, smažení, dušení, studená kuchyně pro kluky i holky
! NOVINKA! Celoroční etapová hra
pro starší kluky i holky
všeobecně laděný kroužek v Dřevnovicích
všeobecně laděný kroužek ve Vitčicích
orientální tanec - nejstarší děvčata
orientální tanec - starší děvčata
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cena
1 000
1 400
1 000
500
1 000
600
600
600

Aneta Krulichová
Kamila Hájková, Bc.
Kamila Hájková, Bc.
Antonín Bartošík, st.
Plenařová, Ing.
Jana Bartošíková
Jana Bartošíková
Jana Bartošíková

ORION - SVČ
ORION - SVČ
ORION - SVČ
ORION - SVČ
ORION - SVČ
ZŠ Nezamyslice
ZŠ Vrchoslavice
ORION - SVČ

Aneta Krulichová

ORION - SVČ

300

Jana Telecká, Ing.

Klubové zařízení
Nezamyslice

300

Barbora Žeravská

ORION - SVČ

600

Eva Bašková, Mgr.

ZŠ Měrovice nad
Hanou
ORION - SVČ

200

Antonín Bartošík, st.

ORION - SVČ

500

Barbora Žeravská

ORION - SVČ

900

Renata Plenařová, Ing.

ORION - SVČ

1

Jarmila Coufalíková, Mgr. ORION - SVČ

1 200

Eliška Bahnová, Bc.

400

Antonín Bartošík, st.

ORION - SVČ

500

Kateřina Novotná

Dřevnovice

300

Jana Greplová

CVČ Vitčice

300

Eva Bašková, Mgr.
Eva Bašková, Mgr.

ORION - SVČ
ORION - SVČ

1 200
1 200
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BabyOrionky

24
25
26

Gate
Hopíci
Jasmína

27

Magic show dance

28

MATEŘINKA V POHYBU

29

Miniformace BabyOrionky

30

Miniorionky

31

Orionky

32

ORION Crew

33

Přípravka mažoretek

34

Taneční kroužek Dřevnovice

mažoretky, roztleskávačky starší děvčata
moderní tanec pro děvčata
show dance pro nejmenší kluky i holky
orientální tanec - nejmenší děvčata
! NOVINKA ! show dance pro starší
děti, kluky i holky
základy moderního tance pro děti z MŠ
Němčice nad Hanou
Miniformace děvčat ze souboru BabyOrionky
mažoretky,roztleskávačky - nejmladší
děvčata
mažoretky, rozlteskávačky - nejstarší
děvčata
! NOVINKA ! STREET DANCE pro
kluky i holky
přípavka mažoretek pro nejmenší děvčátka
! NOVINKA ! Moderní, výrazový tanec
pro děti z Dřevnovic a okolí

Natálie Fidrová
Markéta Oplocká
Kateřina Matulová

Kulturní sál Doloplazy
ORION - SVČ
ORION - SVČ
ORION - SVČ

Eva Bašková, Mgr.

ORION - SVČ

Nikola Běhalová, Dis.

Anna Buriánková
Nikola Běhalová, Dis.

MŠ Němčice nad
Hanou
Kulturní sál Doloplazy

1 200
800
800
1 200
800
500
500

Klára Špičková

SRC Nezamyslice

1 200

Jana Telecká, Ing.

SRC Nezamyslice

1 200

Barbora Bašková

ORION - SVČ

800

Jana Telecká, Ing.

SRC Nezamyslice

800

Linda Pelclová

Dřevnovice

500

Micnal Hajdučko, Bc.

ORION - SVČ

600

Michal Hajdučko, Bc.

ORION - SVČ

600

Michal Hajdučko, Bc.

ORION - SVČ

600

Jan Vlč

Klubové zařízení
Nezamyslice

Simona Bohuslavová

ORION - SVČ

600

Antonín Bartošík, st.

ORION - SVČ

400

Iveta Ježková

ORION - SVČ

600

SPORTOVNÍ KROUŽKY
35

AIKIDO začátečníci

36

AIKIDO pokročilí

37

AIKIDO

38

Bujinkan

39

Gymnastika

40

Sportovní MIXÉR

41

Zumba

Základy bojového umění AIKIDO pro
nejméně zkušené děti
Základy bojového umění AIKIDO pro
děti starší nebo už zkušenější
! NOVINKA ! Bojové umění Aikido
pro dorost a dospělé.
Japonské bojové umění pro kluky i holky všech věkových skupin
sportovní moderní gymnastika pro kluky i holky od první třídy
Kroužek plný tradičních, známých
i úplně nových pohybových a kolektivních her pro holky i kluky.
Sportovně taneční kroužek pro milovníky latinskoamerické hudby.

1 000

PŘÍRODOVĚDNÉ KROUŽKY
42

Ekoználek

43

Rybářský kroužek

44

Zálesák

botanika, zoologie, geologie, meteorologie a to vše formou her, pracovních
Jarmila Coufalíková, Mgr. ORION - SVČ
listů a výletů do přírody. Ekoználek se
zapojuje do soutěže MŠMT Zlatý list.
V tomto kroužku se děti naučí pracovat
s udicí, osvojí si znalosti o rybách, lovu Alois Oulehla
ORION - SVČ
ryb.
! NOVINKA ! pro kluky i holky se záJan Bartošík
ORION - SVČ
jmem o přírodu a dobrodružství v ní.

JAZYKOVÉ KROUŽKY
Angličtina pro druháky a tře- procvičování, konverzace, opakování,
45
ťáky
pilování
Angličtina pro čtvrťáky a pro procvičování, konverzace, opakování,
46
páťáky
pilování
První kroky v anglickém jazyce, angličAngličtina v MŠ Němčice nad
47
tina je určena dětem z MŠ Němčice nad
Hanou
Hanou
Angličtina formou her. Určeno žákům
48
Angličtina Vrchoslavice
první a druhé třídy ZŠ Vrchoslavice.

600

300
500

Magda Rolencová

ORION - SVČ

600

Magda Rolencová

ORION - SVČ

600

Barbora Žeravská

MŠ Němčice nad
Hanou

400

Lenka Štarhová, Mgr.

ZŠ Vrchoslavice

400

Více informací naleznete na www.svcorion.cz
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Z kulturního života
31. ročník Hanáckého divadelního máje
Osm intenzivních divadelních dnů
prožívaly Němčice nad Hanou počátkem
letošního května. Divadelní přehlídka
Hanácký divadelní máj opět lákala do
města milovníky divadla a ochotníky
z různých koutů Moravy.
Na Hanácký divadelní máj se letos
přihlásilo celkem 12 ochotnických souborů z celé Moravy, z nichž jeden bohužel nakonec svou přihlášku zrušil kvůli
nevyhovujícímu termínu a druhý odstoupil kvůli nenazkoušení hry. I tak se
nám ale podařilo odehrát 11 představení, z nichž 8 usilovalo o postup na Krakonošův divadelní podzim, dvě představení soupeřily o nominaci na Popelku
Rakovník a dopolední program pro děti
z mateřských škol nám doplnili žáci,
které navštěvují literárně-dramatický
obor Základní umělecké školy Němčice
nad Hanou, svým představením Mauglí.
Jedno improvizační představení vzniklo dokonce přímo v průběhu festivalu
jako produkt režijního semináře a bylo
divákům představeno na závěr festivalu
v průběhu slavnostního večera.
Letošní program byl dramaturgicky
pestrý a kromě komedií nabídl i psychologické či venkovské drama, muzikál či
noir komedii, čtyři ze souborů nastudovaly autorskou hru, která vznikla přímo
pro ně. Celkem jsme přivítali 1410 diváků, což je oproti minulému ročníku
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pokles, ale přičítáme to hlavně menšímu počtu dopoledních představení pro
děti.
A jak to nakonec dopadlo? Odborná
porota, opět v sestavě Ladislav Valeš, Jaroslav Kodeš a Milan Strotzer, letos do
programu Národní přehlídky amatérského divadla Popelka Rakovník 2017
doporučila Loutkářský soubor Říše
loutek Kroměříž s interaktivní inscenací O kouzelníku Černém klobouku
a barevném míči. Do programu Národní přehlídky venkovských divadelních
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souborů Krakonošův divadelní podzim
Vysoké nad Jizerou 2017 nominovala
Bernacké Ochotnické divadlo BODLÁK
s muzikálem Malované na skle a doporučila Kroužek divadelních ochotníků
ve Hvozdné s dramatem Kód nula a Divadelní spolek bratří Mrštíků Boleradice
s venkovským dramatem Kříž u potoka.
Každoroční součástí doprovodného
programu je literátní soutěž Andersenova hvězdička a take výtvarná soutěž pro
mateřské školy, do které se letos zapojilo
osm mateřských škol z okolních obcí. Na
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téma pohádky „O kocouru Mikešovi“
měly děti kolektivně vytvořit výtvarné
práce, z nichž hostující soubory vybraly
vítěze. Letos se jím stala mateřská škola
Nezamyslice, která vyhrála překrásnou
barevnou tatrovku, která bude jistě zdobit hernu i pískoviště.
Další součástí doprovodného programu byl režijní seminář, který se
nám letos podařilo otevřít. Seminaristů se opět ujal režisér Josef Morávek,
byli ubytovaní v malém sale sokolovny

a od středy do soboty měli možnost se
plně věnovat divadlu, zkoušení různých
hereckých technik a také budování divadelního tvaru od prvotní inspirace.
Výsledné krátké představení pak seminaristé předvedli divákům v rámci slavnostního večera.
Přehlídka se prohnala Němčicemi
jako velká voda, a než jsme se stačili nadechnout, už byla pryč. Letošní ročník
zahájil čtvrté desetiletí své existence.
Na tomto místě se sluší poděkovat za

velikou podpořu městu, které tuto akci
pořádá, ale i všem přispěvatelům, podporovatelům a sponzorům. Ale vše by se
jistě neuskutečnilo bez lidí, kteří se podílí na přípravách, organizaci a průběhu
přehlídky a take diváků a souborů, kteří
jsou nám stale věrni a do Němčic nad
Hanou se každoročně rádi vrací.
Více informací a fotografií z akce
najdete na www.hanackydivadelnimaj.
webnode.cz
Linda Lešikarová, ředitelka přehlídky

VETERÁN RALLYE 2017
Akce Veterán rallye Mikroregionem
Němčicko, která se konala v sobotu
17. června na Palackého náměstí v Němčicích nad Hanou a na kterou se sjíždí
milovníci historických aut z celé Moravy, přivítala letos i přes nepříznivé počasí
celkem 89 zaregistrovaných aut a necelých dvě stě účastníků.
Trasa závodu vedla obcemi Mikroregionu Němčicko a obyvatelé obcí byli
o konání závodu předem informován,
takže závodníky vítali na trase diváci
i otevřená stanoviště se zástupci zúčastněných obcí. Kvůli vyfrézované vozovce
jsme letos bohužel museli zrušit průjezd
Dřevnovicemi a také jsme kvůli opravám
mostu v Dobromilicím museli volit jinou
cestu pro návrat do cíle, a tak trasa vedla
přes Vrchoslavice, Vitčice, Srbce, Pavlo-
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vice u Kojetína, Unčice, Mořice, Nezamyslice, Tištín, Koválovice – Osičany, Těšetice, Nezamyslice, Víceměřice, Doloplazy,
Dobromilice, Hradčany, Vřesovice a zpět
do Němčic nad Hané. Na trase závodníky čekaly tři úkoly, které museli splnit,
a v cíli byly jejich výsledky vyhodnoceny. Kromě cen za jízdu mohli startující
závodníci získat i Cenu elegance, o které
každoročně rozhodují diváci v kategiriích
Auto a Moto.
Dopolední setkání historických aut
na náměstí zpestřil doprovodný program
v kině. Ve foyer si návštěvníci mohli prohlédnout kovové modely historických aut
ze sbírky pana Kamila Oulehly a také jeho
kresby modelů aut. V sále kina pak zájemci mohli zhlédnout videozáznam pořízený ze srazu Hanáckého veterán klubu
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na náměstí v Prostějově a také krátké filmové snímky o výrobě aut v minulosti.
Linda Lešikarová,
kulturní referent
Výsledky Veterán rallye 2017
Motorky
1. Branický Ladislav ČZ 125
2. Přibylík Pavel JAWA 250
3. Jašek Filip Jawa 250
Automobily
1. Krys Miloš ŠKODA 1203
2. Franc Josef ŠKODA 440
3. Jašek Antonín WALTER
Ceny elegance:
MOTO: č. 79 Roman Štěpánek RUDGE
AUTO: č. 15 Tomáš Zajíc ŠKODA 120
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Němčické hody 2017
Ve dnech 22. a 23. července 2017 se v Němčicích nad Hanou
konaly Němčické hody. Na programu nechyběla tradiční sobotní zábava se skupinou FUNNY, večerní posezení na faře s SDH
a skupinou SRDÍČKO, koncert cimbálové muziky Primáš
z Přerova a chybět nemohl ani průvod krojovaných, folklorní
odpoledne, hodové fotbalové zápasy, výstava němčických chovatelů i tradiční výstavy. Novinkami letošního programu bylo
promítání dokumentu o hanácké svatbě, který ze záznamu po-

V minulém čísle jste se dočetli o akcích, které zahájily „Březen – měsíc čtenářů“, a nyní se dozvíte, kterými byl završen. Březen měsíc čtenářů je zaměřen
mimo jiné na podporu čtenářství u dětí.
Proto se v Mateřské škole Němčice n. H.
konala ve všech čtyřech odděleních (Včeličky, Veverky, Žabičky a Sovičky) beseda
zaměřená na téma knihy s názvem „Měsíc knihy se zvířátky“. Závěr března patřil netradičním akcím. Děti mohly pro
své oblíbené učitele vyrobit v knihovně
odznak ke Dni učitelů a odměnit je tak
nejen za jejich pedagogickou činnost.
V rámci „Aprílového pátku“ bylo připraveno půjčování knih tzv. naslepo. Nejvýznamnější akcí bylo bezesporu vyhlášení
Čtenáře roku 2016 – v našem případě čtenářky paní Marie Pláňavové, která si za
rok 2016 vypůjčila nejvíce knih ze všech
čtenářů, a to přesně 205. Součástí této
slavnostní akce bylo také hudební vystoupení Elišky Smýkalové, která celý
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slední pravé hanácké svatby vytvořila vedoucí NS Pantlék Jana
Otáhalová spolu s kameramanem Jiřím Doupovcem, a soutěž
o nejlepší Němčický koláč. Do prvního ročníku se nám přihlásilo celkem šest koláčů, jeden byl lepší než druhý, ale první místo nakonec vyhrála paní Renata Kypastová se svými výbornými
koláčky. Gratulujeme.
Linda Lešikarová,
kulturní referent

podvečer zpříjemnila a obohatila hrou
na akordeon.
V dubnu připravil Mgr. Miloš Mlčoch, Ph. D. pro posluchače knihovny
přednášku na téma „Současná čeština“.
Zaměřil se na situaci, vlivy a perspektivy našeho rodného jazyka. Meditací
a sebepoznáním provedl návštěvníky
knihovny pan Lukáš Hudeček, a to velice otevřenou a příjemnou formou. Díky
meditaci se mohli návštěvníci oprostit
od špatných pocitů, které je tíží, a následně se také zaměřit na ty dobré. Meditaci doprovázela tzv. intuitivní kresba.
Přednášku zaměřenou na výběr správné
stravy do našich jídelníčků, která se stane
vhodným „motorem“ pro naše tělo a jeho
správnou funkci během celého dne, připravily Adéla Zentnerová a Kateřina Fečová. V rámci Hanáckého divadelního
máje byli vyhlášeni také vítězové literární
soutěže Andersenova hvězdička pro žáky
základních škol. V letošním roce se do
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soutěže zapojili také žáci ze ZŠ Edvarda
Beneše v Písku.
Série besed na téma „Žil jsem jako
kaskadér“ byla připravena pro žáky ZŠ
z Němčic n. H., ale také pro žáky ze ZŠ
Klenovice na Hané. Beseda proběhla celkem čtyřikrát a byla zaměřena na současnou literaturu pro děti a mládež do
10 let. Život a dílo Williama Shakespeara
(jednoho ze světově nejznámějších klasických dramatiků) - to bylo téma besedy
pro žáky 8. třídy ZŠ Němčice nad Hanou.
Závěr školního roku patřil především
žákům prvních tříd, kteří byli v letošním
roce opět zapojeni do projektu „Už jsem
čtenář – knížka pro prvňáčka“. Pro prvňáčky byly připravovány besedy, které
jim přiblížily například činnost knihovny, spolupráci spisovatele a ilustrátora,
příběhy z vybraných knih pro děti a mládež a jiné. Děti na závěr školního roku
musely knihovnici Jitce Hanákové dokázat, že umí číst, a všechny děti, které

čtení zvládly, byly slavnostně pasovány
na čtenáře v sále kina OKO za přítomnosti tajemnice městského úřadu Ivany
Korvasové a rytíře Jiřího I. z Písmenkové
říše, jenž jako jediný může prvňáčky do

řádu čtenářského pasovat. Děti při pasování dostaly knihu Martina Šinkovského
Lapálie v Lapálii, odznak čtenáře a roční
členství v městské knihovně zdarma.
Jitka Hanáková, knihovnice

Město Němčice nad Hanou se v letošním roce opět zúčastnilo soutěže
Vesnice roku 2017. Hodnotící komise
krajského kola soutěže navštívila město v polovině měsíce června a byl pro
ni připraven bohatý program zaměřený z velké části na činnost Městské
knihovny Němčice n. H. - zahrnující
také spolupráci knihovny s Mateřskou
a Základní školou Němčice n. H., kam
se komise také podívala. Činnost ZUŠ
Němčice n. H. byla částečně představena v nově zrekonstruovaném sále kina
OKO, aktivity SVČ Orion představila
jeho ředitelka Eva Bašková a po cestě
ze základní školy byla navštívena také
víceúčelová hala Suprovka. Dále se komise seznámila s bytovými jednotkami
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pro seniory v ulici Nad Cukrovarem. Na
závěr představení města jsme pozvali
hodnotící komisi na mysliveckou základnu, kde pro připravili myslivci oběd

a také představili svoji činnost. Společnost jim navíc dělaly dámy z Klubu žen,
které prezentovaly svou činnost, ukázaly
kroniku a přinesly i něco na zub.

Všem, kteří se na přípravě a průběhu
návštěvy hodnotící komise podíleli, ještě jednou děkujeme!
Jitka Hanáková, knihovnice

S radostí oznamujeme, že v rámci krajského kola soutěže Vesnice roku 2017 bylo městu Němčice nad Hanou uděleno ocenění
za moderní knihovnické a informační služby, díky kterému postupuje Městská knihovna Němčice n. H. do celostátního kola
soutěže o Knihovnu roku 2017 (kategorie základních knihoven). Fotografie z prohlídky města naleznete ve fotogalerii na
webových stránkách www.nemcicenh.cz
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Literární soutěž Andersenova hvězdička, součást programu Hanáckého divadelního máje, byla pro žáky základních
škol vyhlášena v letošním roce 2017 již
po dvanácté a zúčastnili se jí nejen žáci
naší základní školy, ale také žáci Základní
školy E. Beneše z Písku. Své práce zaměřené na poezii nebo prózu psali všichni
na téma „Můj sen“.
Porotu ve složení Naděžda Tesaříková, Antonín Ošťádal a Jitka Hanáková
čekal nelehký úkol, protože její členové
museli přečíst a posoudit 71 prací od 72
nadějných autorů (jednu z prací vytvořila

dvojice autorek), a to vybrat a odměnit
ty nejlepší autory a motivovat je tak dále
k tvůrčí literární činnosti.
Slavnostní vyhlášení soutěže proběhlo
v sále kina Oko v rámci Hanáckého divadelního máje v Němčicích nad Hanou.
Všechny práce byly něčím zajímavé
a každý z „mladých literátů“ byl svým způsobem originální. Zde je seznam těch nejúspěšnějších:
I. KATEGORIE (1. – 3. třída)
Zuzana Ježková
Kristýna Křivánková
Jan Perknovský

KATEROGIE (4. – 6. třída)
Vanesa Valášková
Adéla Špačková
Nikola Kuchaříková
Čestné uznání: Lukáš Vaculík
KATEGORIE (7. – 9. třída)
Martin Kyselák
Adriana Kotulová
Michaela Vosičková
Michaela Sitterová
Josef Suchoň
Jitka Hanáková,
knihovnice

NAPSALI JSTE NÁM

Čtyři generace pospolu
Krásné 89. narozeniny oslavila paní
Marie
Rašťáková
v kruhu rodinném.
Na obrázku je s nejmladší dvouměsíční
Zuzankou.
Vnučka
Kristýna a dcera Marie doplňují čtyři generace přímé linie.
Přejeme jí plno lásky
a hlavně pevné zdraví.
To nám napsala
dcera paní Rašťákové
Jana Rauh z Duisburgu.
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Blahopřání
Dne 29. června 2017 oslavili František a Ludmila
Novotných 60 let společného života. Hodně zdraví
a vitality jim přejí dcery Ilona, Irena, syn Dušan,
šest vnoučat a šest pravnoučat.
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Soutěž
V minulém čísle časopisu Němčice pod Lupou jsme se Vás ptali,
která socha ve městě je nejmladší, z kterého roku pochází a kdo je jejím autorem.
Najmladší socha Němčic nad Hanou je zasazená do kašny na Palackého náměstí, která vznikla při rekonstrukci náměstí v roce
2010. Socha chlapce šplhajícího na strom pochází z dílny zlínského sochaře Radima Hankeho a dostala jméno ŠIKULKA.
Za správnou odpověď děkujeme všem, kteří jste nám odpověděli.
Hodnotnou cenu, kterou do soutěže věnoval Olomoucký kraj, a roční předplatné časopisu získává
paní Jiřina Churá z Chvalkovic na Hané. Gratulujeme.

REDAKCE
EDAKCE ČASOPISU
ČASO
NĚMČICE POD LUPOU VYHLAŠUJE NOVOU
VOU SO
SOUTĚŽ
TĚŽ

ZNÁŠ SVOJE MĚSTO?
Z
OTÁZKA:
CO MAJÍ V NĚMČICÍCH NAD HANOU SPOLEČNÉHO ZÁKLADNÍ ŠKOLA A NÁDRAŽNÍ BUDOVA?
Na soutěžní otázku můžete odpovídat e-mailem na kultura@nemcicenh.cz nebo můžete přinést odpověď osobně do kanceláře
kultury městského úřadu Němčice nad Hanou. Ze správných odpovědí vylosuje redakční rada jednoho výherce a ten získá hodnotnou cenu věnovanou Olomouckým krajem a roční předplatné.

Z činnosti spolků
Klub žen
Výlet do Brodku u Konice
Tradiční jarní setkání Klubu žen proběhlo v restauraci Zátiší
také letos 25. dubna. Jako každoročně nás přišly se svým programem potěšit děti naší mateřské školy. Do programu setkání patřila, také již tradiční, tombola, ve které si členky dělají drobnými
dárky radost navzájem. A nechyběla ani kytička k MDŽ a Svátku
matek, která každé jarní setkání ozdobí.
Na své letošní první putování se Klub žen vydal do Brodku
u Konice a muzea v Prostějově. Ve slunečném dopoledni se už
od půl deváté scházely účastnice výletu na náměstí „u Tadeáška“.
V devět hodin nastoupilo čtyřiadvacet účastnic do autobusu a vydaly jsme na sever našeho okresu.
V Brodku u Konice jsme byly už
v roce 2011, ale království Mgr. Jarmily
Podhorné, firmu NADĚJE jsme skoro
nepoznaly. Rozrostla se za těch šest let
k nepoznání. Přibyly zahrádky, lány vysázených stromků na pěstování pupenů
i další provozy na zpracování pupenů
a léčivých bylin.
Co se vůbec nezměnilo, bylo přijetí
u paní magistry Podhorné. Malé občerstvení, fundovaná přednáška, možnost
konzultace při výběru bylinných výrobků,
usměvavé přijetí zaměstnankyněmi na zahrádce a odborné rady při výběru bylinek,
které si budeme pěstovat doma.
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Na další cestu jsme se posilnily v příjemné místní restauraci dobrým obědem a vydaly se do muzea v Prostějově. Vedle
stálých expozic o archeologii, hodinách nebo prostějovském
rodáku Jiřím Wolkerovi jsme navštívily i současnou výstavu
v Galerii Špalíček – Pohřbívání v době kamenné.
Sluníčko nám přálo celý den, a tak jsme si daly na prostějovském náměstí ještě zmrzlinu a vydaly se domů. Výlet se nám
líbil. Pokud byste chtěli jet příště s námi, rády vás vezmeme s sebou.
Za Klub žen
Luďka Kouřilová
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Český svaz chovatelů ZO
Němčice nad Hanou
Naše organizace, i když nepříliš velká co do počtu členů, vyvíjí činnost,
o které se moc neví. Naši členové chovají převážně čistokrevná zvířata, hlavně králíky, holuby, drůbež a také kozy.
Pravidelně vystavujeme na výstavách
v Němčicích a v blízkém i vzdáleném
okolí, ale také na výstavách oblastních
i celostátních. Mezi naše každoroční aktivity patří pořádání výstavy drobného

zvířectva ve výstavním areálu na Novosadech vždy na hody.
Protože jsme jediná chovatelská organizace v regionu, pořádáme ukázkovou
přehlídku v Nezamyslicích. V současné
době pracujeme na obnově výstavního areálu - obnova klecí a některé další úpravy
areálu na Novosadech. Snažili jsme se co
nejvíce úprav stihnout právě do pořádání
hodů, kdy je areál otevřený všem, kteří mají

rádi přírodu a zvířata, obzvláště rádi tu vidíme mladé lidi, zvláště pak děti, které mají
pochopitelně vstup kdykoliv zdarma.
Také bychom v řadách našich členů
rádi přivítali každého, kdo by měl zájem
o zvířata a chtěl vstoupit mezi nás. Bližší
informace vám rádi podáme. Němčice nad
Hanou mají bohatou chovatelskou minulost, kterou bychom rádi udržovali.
Miloslav Zbraněk, předseda spolku

Pantlék a jaro
Dostal sem srdečko s pantlečkama
abech si připomněl
na mysli pořád měl
Co sme si slébile hobičkama
Po velikonočním vystoupení a akcích spojených s Velikonocemi jsme se se vší silou vrhli na přípravu dvou náročných akcí, které
nás čekaly v květnu. Smůla byla v tom, že obě akce se konaly ve
stejném termínu a nechtěli jsme zklamat ty, co nás pozvali.
Již v lednu jsme přislíbili vystoupení v Chropyni na Hanáckých
slavnostech, které se konají jednou za dva roky. Chtěli jsme ukázat
nejen naše malé Hanačky, ale i dospěláky.
Průvod začal hned v devět hodin a v jeho čele jel král Ječmínek a družinu mu tvořili všichni jeho poddaní, tedy i naši němčičtí Hanáci, bylo to krásné a velkolepé. Dopoledne pak ve skupině
Hanáků vystoupili i naše nejmenší se svým společným pásmem
maminek Babské tanec. Tancovalo šest maminek a šest děvčátek,
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byl to výrazně jiný tanec, než které tančily ostatní soubory a měl
velký úspěch.
Na odpolední vystoupení jsme Chropyňákům již v lednu slíbili, že budeme tančit Sedláka, což byl soubor tanců pro 5 párů a opět
zcela jiné pojetí choreografie lidového tance. S tímto vystoupením
jsme si naložili těžký balvan na záda, protože byl v rychlejším tempu se střídáním pozic, z různě vytvořených obrazců na téma Sedláka z České besedy. K tomu jsme využili další skladby, a to polky od
Antonína Žváčka, který byl sice Hanák, ale žádné „šókala“ a toto
taky zakomponoval do své polky. Tanec se povedlo natrénovat
nejen k mé spokojenosti, ale i ke spokojenosti tanečníků. Trošku
v Chropyni vázla technika, ale náš šikovný Michal všechno vyřešil
a tanec se opravdu povedl. No a když to tak spočítáte, tak v Chropyni nás bylo něco přes dvacet.
Další část našich tanečníků v počtu osmi se vydala na třídenní
cestu do Chorvatska do Bjelovaru, kam jsme byli pozváni na Den
české kultury. Vyjeli jsme v pátek ráno směrem k Balatonu a podél
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něj pak hurá k chorvatským hranicím. Cesta nám pěkně ubíhala,
ale zdržení po cestě, abychom získali zahraniční dálniční známky,
ovlivnilo náš včasný příjezd, tak jsme dojeli na místo ve dvě hodiny. Zástupci Bjelovaru již na nás čekali a přivítal nás krásný husar,
který nás seznámil s historií města. Večer nás pak čekalo vystoupení pro českou menšinu v České obci, zatančili jsme Hanáckou
a Moravskou besedu. V sobotu, což byl nejnáročnější úsek naší návštěvy, jsme se hned ráno účastnili průvodu městem, potom jsme
měli dvě vystoupení na náměstí, a to Němčicko tančí a Hanáckou
besedu. Venku bylo něco k třiceti stupňům a my jsme za žádnou
cenu nechtěli tančit v jiných než slavnostních krojích. Moc jsme se
líbili, ale opravdu být v těchto krojích, ujít 2 km městem v průvodu,
pak tančit asi půl hodiny a znovu do průvodu, to bylo opravdu náročné. Krátce po obědě, jsme měli besedu s představiteli
Českých besed a představiteli města a hned ve tři jsme
odjížděli do Romské kuče. Ojedinělý projekt v Evropě,
který zachycoval historii Rómů a způsob jejich bydlení
a zvyků. Byli jsme přivítání jejich chlebem a přichystali
nám i bohaté pohoštění.
Večer byl uspořádán galakoncert v kulturním domě,
kde jsme opět tancovali ve dvou vstupech, Mikroregion
a Moravskou besedu. Na koncertě nás přivítal nejvyšší představitel české menšiny a zástupci České jednoty
z Daruvaru. Během koncertu se bylo na co dívat, písničky
a tance šly rychle za sebou, ale i tak jsme společně strávili
dvě a půl hodiny.
Potom se konal společný večer v České obci, kde jsme
se věnovali nácviku jejich tanců a Chorvaté se pak zase
rádi učili ty naše tance. Tančilo se a zpívalo do dvou hodin do rána.
V neděli jsme pak v devět hodin navštívili v krojích
mši svatou a pak na jedenáct hodin jsme byli pozváni na
ojedinělý nově založený zemědělský statek, kde jsme byli
pohoštěni jehnětem na rožni a jejich krajovými specia-

litami, mohli jsme se projet na koni a prohlédli jsme si stavení
a jeho přilehlé objekty. Prostě nezapomenutelný zážitek.
Naše cesta pak pokračovala do lidového muzea, kde jsme si
prohlédli staré vesnické stavení, venkovní pec a spousty starých
lidových krojů, nářadí a řemesel.
Naprosto vyčerpaní jsme se vrátili do Bjelovaru krátce se rozloučit s představiteli České obce a krátce před večerem jsme vyrazili opět domů.
No a co po návratu? To nás nečekalo nic jiného než opět hodně zabrat a připravit se na Němčické hody. Na letošek jsme si naplánovali předvést Hanáckou svajbu, včetně zfilmované ukázky
z opravdové němčické Hanácké svajby. Ale o tom zase až příště.
Jana Otáhalová

Z činnosti SDH Němčice nad Hanou
OSLAVA SVATÉHO FLORIÁNA
Sbor dobrovolných hasičů Němčice
nad Hanou uspořádal dne 1.5.2017 oslavu
sv. Floriána. V 7 hodin jsme se sešli na hasičské zbrojnici a začali chystat sety a občerstvení pro přátele hasiče.
V 8 hodin se začali sjíždět hasiči z okolí.
Po nástupu a slavnostním příchodu vlajkové čety jsme se za doprovodu Dechového
orchestru mladých Němčice nad Hanou
odebrali do místního kostela, kde nás přivítal otec Tomáš Strogan.
Opět jsme si vyslechli pěknou mši, otec
Tomáš Strogan nás pochválil za hojnou
účast a požehnal nám k úspěšným návratům jak ze soutěží, tak šťastným návratům
ze všech zásahů.
Po mši jsme se vydali nazpět na hasičskou zbrojnici. Cestou jsme položili kytici
k pomníku našeho patrona sv. Floriána.
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Na hasičské zbrojnici byli před nastoupenou jednotkou vyznamenáni naši členové i členové
okolních sborů.
Nejvyšší vyznamenání, řád sv.
Floriána si za
dlouholetou práci převzali naši
zasloužilí členové Jan Oplocký
a Evžen Filip.
Po rozchodu se
mohli
všichni
občerstvit pivem
a uzeninou.
Chtěl bych
poděkovat všem
hasičům i obča-
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nům Němčic nad Hanou za účast na této
oslavě.
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HANÁCKÝ POHÁR
V sobotu 6.5.2017 jsme připravili soutěž HANÁCKÝ POHÁR
u nás v Němčicích nad Hanou na parketu u fotbalového hřiště. Začátek byl v 9 hodin a soutěžit mohli mladší a starší žáci. Naši mladší
žáci se umístili na 3. místě a starší žáci na 2. místě. Odpoledne soutěžili ženy a muži na travnatém povrchu u fotbalového hřiště. Naše
ženy se umístily na 1. a 2. místě, muži získali 3. místo.
Na tuto akci jsme získali dotace z Olomouckého kraje, za ni
jsme zakoupili poháry, dárkové balíčky a drobné ceny. Každé družstvo ještě obdrželo 6 kusů 1,5 l lahví hanácké kyselky. Poděkování
také patří našim dalším sponzorům.

Dále se naše soutěžní družstva zúčastnila závodů v požárním
útoku ve Vrchoslavicích a Mořicích. Ve Vrchoslavicích získaly
ženy 2. a 3. místo, starší a mladší žáci 4. místo. V Mořicích získaly
ženy 3. místo a starší žáci 3. místo. Mladší žáci se umístili na 7. místě z 25 družstev.
Dále nás čekají závody v Dřevnovicích, Dobromilicích, Doloplazích, Víceměřicích, Polkovicích, Bochoři a další. Pro veterány
organizují závody Víceměřice, Hruška a noční v Doloplazích.
Věřím, že se našim družstvům bude dařit a budou vyhrávat.
Pavel Kvíčala, SDH Němčice n.H.

Zásahová jednotka JPO II Němčice nad Hanou
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vás seznámil s činností zásahové jednotky za první pololetí
roku 2017. V současné době máme 18
členů zásahové jednotky, kteří jsou roz-
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dělení do tří družstev. Každé družstvo má
velitele, strojníka (řidiče) a hasiče. Členové JPO II musí na základě svého přiřazení k funkci v jednotce absolvovat kvalifikační kurzy. Pravidelně každé pondělí se
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členové JPO scházejí zpravidla od 18.00
do 20.00 v naší hasičské zbrojnici a věnují svůj čas odborné přípravě, přípravě požární techniky a výzbroje a výstroje tak,
aby vše bylo připraveno k výjezdu.
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K 30. 6. 2017 jsme se zúčastnili již
20 výjezdů. Z toho byly 2x dopravní
nehody, 8x požár, 4x technická pomoc,
2x planý poplach a 4x taktické a prověřovací cvičení, z toho byla dvě velmi specifická ve spolupráci s HZS Kojetín.
Členové zásahové jednotky se taktéž
od ledna průběžně zúčastnili 40-ti hodinového školení, které vyhlásil náměstek
generálního ředitele HZS ČR pro IZS
a operační řízení. Tato základní témata
musí být v roce 2017 povinně proškolena
v rámci pravidelné odborné přípravy členů jednotek SDH obcí.
Zúčastnili jsme se také různých oslav,
například oslavy založení sboru SDH
Nezamyslice, Tištín, kdy naše jednotka
dělala ukázku techniky a vyprošťování

zraněné osoby z havarovaného auta za
pomoci hydraulického nářadí. Při těchto
ukázkách současně probíhá v podstatě
i výcvik jednotky.
Dále členové provádí různé technické
pomocí pro město Němčice nad Hanou
nebo občany. Letos také proběhl Den
otevřených dveří pro celou mateřskou
školku, kdy si děti prohlédly hasičskou
techniku a take jsme jim ukázali co se
stane, když maminka začne hasit vodou
hořící olej.
V letošním roce jsme jako jednotka
JPO II zažádali poprvé o dotaci Nadaci AGROFERT, a to na nákup výjezdového tabletu do našeho výjezdového auta CAS 20.
Nadace nám tento projekt schválila a poskytla nám finanční dar v hodnotě 30 000Kč.

Na základě tohoto schválení se pořídil tablet, jehož cena byla 26 317,50 Kč. Tímto
bych chtěl ještě jednou poděkovat Nadaci
AGROFERT za poskytnutou dotaci.
Díky podpoře paní starostky a dalších
zastupitelů města je zabezpečeno vybavení
a technické zabezpečení chodu zásahové
jednotky. Například v současné době se
provádí zateplení hlavní budovy hasičské
zbrojnice. Byla také podána žádost o dotaci na nové zásahové dopravní vozidlo, neboť naše Avia již dosluhuje. Za to všechno
jistě patří poděkování všem, kteří ví, že hasiči jsou potřební v každé obci nebo městě při zajištění požární bezpečnosti a také
jsou součástí mnoha kulturních akcí.
Jan Kyselák,
velitel JPO II Němčice nad Hanou

FK Němčice nad Hanou
Kladné hodnocení FK Němčice nad Hanou uplynulého ročníku 2016/2017
Poslední roky je již tradičně hodnocení sezóny pozitivní, nic
na tom letos nemění ani nepovedený závěr, kdy v posledním zápase přišli muži o druhou pozici, která zajišťovala šanci postoupit do 1.A třídy. Muži pod vedením pana Radovana Novotného
po celou sezónu opět bojovali o horní patra, odměnou je jim
postup do 1.A třídy. Týden před losovacím aktivem přišla tato
nabídka, tak jsme se toho chopili a je již na hráčích, ať ukáží, co
v nich je!
Po dvouleté odmlce máme zastoupení v kategorii dorostu
rovněž v krajské soutěži Olomouckého kraje. Toto mužstvo
bude tvořeno z úspěšné generace starších žáků, kteří pod vedením trenérského dua Zdeněk Klusal a Miroslav Kleveta obsadili

v konečné tabulce výborné čtvrté místo v krajském přeboru.
Jako jediní v soutěži dokázali připravit dvě porážky vítězné
Mohelnici, což svědčí o dobré práci trenérů, kteří kluky vedli
od přípravky.
Starší a mladší žáci jsou přihlášeni rovněž do kraje. O kategorii mladších žáků a přípravek máme samostatné články.
V historii klubu se tolik nepracovalo s mládeží, jako je tomu
nyní.
Závěrem poděkování všem funkcionářům, trenérům, sponzorům, městu a fanouškům, hlavně rodičům, kteří podporují
své děti!!!
Ivo Kopřiva – sekretář, trenér FK Němčice nad Hanou

Fotbalové přípravky FK Němčice nad Hanou – sezóna 2016/2017
V letošní sezóně se naši mladí fotbalisté opět snažili dosáhnout co nejlepších výsledků na turnajích starší
a mladší přípravky. Svými výkony na
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hřišti dělali radost nejen sobě, ale také
trenérům a svým rodičům.
Tréninky přípravek byly dvakrát týdně a probíhaly za příznivého počasí na
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hřišti a přes zimu v hale. Protože jsme
trénovali společně, stalo se někdy, že se
na tréninku sešlo více než 30 dětí. Kromě starší a mladší přípravky chodili na
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tréninky i úplní začátečníci, kteří se na
ostrý start teprve připravují.
Starší přípravka pod vedením trenéra
Michala Bosáka odehrála celou sezónu
ve čtyřčlenné skupině s Nezamyslicemi,
Otaslavicemi a Brodkem u Prostějova.
Naším hlavním rivalem v boji o celkové prvenství bylo družstvo Nezamyslic,
s ním jsme odehráli několik velmi vyrovnaných a vyhecovaných zápasů. Nakonec
obě družstva postoupila do finálového
turnaje, který se konal v neděli 18. června
ve Ptení. Kluci podali velmi dobrý výkon
a obsadili konečné 4. místo v okrese.

Mladší přípravka pod vedením Roberta Štětiny a Jaromíra Pospíšila hrála
v pětičlenné skupině s Nezamyslicemi,
Kostelcem, Otaslavicemi a Brodkem
u Prostějova. Jen bojovné výkony nakonec k účasti ve finálovém turnaji
nestačily. V sobotu 24. června se kluci
zúčastnili na ukončení sezóny turnaje
v Ivanovicích na Hané. Medaile si bohužel nepřivezli, ale spoustu příjemných
zážitků ano.
V pátek 30. června byla na hřišti ukončená, kde si kluci zahráli proti
svým rodičům. Zápasy se nesly v přátel-

ském duchu a byly zakončeny střelbou
pokutových kopů. Vedení klubu potom
předalo klukům drobné odměny jako
poděkování za celou sezónu.
Na závěr bych rád poděkoval všem
trenérům za obrovskou trpělivost,
se kterou se klukům věnují, rodičům za
pomoc při organizaci turnajů a za to, že
vedou své děti ke sportu, a v neposlední
řadě panu Radku Novotnému za ochotu
a výbornou spolupráci během celé sezóny.
Libor Mitana
trenér a vedoucí přípravek

Úspěšné zakončení sezóny mladších žáků v Rohatci
V sobotu 24.6.2017 jsme se zúčastnili mezinárodního turnaje v Rohatci, se kterým máme už třetím rokem družbu mezi
kluby. V základní skupině jsme se potkali s Hrušovany nad Jevišovkou, slovenskými mužstvy FK Senica, Nafta Gbely a slováckými Ratíškovice-Dubňany. S pozdějším vítězem z Hrušovan
jsme v úvodním kole prohráli těsně 0:1. Pak přišla výhra 2:0 nad
ligovou Senicí, následovalo vítězství 1:0 nad Gbely, rozhodující
gól padl v poslední minutě! V posledním zápase skupiny, kdy
jsme již měli zajištěn postup, jsme prohráli se sloučeným družstvem Ratíškovice-Dubňany 0:1.
Do finálové skupiny se nám počítalo jedno vítězství 1:0 nad
Gbely a jedna prohra 0:1 s Hrušovany – pozdější vítěz turnaje. Ve
finálové Zlaté skupině jsme po boji porazili domácí Slavoj Rohatec 1:0, následovala výhra nad Juventusem Bruntál 2:1, když nám
rozhodčí neuznal další dva góly. Po tomto zápase jsme věděli, že

již máme medaile, otázkou bylo, jakého kovu budou. V posledním zápase turnaje jsme se utkali se slovenskými Kovotvar Kúty.
Ve vyrovnaném zápase jsme prohráli 2:0, když soupeř rozhodl
brejky. My jme nastřelili dvakrát tyč, ale ani to nepokazilo naši
radost z 3. místa na kvalitně obsazeném turnaji. Získali jsme
ohodnocení nejlepšího brankáře – Denis Mitana, a naši fanoušci
– rodiče získali ocenění nejlepší fanoušci turnaje.
Tento turnaj byl vyvrcholením sezóny 2016-2017, kdy jsme
úspěšně zvládli krajský přebor Olomouckého kraje, kde jsme
skončili na 9. místě s aktivním skóre 80:61. Poděkování patří
všem hráčům, kteří svým přístupem dělají radost svým rodičům a vzorně reprezentují Němčice nad Hanou. Poděkování
patří i rodičům a sponzorům, hlavně panu Romanu Mizerovi,
který tuto kategorii podporuje již třetím rokem, děkujeme!!!
Ivo Kopřiva – trenér, sekretář klubu

TJ Stavební stroje Němčice nad Hanou

Mistrovství České republiky v krasojízdě žákovských kategorií
Na Mistrovství České republiky
v krasojízdě žákovských kategorií, které
se v němčické sokolovně uskutečnilo13.
Května 2017, byl domácí oddíl zastoupen hned sedmi reprezentanty, kteří
úspěšně prošli přes kvalifikační síto oblastního a celorepublikového předkola.
V kategorii dvojic se v sezóně předsta-
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vily jen dvě dvojice, které se předvedly
i v němčickém finále. Kromě zkušené
němčické dvojice Michaela Vosičková
/ Alena Florová ještě začínající dvojice
z TJ Pankrác Praha, která nemohla domácím závodnicím konkurovat, a tak
naše děvčata s přehledem zajistila Němčicím první mistrovský titul. V kategorii
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žáků startovalo osm závodníků a i zde
byl jasným favoritem domácí zástupce –
Jan Buriánek. Ten neponechal nic náhodě a precizní jízdou zajistil pro Němčice
i druhý mistrovský titul. Na stupních vítězů jej doplnil na bronzovém stupínku
Pavel Bartošík. Na sedmém místě skončil jeho bratr Michal Bartošík.
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Největší drama se čekalo v kategorii
žaček, která je dlouhodobě nejpočetnější
kategorií celé české krasojízdy a o finálovou desítku bojovalo v předkolech více jak
třicet závodnic z celé republiky. Z důvodu
nemoci se z finále musela omluvit papírově nejsilnější závodnice Štěpánka Řasová

z Prahy, která tím zúžila okruh favoritek
na tři závodnice, z nichž byly dvě z Němčic. Z nervydrásajícího souboje nakonec
vyšla úspěšně domácí Alena Florová, která zajistila Němčicím i poslední třetí titul.
Na třetím místě skončila s minimálním
odstupem Michaela Vosičková, následována na čtvrtém místě
Helenou Pompovou a na
pátém místě Kateřinou
Vosičkovou, které podtrhly dominanci domácího oddílu v této kategorii.
Jiří Vosička

Zastoupení měly Němčice
i na Mistrovství Evropy.
Další úspěch pro svůj tým vybojoval i Martin Kouřil v Praze, kde ve
dnech 26. – 27. 5. 2017 proběhlo Mistrovství Evropy juniorů v sálové cyklistice. Nominačním sítem se do této
soutěže probojoval i zástupce naší TJ,
teprve čtrnáctiletý Martin Kouřil, který
na tomto mistrovství vybojoval krásné
6. místo. Děkujeme mu za skvělou reprezentaci.

Výsledky Mistrovství ČR:
Žačky dvojice:
1. Michaela Vosičková / Alena Florová TJ. Stavební stroje Němčice
Hana Cikánková / Nikola Snopková
TJ Pankrác Praha
Žáci:
1. Jan Buriánek
TJ Stavební stroje Němčice
Tomáš Frýdecký
TJ Petřvald
Pavel Bartošík
TJ Stavební stroje Němčice
Adam Pokorný
TJ Favorit Brno
Jakub Sedláček
TJ Pankrác Praha
Samuel Trenčínský TJ Pankrác Praha
Michal Bartošík
TJ Stavební stroje Němčice
Vojtěch Blažek
SKP Kometa Brno
Tobiáš Vejchoda
TJ Favorit Brno
Žačky:
1. Alena Florová
TJ Stavební stroje Němčice
Sabina Maršálová
TJ Sokol Řečkovice
Michaela Vosičková TJ Stavební stroje Němčice
Helena Pompová
TJ Stavební stroje Němčice
Kateřina Vosičková TJ Stavební stroje Němčice
Tereza Buršíková
TJ Sokol Zlín – Prštné
Dina Karásková
TJ Sokol Řečkovice
Zoe Legro
TJ Pankrác Praha
Nela Voglová
TJ Pankrác Praha
Julie Tůmová
TJ Pankrác Praha
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4,83
7,27
66,80
44,23
42,83
39,76
27,77
26,25
25,54
22,99
9,15
67,35
65,12
64,86
53,30
45,24
45,15
8,41
37,28
36,28
32,40
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ZA NĚMČICKÁ HUMNA Č. 35
Kozí farma Nikáda Koválovice - Osičany
V dnešním cykloturistickém okénku se budu věnovat „cyklogastronomii“, pojmu z něhož vyplývá, že se jedná o spojení
vyjížďky na kole s poznáním výroby a degustace potravin, například mléčných produktů. Abychom naplnili význam slova
„cyklogastronomie“, nemusíme jezdit daleko.
Vyjedeme-li si z Němčic nad Hanou po cyklostezce směrem
na Morkovice, máme přibližně na dvanáctém kilometru cyklostezky možnost navštívit kozí farmu Nikáda v Koválovicích –
Osičanech majitelky Lenky Kubíkové.
Jedná se o rodinnou farmu věnující se chovu bílých a hnědých krátkosrstých koz v rámci ekologického zemědělství s více
jak šestiletou tradicí. Kozy jsou chovány v adaptované stáji na
farmě v Koválovicích na stelivové technologii, volně v boxech.
Kozí mléko se získává v dojírně. Čistota ve stáji a dojení v dojírně mimo stájové prostory přispívá k tomu, že mléko a následně
mléčné výrobky nejsou cítit kozím pachem. Získané mléko se
prodává přímo ze dvora, přebytek se zpracovává na mléčné výrobky.
V přední části objektu pro chov koz se nachází sýrárna zaměřená na výrobu kozích sýrů, tvarohu a jogurtů. Z kozích měkkých
sýrů farma nabízí k prodeji přírodní, paprikový, pažitkový, solený
a česnekový sýr. Sortiment měkkých sýrů je rozšířen o polotvrdý
solený sýr vhodný ke strouhání i smažení.
Návštěva kozí farmy v Koválovicích může být samotným cílem
nebo jen letmou zastávkou při projížďce po cyklostezce. Doporučuji první možnost, to znamená kontaktovat se mobilem (mobil:

604 441 959) nebo emailem (kozifarmanikada@seznam.cz) předem s majitelkou paní Lenkou Kubíkovou a domluvit si návštěvu
kozí stáje ukončenou degustací a zakoupením mléčných výrobků.
Exkurze na kozí farmě návštěvníkům přinese poznání dnes
opomíjeného chovu koz, spojeného s výrobou a ochutnávkou výrobků z kozího mléka. Zde si člověk uvědomí, kolik práce a píle je
nutné vynaložit, než se získá kvalitní kozí sýr nebo tvaroh. I v tomto případě platí, že práce se může stát koníčkem díky pracovnímu
zanícení majitelů kozí farmy.
Vladimír Vojanec

Němčáci vyhráli
Čas běží rychleji, než si stačíme uvědomit. Tak rychle uběhl čas od setkání
Němčic z celé republiky před dvěma lety
v Němčicích u Holešova. Tentokrát se
Němčičáci a Němčáci setkali 24.června
2017 v Němčicích u Kolína.
Přestože plakáty zvoucí na tuto akci
visely po městě dlouho a v rozhlase byli
občané vyzýváni k účasti jako diváci či
soutěžící, ještě týden před akcí to vypadalo, že nás pojede hrstka. Nakonec se
vše obrátilo v dobré a ráno se nás sešlo
24 statečných, kteří se s dobrou náladou
vydali ke Kolínu. Linda z kultury zajistila řízky od pana Brabce, navařila kávu,
paní Maruška Synková nám napekla výborné vdolečky, část z nich předaly naše
tři Hanačky panu starostovi z pořádajících Němčic.
Po slavnostním nástupu všech Němčáků jsme se rozešli na sportoviště. Fotbalisté FK Pavel Fečo, Ivan Jarmer, Dominik Dorňák, Adam Buriánek, Oldřich
Vévoda, Ondřej Tomek, Luděk Čala,
Michal Tomek, Zdenek Chalánek nás
reprezentovali v malé kopané a nohej-
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balu. Zkušeným fotbalistům stačili i žáci
Martin Kyselák a Vlastimil Palíšek, kteří
si získali obdiv diváků i zkušených soupeřů. Další žáci naší školy (všichni z 8.A)
Míša Vosičková, Klára Přidalová, Valentýna Páclová a Pavel Holík, Zdeněk Chalánek z 8.B spolu s panem Janem Dvořákem soutěžili v bowlingu.Členky rodiny
Kypastovy Terezka, Kristýnka a jejich
maminka Renata spolu s paní Maruškou
Večeřovou, Míšou Klesnilovou, Lojzou
Skoupilem a Vaškem Štosem hráli šipky.
Petangu jsme se ujaly my dvě s Lindou,
a přestože jsme hrály tuto hru poprvé,
postoupily jsme do
semifinále. Představitelé vedení našeho
města paní starostka Ivana Dvořáková
a místostarosta Jan
Vrána se zúčastnili
setkání starostů všech
Němčic.
Celkové
vítěz-
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ství patřilo místním Němčicícm, ale ve
skutečnosti zvítězili všichni Němčičáci a Němčáci, kteří se VIII. Němčické
olympiády zúčastnili.
Všem našim zúčastněným děkujeme za reprezentaci a s vámi ostatními
se těším na setkání Němčic za dva roky
v Němčicích u Litomyšle.
Více fotografií najdete ve fotogalerii
na adrese www.nemcicenh.cz
Naďa Tesaříková,
předsedkyně kulturní komise
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Seznam občanů, kteří v období od 01.03.2017 do 20.07.2017 oslavili své životní jubileum
70 let
Marie Borková
Marie Crhanová
Marie Vavrušková
Jiřina Hrubá
Miluše Stuchlíková

Jarmila Jiříčková
Miroslav Urbánek
Ladislav Malát
Oldřich Pavlík

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

75 let
Ladislava Ohlídalováá
80 let
Božena Štěpánková
Jan Štěpánek

Vítání občánků se dne 22.4.2017 zúčastnili tito rodiče:

Lucie Miková a Pavel Hampl
se synem Pavlem

Kristýna a Roman Jeřábkovi
s dcerou Zuzanou

Lucie a Zdeněk Buriánkovi
se synem Zdeňkem

Gabriela Césarová a Štefan
Kašík s dcerou Stelou

Marie a Tomáš Coufalíkovi
s dcerou Valerií

Žaneta a Stanislav Pospíšilovi
se synem Stanislavem

Petra Sekaninová
s dcerou Petrou

Němčice pod lupou vychází v nákladu 300 výtisků. Adresa vydavatele i redakce město Němčice nad Hanou,
Palackého nám. 3, PSČ 798 27, tel.: 603 263 088, e-mail: kultura@nemcicenh.cz.
Redakční rada: Linda Lešikarová, Ivana Dvořáková, Mgr. Hana Matušková, Mgr. Jitka Hanáková, Ing. Ivana Korvasová.
Korekce: Naďa Tesaříková. Povoleno Ministerstvem kultury pod reg. č. MK ČR E 11903.
Za podepsané články i zkratkou si zodpovídají autoři sami, uvedené názory nemusí být totožné s názory redakce.
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28
Číslo 2/2017
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