Němčice nad Hanou

Obrázek barevného
komína je součástí
omalovánek, které
Základní škola
a město Němčice
nad Hanou připravují
k 50. výročí města.
O revizi čapího
hnízda se dočtete na
str. 4.
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SLOVO
ÚVODEM
Ještě k výšlapu
Nejprve bych chtěla poděkovat všem občanům
města, kteří se 1. ledna zúčastnili Novoročního
výšlapu na Masarykovu lípu. Počasí bylo příjemnější než při loňském výšlapu. Také se nás
zúčastnilo o něco víc, a to 114 osob. Opět se na
kopec k lípě vydaly všechny generace od miminek v kočárcích po nejstarší seniory.

Přijde to pravé jaro?
Kdysi se říkalo „zima už je za horama, vítej jaro mezi
náma“, ale letos nějak ta zima nepřišla. Uvidíme, zda se dočkáme
toho pravého jara. A k jaru neodmyslitelně patří rozkvetlé květiny
a stromy, zelená tráva, ale také
jarní úklid. Proto nezapomeňte
i na úklid kolem svých domů nebo
i zeleně kolem něho. Určitě pomůžete k tomu, aby naše město
bylo krásnější a čistější.
Naďa Tesaříková

OBSAH
50. výročí povýšení na město

Tábory Orionu

Rozpis jarní sezony FK

Pravda o třídění odpadů

Premiéra DS Na Štaci

XV. silvestrovský turnaj
ve stolním tenisu

Euroinstitut v našem městě

Zkuste naši křížovku

Vesmír v MŠ

Úspěšná Tříkrálová sbírka

Úspěchy žáků ZŠ

Ze života společenských organizací

ZUŠka jubilující

Úspěchy krasojízdy

Za němčická humna
Pozvánka na HDM
Životní jubilea

Upozornění:
Vzhledem k mimořádné situaci kvůli koronaviru a vzhledem ke zrušení kulturních, společenských
a sportovních akcí jejich plánované termíny na březen uvedené v jednotlivých článcích se budou rušit nebo
přesouvat. Sledujte vývěsky na kině a hlášení městského úřadu.
Děkujeme za pochopení.
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Z ČINNOSTI MĚSTA
Němčice nad Hanou v roce 2020
Letošní rok 2020 se ponese
v duchu významných událostí pro
Němčice nad Hanou. Naše město
oslaví v letošním roce padesáté
výročí povýšení na město.
Nejen město, ale hned několik
neziskových organizací našeho
města oslaví v tomto roce výročí
svého založení. K oslavám se připojí
také základní umělecká škola, která
oslaví 50. výročí od svého založení,
dechový orchestr ZUŠ 35 let svého trvání, 90 let krasojízdy oslavíme 21.- 22. října 2020 pořádáním
Mistrovství republiky v krasojízdě
a kolové spojené s výstavou. Výstavy také uskuteční svaz včelařů
ke svému 120. výročí a svaz rybářů
k 80 letům trvání v našem městě.
Město společně s dalšími oslavenci připravuje v průběhu
letošního roku několik připomenutí
u příležitosti těchto výročí. Slavnosti
města k výročí povýšení proběhnou
v termínu 29. 5. – 31. 5. 2020.
K oslavám města bude patřit také
slavnostní ocenění občanů, osobností či organizací našeho města.
Cílem udělování ocenění je podpořit
významné aktivity směřující k rozvoji a reprezentaci města Němčice
nad Hanou.
Ale letošní rok to nebudou jen
oslavy, ale i spousta práce, která
je před námi. Zastupitelstvo města
na svém prosincovém zasedání
schválilo rozpočet na letošní rok
a vyčlenilo finanční prostředky na
opravy, ale především na investice
v našem městě.

Součástí letošních investičních
akcí je i dlouho očekávané vybudování přístupových chodníků ke

hřbitovu na ulici Havlíčkova. Bohužel
v této investici není zařazeno vybudování parkoviště u hřbitova,
a to z důvodu neslučitelnosti se
současným
územním
plánem
města. V současné době probíhá
řízení ohledně nového územního
plánu a po jeho schválení bude toto
parkoviště u hřbitova možné vybudovat.
Město také do svého rozpočtu
zahrnulo výdaje na projektové
práce. Jedná se hned o přípravu
několika projektových dokumentací,
a to na vybudování infrastruktury
na velké ploše po cukrovaru, vybudování nového mostu přes Žlebůvku
na ulici Hřbitovní a rekonstrukce kanalizace na Hliníku.
Letošní rok je na začátku a máme
spoustu práce před sebou. Věříme,
že se nám společnými silami podaří
převážnou část naplánované práce
uskutečnit.
Jan Vrána, starosta
Jana Oulehlová, místostarostka

Němčice nad Hanou. Cílem tohoto
udělení je podpořit významné aktivity směřující k rozvoji a reprezentaci našeho města. Návrh může podat

každá fyzická či právnická osoba. Více
informací a nominační formulář najdete na webu města. Návrhy je možno
podávat do konce března 2020.

zdraví a záchranu života je projevem vztahu k občanům. Patří jim
poděkování stejně jako veliteli
JPO Janu Kyselákovi z Němčic nad
Hanou, který dává krev již od roku

2011 a má za sebou již 40 odběrů
krve.
Blahopřejeme k ocenění a přejeme
mu hodně zdraví a ještě mnoho
příležitostí k dárcovské činnosti.

Největší finanční částka je
připravena na dokončení rekonstrukce základní školy. V současné
chvíli již probíhá výuka žáků 1.
stupně v části nově zrekonstruované budovy přístavby školy. Velké
poděkování patří všem, kteří nám
umožnili zajistit výuku těchto žáků
v náhradních prostorách v loňském
roce a prvních čtrnácti dnech
letošního roku. Také klubovny SVČ
– ORION jsou již předány do užívání
a v těchto dnech již probíhá jejich
stěhování zpět do budovy základní
školy.
V lednu letošního roku byla
společnosti ADPe recyklační s.r.o.
předaná budova bývalých jeslí k demolici. Touto demolicí získá město
krásný pozemek, kde v budoucnu
plánuje vybudovat nové centrum
pro naše občany.

Výzva
Město Němčice nad Hanou
vyhlašuje výzvu k předkládání návrhů
pro udělování ocenění občanům,
osobnostem či organizacím města

Blahopřejeme!
Český červený kříž uděluje
zlatou medaili Jana Janského
dárcům krve, kteří dovršili 40
bezpříspěvkových odběrů krve.
Ochota dárců darovat krev pro
Březen 2020
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Revize čapího hnízda
na komínu v ulici Chvátalova
I ptačí obydlí potřebuje občas
opravit, rekonstrukce se dočkalo
čapí hnízdo na Chvátalově ulici.
Dne 25. 2. 2020 proběhla revize
čapího hnízda, které si čápi postavili
na komíně bývalé pekárny U Nyklů,
v současné době nefunkčním komíně
paní Ohlídalové, na ulici Chvátalova. Revize spočívala ve snížení
množství nashromážděných větví,
odebrání travnatého drnu ze středu

hnízda a natření kovové podložky
pod hnízdem proti korozi. Akci provedli zaměstnanci Českého svazu ochránců přírody z Valašského
Meziříčí, kteří se na tento typ práce
specializují. Tímto přejeme čápům
příjemný pobyt v jejich upraveném
hnízdečku a spoustu nových mláďat
v něm.
Alena Špičáková,
referentka životního prostředí

Kde je pravda o třídění odpadů, aneb bouráme mýty
Taky jste viděli, jak svozová
společnost odpadů vysypala tříděný
odpad dohromady do jednoho svozového vozu? Nebo jste viděli, že
sklo z kontejneru na barevné sklo
vysypali do jednoho vozu se sklem
z kontejneru na bílé sklo?
Tady máte odpovědi na Vaše
otázky:
Proč někdy vidíme, že svozová
společnost sváží vytříděný odpad
tak, že ho vysype do jednoho vozu?
Protože některá auta svážející
tříděný odpad mají nákladní prostor oddělený přepážkou – mají tak
možnost odvézt více druhů odpadu
najednou, čímž sníží frekvenci dopravy, množství spotřebovaných pohonných hmot, a tím i množství vyprodukovaných emisí, které vznikají
při spalování paliva motorem nákladního vozu. Znehodnotit vytříděný
odpad může jen jedinec, který např.
vylije do kontejneru na papír olej,
nebo do kontejneru na plast vyhodí
plastový obal s výrazným zbytkem
jídla, nebo že do kontejneru na sklo
vyhodí plastový odpad apod. Ale

to už je o zodpovědnosti každého
z nás. I když svozová společnost
sveze pouze kontejnery s plastem
nebo pouze kontejnery s papírem,
dochází u takto vytříděného odpadu ještě k dalšímu vytřídění, během
kterého jsou z odpadu odstraněny
nežádoucí
příměsi,
které
do
kontejnerů na tříděný odpad vůbec
nepatří.
A nevozí takto smíchaný odpad
třeba na skládku?
Ne, nevozí, protože by se tímto postupem svozová společnost
odpadů připravovala o peníze. Za
každou uloženou tunu odpadů na
skládce totiž musí platit, a tak je
pro ni výhodnější jednotlivé komodity předat/prodat dále. Vytříděné
složky odpadů jako plast, papír,
sklo a kov jsou druhotnými surovinami a představují v odpadovém
světě obchodovatelné komodity. V České republice jsou zpracovatelé, kteří vytříděný odpad umí
zpracovat jako druhotnou surovinu
nebo ji recyklovat na hotové výrobky, se kterými se běžně setkáváme.

Proč někdy svozová společnost
sklo barevné ze zeleného kontejneru vysype dohromady do jednoho svozového vozu se sklem čirým
z bílého kontejneru?
Konečným
zpracovatelem
vytříděného skla jsou sklárny, které
ve vztahu ke změnám na trhu vykupují
sklo od odpadových společností nebo
jiných osob oprávněných k nakládání
s odpady. Tyto sklárny vykupují sklo
buď smíchané dohromady (barevné
s čirým), nebo odděleně jen čiré (bílé)
sklo nebo jen barevné, a to z důvodu
potřeb jejich vlastních výrobních
postupů, naplněnosti kapacit apod.
Sama svozová společnost, která sklo
barevné a čiré sváží dohromady, musí
mít zajištěný konečný odběr/prodej
takto vzniklé směsi skla. Toto míšení
se ale může kdykoliv změnit, a to
změnou poptávky skláren, kdy zase
budou vykupovat pouze čistě sklo
bílé nebo barevné. Proto musíme mít
kontejnery stále jak na barevné, tak
i na bílé sklo.
Alena Špičáková,
referentka životního prostředí

Milí čtenáři zpravodaje Němčice pod lupou,
V celé Evropě i v naší zemi v těchto
dnech je nejčastěji frekventované
slovo koronavirus. Vláda se snaží lidi
ochránit všemi možnými prostředky,
aby se toto šíření viru zastavilo – to
je jistě rozumné. Já se pokusím vložit
do toho, co se děje duchovní rozměr.
Jako člověk věřící se ptám: Co nám
tím vším chce říci Bůh? Velmi výstižně
to vyjádřil olomoucký arcibiskup
Jan Graubner ve své modlitbě k této
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mimořádné době. Rád bych z ní část
ocitoval:
Pokorně a se zahanbením v tváři
přiznáváme,
že jsme byli příliš zahledění do svých
práv a nároků,
hledali příjemnost a pohodlí, zábavu
či adrenalin,
nedbali jsme na druhé, ani na tebe
a tvůj řád.
K přírodě jsme byli bezohlední
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a chtěli stále víc.
Cestováním za krásami jsme
znečistili vzduch i moře.
Svou bezohledností jsme nakupili
hory odpadků.
Svou chamtivostí jsme zamořili pole
pesticidy,
vody antibiotiky, hormony a antikoncepcí,
chovali se jako páni světa a vládci
stvoření,

Číslo 1

upravovali si zákony i pravidla
myšlení.
Přestals pro nás být jistotou, když je
vše relativní,
a absolutní je už jen naše nabubřelé
já.
Z toho pak pramení mnohé naše
konflikty.
Ve své zaslepenosti jsme neuměli
číst znamení.
Hlasatelé radostně oznamovali, že
zase bude sluníčko.
Většině nevadilo, že schnou stromy
a množí se myši,
že v zemích bez deště je hlad a lid
utíká za chlebem.
Jiní prchají před válkou, která se vede
proto,
aby měl někdo větší zisk, vliv a moc,
aby byl odbyt zbraní a jinde měli
slušní lidé práci.
Peníze a zisk se nám staly nejvyšším
bohem,
jemuž jsme obětovali spravedlnost
a právo
i bídu chudáků v rozvojových zemích.
Štěstí jednotlivců jsme stavěli výš
než zodpovědnost,
chvilkové pocity nad věrnost
manželským slibům,
práva dospělých nad práva dětí na
lásku obou rodičů,
na jistotu domova a zdravé morální
životní prostředí,
protože jsme se nedokázali zříct

špatného příkladu.
Sobectví nám zabránilo žít pro další
generaci,
milionům počatých dětí jsme nedovolili se narodit,
a tak vymíráme a nemá na nás kdo
pracovat.
Já se s těmito slovy ztotožňuji,
ale rozumím, že se vším nemusíte
souhlasit. Ale kdyby alespoň něco
vás vedlo k zamyšlení, tak je to
dobře. Křesťané nyní prožívají dobu
postní – letos ve zvláštním režimu
různých opatřením. Nastalá situace,
kdy opravdový půst od všeho nepodstatného drží celá společnost,
je opravdu výzvou. K rozlišení
toho, co vlastně potřebujeme ke
svému životu a čeho všeho jsme se
schopni vzdát, až dojdeme k tomu
nejpodstatnějšímu, a to jsou vztahy.
Pro věřící na prvním místě vztah
k Bohu, od kterého vše máme, a vztah k lidem, skrze které nám Bůh
rovněž projevuje svou lásku.
Snad ještě v souvislosti se všemi
omezeními, které mají ochránit
naše tělo, nezapomínejme, že bychom měli ochránit se stejnou verbou i nesmrtelnou duši. Jak říká
Ježíš v Matoušově evangeliu 10:28
: A nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo,
ale duši zabít nemohou; bojte se toho,
který může duši i tělo zahubit v pekle. Snažme se chránit před nákazou

zla, chamtivosti, pomlouvačností,
nactiutrháním,
nenávistí….atd.
Spíše naopak nechme v sobě vládnout Boha, který je láska a láskou, dobrotou se též jeho působení
v nás projevuje. Tak se zamysleme
nad vztahy v našem okolí. Chtějme
naplnit naše vztahy pochopením,
odpuštěním, laskavostí, ohleduplností a láskou.
A na co naše srdce vlastně
připravujeme? Na setkání s Ježíšem
Kristem. Tím, který nás nejvíc miluje a svou lásku nám dokázal tím,
že se za celý svět obětoval. Každý
z nás děláme chyby, kterých později
litujeme. Pohádáme se s blízkými,
nedodržíme slib, někomu ublížíme…
Všechny tyto naše chyby na sebe
Ježíš Kristus vzal a trpěl za ně na
kříži. Tyto události si připomínáme
na Velký pátek. Třetího dne od
jeho smrti si však připomínáme tu
největší událost… Zmrtvýchvstání
Krista o Velikonocích. Proč je to
ta nejradostnější událost v roce?
Protože tím Kristus zlomil pouta
smrti a otevřel nám všem cestu do
nebe, do věčného ráje s Bohem, kde
se snad všichni jednou sejdeme.
Přeji Vám v této nelehké době
plodné prožití postní doby a radost
ze Zmrtvýchvstalého Krista, ať je
vaší silou.
Váš farář

Střední škola Euroinstitut zahájila
výuku v Němčicích nad Hanou.
Němčičtí občané si nepochybně
povšimli, že již od loňského roku
probíhá v místě bývalé prodejny nábytku na Havlíčkově ulici
činnost Střední školy Euroinstitut v Olomouckém kraji. Dovolíme
si tedy naši školu i její působení
v Němčicích nad Hanou blíže
představit.
Střední
škola
Euroinstitut
v Olomouckém kraji je zařazena
do speciálního školství; vzdělává
žáky se středně těžkým stupněm
mentálního postižení, popřípadě
s lehkým mentálním postižením
v kombinaci s dalším zdravotním
postižením, které jim znemožňuje
vzdělávání na jiném typu středních
škol. Poskytuje vzdělání na území
celého Olomouckého kraje a nabízí
následující obory – provozní služby
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se zaměřením na úklid a výpomoc, zpracovatel přírodních pletiv,
praktická škola dvouletá a jednoletá.
Spolupráce školy se společností
Řemeslné dílny vyústila v zahájení
výuky žáků v domě na Havlíčkově
ulici v Němčicích. Žáky školy jsou
čtyři uživatelé Domova U Rybníka
Víceměřice, kteří jsou vzděláváni
v oboru Zpracovatel přírodních
pletiv – košíkářské práce.
Vzdělávací proces je zaměřen
na získání základních pracovních
dovedností, návyků a pracovních
postupů potřebných pro zvládnutí základů odborného vzdělání
a manuálních dovedností v daném
oboru vzdělání s cílem následného
profesního uplatnění.
Vzdělávání zabezpečují spe-
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ciální pedagogové podle individuálních vzdělávacích plánů
žáků. V rámci vzdělávání žáka je
využívána individuální péče odpovídající speciálním vzdělávacím
potřebám žáka podle druhu
a stupně zdravotního postižení.
Obor
vzdělání
Zpracovatel
přírodních pletiv vyučujeme v tomto školním roce pouze v Němčicích
nad Hanou. Jedná se nepochybně
o zajímavý obor, který má v regionu dlouholetou tradici. Domníváme
se proto, že může být pro veřejnost
zajímavé využít naší akce Den
otevřených dveří, která proběhne
v pátek
dne 3. dubna 2020
a umožní tak občanům nahlédnout
do naší košíkářské kuchyně.
Milan Slaměník,
zástupce ředitele
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Z ČINNOSTI MŠ
I když se letošní zima zatím moc
nepřihlásila, v mateřské škole už se
pomalu těšíme na jaro. Od března do
června proběhne celá řada tradičních,
ale i nových akcí pro děti i rodiče. Připravujeme se i na oslavy města.
Masopust jsme jako vždy oslavili
karnevalem v maskách. Tento den se
ve školce společně veselili princezny,
rytíři, víly, loupežníci, ale i Spidermani a postavy z oblíbeného Ledového království. Toto období mají děti
moc rády, protože je plné pohádek
a kouzel, které probouzejí fantazii
a tvořivost dětí. Den plný magie nám
předvedl kouzelník Katonas se svým
programem. Bohatá je i nabídka kulturních představení v kině OKO, kterou doplňujeme výběrem zajímavých
programů do MŠ.
V letošním roce jsme se rozhodli
pro děti připravit vzdělávací a zážitkový projekt o vesmíru a rozšířit jejich
poznatky o kosmu, planetě Zemi i Sluneční soustavě. Pozvali jsme odborníka astrologa se zážitkovým stanem,
ve kterém děti zhlédly interaktivní
program o kosmu, plnily různé úkoly, hrály si na planety, Měsíc i Slunce.
Vesmír se stal i tématem pro letošní
vystoupení nejstarších dětí na fes-
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tivalu prostějovská Mateřinka, který
proběhne 25. března 2020 v divadle
v Prostějově. Naše děti předvedou vystoupení s názvem Raketou na Mars,
které připravují paní učitelky P. Buriánková a P. Gojišová.
Na Velikonoce si vyzdobíme školku
společně s rodiči v tvořivých dílnách,
které připravíme ve všech třídách na 2.
4. 2020. Rozhodli jsme se opět vyhlásit soutěž pro rodiče a děti, tentokrát
„O nejpovedenější velikonoční vejce“.
Děti s pomocí rodičů doma vyrobí vejce
z čehokoliv a jakkoliv. V mateřské škole od 30.3. do 3.4. 2020 z nich uspořádáme výstavu s hlasováním a výherce
odměníme.
Ke konci května se i děti z mateřské
školy zapojí do oslav 50. výročí vzniku
města Němčice nad Hanou a vystoupí na veřejné akci 30.5. 2020. Chtěli
bychom tímto vystoupením podpořit
folklór a tradice hanáckého regionu.
Děti zatančí, zazpívají lidové písně
a předvedou se v hanáckém kroji. Toto
vystoupení s dětmi připravují paní
učitelky N. Fidrová, M. Janíčková a Bc.
L. Gálová.
Naše přírodní zahrada se už také
pomalu připravuje na jaro. S dětmi se
zapojíme do jarního úklidu a výsadby

Němčice pod lupou

našich záhonků, probudíme stromy,
květiny, hmyz a vše živé ze zimního
spánku a budeme se těšit z her a času
stráveného na zahradě. Poprosíme
maminky o pomoc se zaplétáním
a úpravou vrbových tunelů. V letošním
roce díky příspěvku od zřizovatele pořídíme nový vodní mobiliář Aqua, který budeme využívat k hrátkám s vodou, otužování a pokusům při pobytu
na zahradě. Také doplníme přírodní
učebnu o nové pomůcky a pořídíme
dílenský ponk s nářadím, který pomůže rozvíjet zručnost a pracovní dovednosti, což je potřeba u dětí stále více
podporovat.
Podrobný přehled o všech akcích
a programu v mateřské škole naleznete na našich webových stránkách
www.msnemcicenadhanou.webnode.
cz.
Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021 se
bude konat
5. května 2020 v Mateřské škole
Němčice nad Hanou. Přijímáme děti
už od 2 let. Bližší informace k přijímání dětí jsou na webu školy nebo
v MŠ.
Andrea Kopová,
ředitelka mateřské školy

Číslo 1

ZE ŽIVOTA ZŠ
Chcete vědět, co se na naší škole děje?
Jaké máme úspěchy?
Lidové tradice a zvyky
Ve středu dne 18.12. 2019 se deváté
třídy, stejně jako ostatní třídy druhého
stupně, vydaly do Muzea v Dobromilicích na výstavu Lidové tradice a zvyky. Nejdříve jsme si prohlédli oblečení

a vybavení domácnosti dřívější doby.
Poté jsme byli seznámeni s lidovými
tradicemi, jejich významem a historií. Na závěr jsme si ozdobili perníčky
a vrátili se zpět do školy. Výstava se

nám líbila a umocnila vánoční atmosféru konce roku 2019. Perníčky jsme
si mohli odnést domů buď jako dárky,
nebo jsme je mohli sníst.
Vanesa Valášková, 9.B

Nejlepší Mladý chemik roku 2020
Již několik roků v prosinci probíhá na SPŠCH v Hranicích na Moravě
a v dalších krajích republiky soutěž
“Nejlepší chemik České republiky“.
Soutěží žáci devátých tříd na škole
a pak postupují tři nejlepší do kraje. Tam se náš žák Vojtěch Kumžák
umístil na 4. místě v teoretické části

a postoupil do dalšího praktického
soutěžení.
Po celkovém sečtení výsledků
obou kol postupují tři první žáci do
celorepublikového kola v Pardubicích. Vojta byl celkově z 81 žáků na
krásném 8. místě. Jeho umístění je
o to cennější proto, že v současné

době probíhá celková rekonstrukce
naší školy a měli jsme málo možností zkoušet v laboratoři. I tak se
Vojta s úkoly popasoval velmi dobře
a zasluhuje pochvalu. Snad se mu
získané zkušenosti budou hodit při
výběru dalšího vzdělávání.
Vladimíra Vránová

Zpráva o konání školního kola
Chemické olympiády
kategorie D
Dne 3. 2. 2020 proběhlo školní kolo chemické olympiády kategorie D. Zúčastnili se žáci Vanesa Valášková, Vojtěch Kumžák,
Jakub Novotný a Ondřej Mitana.
Do okresního kola postoupil žák 9. B Vojtěch Kumžák.
Vladimíra Vránová,
garant CHOD na škole

Mimořádný úspěch mladého historika
ze ZŠ Němčice nad Hanou
Dominik Majer, žák 8.B, ve které
tento předmět vyučuje Mgr. František
Matoušek, se již delší dobu intenzivně
věnuje poznávání našich národních
dějin. Dalo by se říct, že tato činnost
se stala jeho koníčkem. Proto asi nikoho nepřekvapilo, že se přihlásil
do školního kola dějepisné olympiády. Tam se v konkurenci 16 spolužáků z 9. ročníku umístil na děleném
1. místě, když spolu s Vojtěchem Kumžákem z 9.B získali shodně 60 ze 64
bodů. Oba tak byli školou delegováni
do okresního kola, které proběhlo 16.
Březen 2020

ledna 2020 na ZŠ E. Valenty v Prostějově. Dominik zde znovu uplatnil svoje
vědomosti a v konkurenci 36 účastníků z 12 základních škol a 3 gymnázií zvítězil, když získal 74 bodů
z 80 možných. Stal se tak jednoznačným vítězem okresního kola dějepisné olympiády s právem přímého postupu do kola krajského, které by se
mělo uskutečnit v březnu. Děkujeme
Dominikovi za výbornou reprezentaci
školy a věříme, že i v dalším kole soutěže se mu bude dařit.
Pavel Janura
Němčice pod lupou
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Školní kolo recitační soutěže 2019/2020
Ve středu 4. února proběhlo
školní kolo recitační soutěže. Kromě
soutěžících se přišli podívat i spolužáci účinkujících, rodiče a paní učitelky.
Do soutěže se zapojilo 65 žáků
od druhého do devátého ročníku,
které hodnotila odborná porota, jejíž členkou byla také naše bývalá žákyně Bohunka Fréharová. Fotografie
pořídil žák 9. B Jan Lenert, asistovala
Kristýna Kypastová také z této třídy.
Do okresního kola postupují Alžběta Kumžáková, Nina Křivánková,

Aneta Münsterová, Jan
Wolf, Natálie Dobiášová
a Tereza Kovářová. Přejeme jim hodně úspěchů.
Děkujeme
kulturní
referentce H.Spisarové
za umožnění uspořádat
soutěž v sále kina, kde
recitátoři
vystupovali
na opravdovém jevišti
a moc se snažili.
Naďa Tesaříková
a Milada Krejčová

Úspěchy žáků naší školy ve vědomostních soutěžích
Začátek roku 2020 byl velmi bohatý na úspěchy našich žáků v olympiádách a dalších vědomostních
soutěžích. Dominik Majer vybojoval
krásné 3. místo v okresním kole zeměpisné olympiády a ještě si zajistili
postup s Michalem Bartošíkem a Michalem Drábkem do krajského finále

soutěže Eurorebus. Dalšího výborného výsledku dosáhli chlapci opět
v okresním kole zeměpisné olympiády. Jakub Konečný výborným výkonem dosáhl na 2. místo a Jan Mitana na 4. místo ve svých kategoriích.
Je to nejlepší výsledek našich žáků
v zeměpisné olympiádě za několik

posledních let. Kromě toho se další
žáci úspěšně zapojili do matematické a astronomické olympiády, do
matematické soutěže Pangea a korespondenční soutěže Evropa kolem
nás. Přejeme všem, ať se jim i nadále
daří.
Libor Mitana

Hanácké kohót
I v letošním roce se naše škola zúčastnila okresního kola soutěže O hanáckyho kohóta v Prostějově. Na tuto
soutěž zpívání lidových písní z Hané,
Malé Hané a Záhoří bylo z naší školy
vysláno šest žáků.
Jmenovitě Nina Křivánková z 2. B,
Daniela Vlčková z 3. B, Kristýna Křivánková z 5. A, Miroslav Oplocký a Tereza
Kovářová z 6. B a Dominik Majer z 8. B.
Na soutěž nás připravovala a dopravila paní učitelka A.Schenková. Zpěvačky z 1. stupně připravovaly paní učitelky M.Tobolíková a D.Vlčková. Velké
poděkování patří našim rodičům, kteří
nás podporovali a doma s námi zpívali.
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Soutěžilo se ve třech kategoriích, naše škola měla zastoupení ve
všech. Výsledky pro nás byly nadmíru dobré a neočekávané, protože do krajského kola byli se zlatým
pásmem vysláni čtyři žáci naší školy
– Nina Křivánková, Tereza Kovářová,
Kristýna Křivánková a já. Se stříbrným pásmem skončili Daniela Vlčková a Miroslav Oplocký. Byl to určitě
velký úspěch naší školy a my doufáme, že se nám poštěstí i v krajském
kole, které se bude konat 19. 4. 2020
opět v kulturním domě DUHA Prostějov.
Dominik Majer, 8. B
Němčice pod lupou

Číslo 1

Návštěva záchranné stanice pro volně žijící
j živočichy
y
Žáci prvních tříd i 3. A v zimním období navštívili Záchrannou stanici pro
volně žijící živočichy v Němčicích nad
Hanou. Zde nás srdečně přivítal vedoucí stanice pan Drahoš Kňourek.
Žáci se dozvěděli spoustu zajímavých informací a nových poznatků ze
života některých živočichů, které známe většinou jen ze školních učebnic.
Zblízka si prohlédli dravce a ptáky, které obvykle můžeme pozorovat jen nad
hlavou v oblacích.
Kromě podívané nám pan Kňourek
přednesl výklad o chovaných a ošetřovaných zvířatech, dále o nebezpečí,
kterému musí ve volné přírodě čelit,
a z jakého důvodu se zraněná zvířata
do stanice dostala. Žákům vysvětlil,

jak se chovat a jak postupovat, když se
s poraněným nebo handicapovaných
živočichem setkají. V neposlední řadě
jsme se dozvěděli, jak se zvířata léčí
a vyléčená potom připravují na návrat
do volné přírody. Vrcholem návštěvy
bylo povídání o ježcích, kteří se nestihli zazimovat a o které ve stanici pečují.
Největším zážitkem pro většinu bylo,
že si mohli takového ježka pochovat.
Dětem se návštěva záchranné stanice líbila a jako poděkování přinesly
spoustu vhodných dobrot, díky nimž
ježci i další zvířata lépe přežijí zimní období.
Zuzana Ševčíková
a Michaela Slavíková,
třídní učitelky

Malé ohlédnutí za aktivitami školních družin
V předvánočním čase děti ze školní
družiny navštívily místní kostel, kde jim
pan farář poutavě vyprávěl o adventu a vánočních svátcích. Zhlédli jsme
krásný příběh „Lví král“, promítaný na
plátnech místního kina. V prostorách
sokolovny se z jednotlivých oddělení
rozléhaly vánoční písničky, připravovala se vánoční výzdoba a drobné dárky
a přáníčka pro nejbližší. S rokem 2019
jsme se rozloučili „Čajovým dýchán-

kem“ - besídkou, kde se děti svým rodičům předvedly v rolích malých herců,
recitátorů, zpěváků či kouzelníků.
Nový rok jsme se přivítali již v nově
zrekonstruovaných prostorách a třídách naší školy. Mezi pohybem na
čerstvém vzduchu, čtením, soutěžením, vyráběním, cvičením a hraním se
děti zapojily do charitativní akce nadace Amelie kresbou tulipánů. Naše
pozvání přijal také pan Zdeněk Polach,

břichomluvec známý z pořadu Československo má talent. Přijel až z Prahy
s dětmi oblíbenou figurkou Matýskem
a připravil velmi vtipné a veselé představení zakončené autogramiádou. Po
jarních prázdninách nás čekal Karneval
družin - odpoledne plné krásných kostýmů, tance, soutěží a zábavy. V dnešních dnech se již pilně připravujeme na
blížící se Mezinárodní den žen, školní
jarmark a svátky jara.
Marcela Žondrová,
vedoucí vychovatelka školní
družiny

Projekt „Tulipánový měsíc“
I letos se naši žáci zapojili do projektu „Tulipánový měsíc“, který zaštiťuje Centrum Amelie Olomouc. Posláním Centra Amelie je nabídnout
psychosociální pomoc formou podávání informací, individuálního a rodinného poradenství a skupinových
aktivit s cílem snížit negativní dopady
onkologického onemocnění na neBřezen 2020

mocného i jeho blízké. Naši žáci tvořili výtvarná díla, jejichž společným
jmenovatel byly krásné jarní květiny – tulipány. Všechny výtvory jsme
odeslali na adresu Centra Amelie
a budou po celý březen vystaveny
v prostorách Hemato-onkologické
kliniky. Věříme, že díla našich žáků
přinesou radost a potěšení všem
Němčice pod lupou

pacientům, kteří bojují s těžkým
onemocněním.
Centrum Amelie Olomouc pořádá v březnu i další akce, které mají
podpořit onkologické pacienty a jejich rodiny. Podrobnější informace
můžete najít na stránkách https://
www.amelie-zs.cz/.
Dana Vlčková
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Anketa: Internet a sociální sítě
Internet je výborný sluha, ale
už ne tak dobrý pán. V dnešní době
snad už není nikdo, kdo by internet
nevyužíval. Děje se to i v důsledku
toho, že se internet rozšířil i do mobilní datové sítě. V pátek 28. 2. 2020
se naši deváťáci opět vydali do ulic.
Tentokrát zjišťovali, jak se obyvatelé Němčic nad Hanou staví k internetu a sociálním sítím. Snažili
jsme se prošetřit, jaké sociální sítě
lidé využívají nebo k čemu jim nejčastěji slouží internet jako takový.
Určitě jste se i vy nejednou zamysleli nad otázkou, jak dnešní internetová doba dokáže ovlivňovat různé
generace. Třeba dostane odpověď
právě v naší anketě.
Počet tázaných respondentů: 121
Průměrný věk respondentů: 36
Jaké sociální sítě využíváte?
Facebook

74

Instagram

55

Pinterest

12

Twitter

10

jiné

15

žádné

20

Jak často používáte internet?
často

85

občas

20

vůbec

16

Myslíte si, že internet a sociální sítě ovlivňují dnešní generaci?
ano

99

ne

22

Je pro vás internet v životě
důležitý?
ano

88

ne

33
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K čemu internet a sociální
sítě využíváte?
• Nákupování a vyhledání informací
• Zjišťování počasí
• Sledování cen
• Práce
• Internetové bankovnictví
• Čtení zpráv, novinek
• Posílání mailů a komunikace
s ostatními lidmi
• Sociální sítě a videa na Youtube
• Školní povinnosti
• Sledování filmů a seriálů, filmy pro
dospělé
• Navigace, mapy
• Pro zábavu
• Objednávky jídla
• Hraní PC her
• Čerpání inspirace
• Vyhledávání zákonů
• Zjišťování spojů vlaků, autobusů
apod.
• Sledování ostatních lidí
Jaký je váš názor na sociální
sítě a internet?
• Sociální sítě mě uspokojují.
• Někteří lidé jsou na nich až moc závislí.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Je to dobrá věc ke komunikaci.
Zlo, kde se dají zneužívat děti.
Nemohu bez nich žít.
Je to dobrá věc.
Žilo se líp bez toho.
Dříve k sobě lidé měli blíž.
Neřeším to, pro můj život je to nepřínosné.
Asi to má nějaký přínos.
Většina dětí je na internetu závislá.
Internet používám dnes už naprosto ke všemu.
Je to jen zabíječ volného času.

I když k nám respondenti nebyli tak
vstřícní jako při otázkách o sametové
revoluci, závěrem jsme zjistili, že už si
v dnešní době spousta lidí nedokáže
bez internetu svůj život ani představit.
Přináší nám nové možnosti, jež obohacují náš život a které jsme si před několika lety nedokázali ani ve snu představit. Lidé jej využívají nejen k práci, ale
i pro zábavu, komunikaci nebo k nákupu. Ale je opravdu internet metlou lidstva? To nám ukáže až čas.
žáci
9. ročníku

ZŠ Němčice nad Hanou pořádá
v pátek 3. dubna 2020
ZÁPIS DĚTÍ DO PRVNÍ TŘÍDY
pro školní rok 2020/2021
Zápis se týká dětí narozených
od 1. září 2013 do 31. srpna 2014,
zápis proběhne od 14:00 do 17:00
hodin v 1. poschodí ZŠ.
Rodiče přinesou k zápisu- rodný list
a kartičku zdravotní pojišťovny
dítěte - svůj občanský průkaz

Němčice pod lupou

Číslo 1

ZE ŽIVOTA ZUŠ
ZUŠka JUBILUJÍCÍ – naše pozvánka na akce školy
Slavnostní koncert k 50. výročí
založení školy a 35. výročí založení
Dechového orchestru ZUŠ
Jarní koncert dechového orchestru
a hostů ve slavnostním hávu se uskuteční v sobotu 18. dubna 2020 ve sportovní hale Suprovka od 18 hodin. Hosté
programu: pěvecké sbory Canticum,
Cantus Morkovice a Smíšený pěvecký
sbor Konzervatoře P. J. Vejvanovského
Kroměříž.
Vstupné 100,- Kč, děti do 15 let a žáci
školy zdarma.
Předprodej vstupenek bude probíhat od 1. 4. 2020 v kanceláři školy.

Slavnostní večer k 50. výročí založení školy, sobota 16. května 2020,
Městské divadlo Prostějov
A.Vivaldi – ČTYŘI ROČNÍ OBDOBÍ v netradičním ztvárnění tanečního
oboru. Choreografie: Magdalena Kettnerová. Vystoupí také pěvecký sbor

SEDMIKRÁSKA pod vedením sbormistryně Jany Noskové.
Vstupné 100,- Kč, děti do 15 let a žáci
školy zdarma.
Předprodej vstupenek: Městské divadlo Prostějov od 7. 4. 2020.
Slavnosti města Němčice nad Hanou
V pátek 29. 5. 2020 vás zveme na
tradiční Zahradní slavnost, která bude
probíhat od 17 hodin ve venkovním areálu naší školy. V neděli 31. 5. 2020 se
můžete v odpoledních hodinách těšit
na festival dechových orchestrů. Město Němčice nad Hanou a naše škola
přivítají Dechový orchestr města Košice, Avion band Zlín, Dechový orchestr
ZUŠ Chotěboř a nebude pochopitelně
chybět Dechový orchestr ZUŠ Němčice
nad Hanou.
Mně sluchu dopřejte…..
volají žáci vyšších ročníků studia li-

terárně - dramatického oboru a zvou
vás všechny na premiérové představení plné monologů známých divadelních
postav, které se uskuteční ve čtvrtek
19.března 2020 od 18 hodin v sále kina
Oko.
Jejich mladší herecké kolegy zase
potěší, když zavítáte do sálu kina Oko
v neděli 19. dubna 2020 v 15 hodin na
představení Pipi, Dlohá punčocha.
Absolventské koncerty
Představí se žáci hudebního oboru,
kteří v letošním roce ukončí studium I.
a II. stupně.
Termíny: 23. 4., 27. 4. a 28. 4. 2020,
vždy v 18 hod. v sále ZUŠ.
Jarní besídky žáků hudebního
oboru
se uskuteční ve dnech 16. 3. , 17. 3.,
20. 3. a 23. 3. 2020 vždy v 16:30 v sále
ZUŠ
L. Frýbortová

Soutěžní okénko aneb čím se chceme pochlubit…..
Národní soutěž základních uměleckých škol v hudebním oboru
Školního kola ve hře na kytaru (sólo),
které proběhlo 5. 2. 2020 , se zúčastnilo deset žáků. Pět z nich postoupilo
do okresního kola, které se uskutečnilo 27. 2. 2020 na naší němčické
ZUŠ. Jejich umístění nás rozhodně
potěšilo:
0. b) kategorie: Kurinec Filip - 1. místo
s postupem do krajského kola
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0. c) kategorie: Kotek Adam - 2. místo
IV. kategorie : Oulehla František čestné uznání
IV. kategorie : Majer Dominik - čestné
uznání
VIII. kategorie : Suchoň Josef - 1. místo
Školního kola ve hře na smyčcové nástroje (rovněž 5. 2. 2020), se zúčastnilo osm žáků. Šest z nich postoupilo
do okresního kola (26. 2. 2020, ZUŠ
Plumlov) a skvěle zabodovali:

Němčice pod lupou

0. kategorie: Vlčková Daniela - 1. místo
I. kategorie: Burget Tomáš - 1. místo
III. kategorie: Košárek Jáchym - 1. místo
IV. kategorie: Vrtalová Nikola - 1. místo
VI. kategorie: Rubanová Alžběta - 1.
místo s postupem do krajského kola
VI. kategorie: Vrbová Eliška - 1. místo
s postupem do krajského kola
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Školní kolo ve hře na klavír (rovněž 6. 2. 2020) patřilo k nejpočetněji
zastoupeným. Zúčastnilo se ho 24
žáků, přičemž 11 z nich postoupilo do
okresního kola (9. 3. 2020, ZUŠ Prostějov). V době uzávěrky lupy okresní
kolo ještě neproběhlo.
Školní kolo recitační soutěže Dětská scéna 2020
V pátek 25. ledna 2019 probíhal na

ZUŠ v Němčicích každoroční „recitátorský maratón“ neboli školní kolo
recitační soutěže Dětská scéna 2019.
Ve čtyřech věkových kategoriích usilovalo o postup do okresního kola,
které proběhne 19. března v Prostějově, celkem 36 recitátorů s žánrově
pestrými texty. Porota měla velmi
těžké rozhodování zvláště ve čtvrté
kategorii, kde mezi sebou soutěžili

nejstarší žáci – již zkušení recitátoři.
Zaujali ovšem i nejmladší žáčci, kteří
už nyní prokázali nemalý recitátorský
talent. Do okresního kola postoupilo
celkem 14 žáků ve čtyřech kategoriích. Držíme palce!!!
Velké poděkování za tyto vynikající
výsledky patří samozřejmě nejen žákům, ale rovněž jejich učitelům!!!
L. Frýbortová

ZVAŽUJETE PŘIHLÁŠENÍ DÍTĚTE DO ZUŠ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/21?
PAK ČTĚTE NÁSLEDUJÍCÍ INFORMACI:
Přijímáme děti od 5 let (tento věk musí být dosažen k 1. 9. 2019).
Zájemci o studium musí vykonat přijímací zkoušku, proto prosím nepřehlédněte termíny konání zkoušek (1. týden
v červnu). Konkrétní data pro jednotlivé pobočky, obsah zkoušky pro obor hudební, taneční, literárně-dramatický
a výtvarný, elektronickou přihlášku atd. najdete nejpozději na začátku měsíce května na www. zusnemcicenh.cz

ZE ŽIVOTA SVČ ORION
Zimní tábor – anebo S tebou nás baví svět
Zimní tábor patří ke stálicím, které ORION – Středisko volného času
Němčice nad Hanou nabízí. Každoročně je o tento pobyt obrovský zájem.
Letos se zúčastnilo 85 milovníků zimních radovánek.
Zimní tábor není ledajaký tábor –
je to týdenní pobyt s výukou lyžování
a snowboardingu prostřednictvím našich proškolených lyžařských lektorů
v akreditovaných programech MŠMT
ČR. Díky velmi kvalitní práci nejen lyžařských instruktorů, ale také pedagogických pracovníků, kteří vytváří
program v odpoledních a večerních
hodinách pro děti i dospělé účastníky,
je tábor neskutečně atraktivní a láká
nejen děti samotné, ale také celé rodiny.
Týden vždycky uteče jak voda, ale
díky fantastickým podmínkám, které
nám SKI areál KAREŠ v Koutech nad
Desnou nabízí, jej využijeme plnohodnotně. Krásná sjezdovka se čtyřmi
vleky a cvičná louka pro začátečníky
nabídnou každému to, po čem touží.
Navíc sněhové podmínky jsme při letošní nehostinné zimě měli ideální.
Lyžování, snowboarding, válení ve
sněhu a koulovačky, výtvarné tvoření,
hry, soutěže, diskotéka, bazén, bowling a spousta další zábavy jsou zárukou krásného týdne na horách ve společnosti ORIONU.
12
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Sněhurka a sedm trpaslíků bavili
v neděli 26. ledna děti z celého mikroregionu v němčické sokolovně.
Němčický karneval každoročně přivítá velké množství dětí a jejich rodičů
i prarodičů. Krásná pohádková motivace a příběh něžné Sněhurky se táhl

Březen 2020

celým odpolednem jako stříbrná nit.
Děti pomáhaly trpaslíkům bojovat se
Zlou královnou a jejím kouzlem a prožívaly příběhy Sněhurky. Jak to v pohádkách bývá, tak i nám se podařilo
zlé kouzlo zlomit a krásnou Sněhurku
uzdravit. Nedělní odpoledne věnova-
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né nejmenším dětem jsme uspořádali
ve spolupráci s městem Němčice nad
Hanou a SDH Němčice nad Hanou, za
skvělou spolupráci děkujeme všem
pracovníkům a dobrovolníkům, stejně jako našim skvělým instruktorům.
Eva Bašková
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KULTURNÍ OKÉNKO
Rozsvěcení vánočního stromu
Vánoční advent u nás v Němčicích
nad Hanou jsme zahájili 29. 11. 2019
rozsvěcením vánočního stromečku
na náměstí za doprovodu Dechového

orchestru Základní umělecké školy
Němčice nad Hanou tradičními intrádami a vánoční atmosférou.
Zároveň jste se mohli zahřát vá-

nočním svařákem nebo horkou medovinou. Na stáncích jste mohli zakoupit různé drobnosti jako třeba
náramky, košíky z proutí a jiné zboží.

Víkend 15.2. – 16.2. byl také velmi kulturně zajímavý. V sobotu 15.2.
2020 jsme pro děti připravili pohádku O Šípkové Růžence, se kterou se
představilo duo Eva Hrušková a Jan
Přeučil.
Večerní představení patřilo dospělým divákům. Poutavé bylo jejich
vyprávění z hereckého života. Určitě
stálo za to!

Neděle 16. 2. 2020 patřila známému vypravěči vtipů Zdeňku Izerovi,
který vyprodal kino OKO, a tak pobavil
přibližně 200 diváků.
Středa 19.2.2020 patřilo kino OKO
domácímu Divadelnímu souboru Na
Štaci s premiérou Loupež v Toweru.
Premiéra se velmi vydařila a měla
u zaplněného hlediště úspěch.
Helena Spisarová

Divadelní pátky
Tradiční divadelní pátky jsme v
novém roce 17. 1. 2020 zahájili retro
muzikálem Vlak do nebe, který nám
přijeli zahrát herci z Olomouce, byl
divácky velmi úspěšný. 7. 2. 2020 se
nám představili přední sólisté operety
divadla J. Myrona v Ostravě s hudebně zábavným pořadem V rodině velí
a vládne muž, který měl u němčického diváka také velký úspěch.

Divadlo v Němčicích opět žije!
O tom jsem se v téměř vyprodaném
sálu kina Oko přesvědčila ve středu
19.února. Stejně jako mnoho dalších
Němčáků i přespolních jsem si nemohla nechat ujít premiéru představení
Loupež v Toweru, které po delší pauze
nastudoval němčický divadelní spolek
Na Štaci.
Z jeviště se k nám divákům dostala spousta zábavy v podobě vtipných
replik i dramatických situací, skvělé herecké výkony a hlavně pocit, že si to ti
na divadelních prknech zase pořádně
užívají, od mladých nováčků souboru až po „staré“ divadelní harcovníky
a matadory. A my diváci jsme si to užívali s nimi.
Premiéra se povedla a já souboru
a jejich inscenaci, která je pro všechny
věkové kategorie, přeji spoustu vyprodaných repríz! Zlomte vaz!
Zdeňka Gregorová
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A zase ta vzpomínka
Vzpomínky patří k životu, vzpomínky nám pomáhají žít, obohacují
náš život, prostě bez vzpomínek by
byl život prázdný.
Vzpomínám na únor 1970, kdy
se uskutečnila první premiéra Divadelního souboru mladých, a to
divadelní hry Jana Drdy Dalskabáty
hříšná ves, aneb Zapomenutý čert.
Celkem jsme ji odehráli čtyřikrát.

Hru režíroval Jan Hrabal, hráli Jan Hrabal, Miloš Chytil, Milan
Kroupa, Marie Rašťáková, Jarmila
Vanská, Dagmar Horáková, Bohumil Zikmund, Pavel Šrotíř, Zdeněk
Lasovský, Vojta Dvořák, Jaroslav
Valášek a já, Milan Tesařík.
O technické zabezpečení se
postarali Miroslav Foltýn, Antonín
Hrdý a Helena Šebestová. V té době

Zdeněk Lasovský, Pavel Šrotíř a Milan Kroupa

členy souboru ještě byli Jaroslav
Oral, Pavel Kyselák, Miroslav Rašťák, Miroslav Vavřík, Jiří Foltýn, Jan
Dvořák, Libuše Matoušková a Vladimír Horák.
Pokud má vzpomínka není úplná, tak se omlouvám.
S dojetím a úctou
ke všem
Milan Tesařík

Milan Kroupa a Marie Rašťáková

Padesátka v životě našeho města
Možná někteří řeknete, co je
to padesát let v životě obce, ale
za tu dobu vyrostly nejméně dvě
generace občanů. A když se rozhlédnete, tak Němčice vyrostly do
krásy. 30. červen 1970 se stal dalším významným mezníkem v naší
historii, stejně jako rok 1563, kdy
Němčice byly povýšeny na městečko. A v tom roce 1970 Krajský
národní výbor v Brně nám udělil
statut města. Město Němčice nad
Hanou se tak stalo důležitým centrem v jižní části okresu Prostějov
díky své poloze, dopravní dostupnosti a předpokladům dalšího rozvoje.
Co vše se za padesát let vybudovalo, se můžete dočíst v úvodu nástěnného kalendáře města

Němčice nad Hanou, který si ještě stále můžete zakoupit v městské knihovně. A nebylo toho málo.
Např. v roce 1972 bylo uvedeno do
provozu nákupní středisko Haná
a na místě Ztracené ulice velké
parkoviště, které slouží nejen zákazníkům Jednoty dodnes. Protože
jsem profesí učitelka, vzpomenu
školství. Pro nově vzniklou Lidovou školu umění v Němčicích se
hledala vhodná budova, proto bylo
rozhodnuto o přístavbě základní
školy, která však byla dokončena až v roce 1983. Bývalá budova
obecné školy byla zrekonstruována pro potřeby ZUŠ a Domu dětí
a mládeže. V roce 1977 v akci Z byl
postaven areál mateřské školy.
Zatímco ve staré budově MŠ moh-

lo být umístěno jen 40 dětí, nová
měla kapacitu 120. Jako součásti
areálu MŠ byly postaveny hospodářská budova a dům se dvěma byty
pro učitele. O něco později na stejné
ulici vyrostl pavilon jeslí s kapacitou
25 dětí, který po celostátním zrušení jeslí byl využíván k různým účelům, mimo jiné i jako stravovna pro
důchodce a zaměstnance města.
Další zajímavosti z padesátileté
historie se můžete dočíst v dalších
číslech letošní lupy.
Když člověk má padesát let, slaví toto jubileum se svou rodinou
a přáteli. Naše město má padesátiny, proto bych si přála, abychom
jeho narozeniny oslavili společně.
Budeme mít spoustu příležitostí.
Naďa Tesaříková

Prostějovský automotoklub pořádá
další ročník Veterán Rallye,
který se uskuteční 20.6.2020 na náměstí v Němčicích nad Hanou.
Prezence od 9.00, start v 10.00, dojezd kolem 13.00 hodin.
Srdečně zvou pořadatelé. Občerstvení zajištěno.Divadlo žije!
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Knihovna
V únoru letošního roku proběhla
na pozici knihovnice personální změna. Místo Ivety Králové, která odchází
na mateřskou dovolenou, nastoupila
Veronika Oulehlová DiS.

Mé jméno je Veronika Oulehlová
a jsem němčickou rodačkou. Po vystudování Gymnázia v Kojetíně jsem
absolvovala Vyšší odbornou školu
pedagogickou a sociální v Kroměříži.

Mezi mé zájmy patří především četba
knih, ale také hra na klavír, malování
a kresba portrétů. Ráda pracuji s lidmi
a věřím, že knihovna bude i nadále komunitním centrem.
Veronika Oulehlová

KŘÍŽOVKA
Vítězkou a jedinou řešitelkou minulé křížovky a suduku je paní Jiřina
Kroupová. Získává letošní čtyři čísla
zpravodaje Němčice pod lupou. Blahopřejeme.
Ing. František Novotný – prof. (tajenka) VUT Praha
František Novotný se narodil
na Komenského náměstí v domě čp.
59. Tento dům stál v uličce u ZUŠ. Pocházel ze zemědělské rodiny, rodiče
Leopold a Josefka Novotní. Navštěvoval obecnou školu v Němčicích, reálku

v Prostějově a v roce 1889 dokončil
studium na České vysoké škole technické v Praze. V roce 1890 se oženil
s Ludmilou Grégrovou, se kterou měl
syna a dvě dcery. Profesor František
Novotný byl mnohostranně literárně
činný, stal se mimořádným členem
Královské české společnosti nauk.
Založil také „Vánoční fond pro chudé
děti školní městečka Němčice nad
Hanou“. František Novotný se vždy
vracel do svého rodného městečka,
které měl rád. Důkazem je i to, že chtěl
být v Němčicích pochován.

Legenda k nové křížovce:
1. Martin Ferdinand Chvátal byl malíř a … a proslavil jméno českého
národa téměř ve všech státech
Evropy. Jeho obrazy jsou uloženy v mnoha galeriích jako vzácná
umělecká díla.
2. Anna … .Jejím trenérem byl otec
Jan Čech, který ji dovedl tvrdými
tréninky až k sedmi zlatým, devíti stříbrným a dvěma bronzovým
medailím na mistrovstvích světa
v krasojízdě. Patří mezi 12 legend
naší cyklistiky odměněných titulem cyklista století.
3. Miloslav … byl
sportovní
gymnasta. V roce 1952
se zúčastnil olympijských her v Helsinkách. Dvacet let
působil jako trenér
sportovní
gymnastiky, 10 let aktivně v ATK Praha.
4. Vladimír … byl
český a československý
generál
Československé
armády a politik,
v roce 1938 náčelník Hlavního štábu
československé
branné moci, za
druhé
republiky
ministr
železnic
16

a ministr pošt a telegrafů.
5. Stanislav … byl český hudebník, pedagog, hudební skladatel a ředitel
kůru. Od roku 1938 s přestávkami
až do své smrti byl ředitelem kůru
a varhaníkem v kostele Nejsvětější
Trojice v Brně – Králově Poli
6. Luděk Mikloško je bývalý český
fotbalový brankář, fotbalový …
a fotbalový trenér
7. Antonín … miloval historii a celý
svůj život zasvětil archeologii. Jeho
archeologické sbírky tvoří velkou
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část inventáře přerovského muzea. Především díky němu má naše
město dobře zpracovánu mapu archeologických nalezišť.
8. František … se proslavil jako pedagog a básník. Již ve studentských
letech začal psát pod pseudonymem F. Lučan. Mezi jeho básnické
sbírky patří Květy, U lesní studánky, Kruh, Země milostná a Horská
zahrada.
Na Vaše odpovědi se těší autorka
Alena Kyseláková

Číslo 1

Z FARNOSTI
Celorepubliková
Tříkrálová sbírka
letos slaví
20. narozeniny
I v letošním roce proběhla v našem městě největší
dobrovolnická akce - Tříkrálová sbírka. Do ulic našeho
města tak v sobotu 11.ledna vyšlo 10 skupinek koledníků s korunkami na hlavě. A o tom, že vám sbírka není
lhostejná, svědčí letošní výtěžek - 46.123,-Kč. Tímto děkujeme všem dobrovolníkům, kteří se na sbírce podílejí,
a hlavně vám občanům za vaši štědrost. Výnos sbírky
je rozdělen dle klíče Charity ČR a záměry ze získaných
prostředků můžete zhlédnout na stránkách Charity Prostějov - Tříkrálová sbírka.
Renata a Jaromír Kyselákovi

Velikonoce v kostele
Smrtná neděle

29. března

mše svatá v 9.00 hod

Květná neděle

5. dubna

v 9.00 hod, světí se kočičky

Zelený čtvrtek

9. dubna

v 18.30 hod

Velký pátek

10. dubna

v 18.30 hod, páteční obřady

Bílá sobota

11. dubna

ve 20.00 hod, velikonoční vigilie

Velikonoční neděle

12. dubna

v 7.15 a 10.00 hod, svěcení mazanců, vajíček
a pomlázek

Velikonoční pondělí

13. dubna

v 9.00 hod, hledání zajíčků na farní zahradě

ZE ŽIVOTA SPOLKŮ
Včelaři hodnotili uplynulý rok
Český svaz včelařů se v sobotu
29. února sešel v restauraci Zátiší
na své výroční schůzi. Na jednání
byly pozvány paní místostarostka Jana Oulehlová a předsedkyně
kulturní komise Naďa Tesaříková.
Schůzi zahájil předseda organizace
Miloslav Zelinka, který předal slovo
Ladislavu Novotnému, aby přednesl zprávu o hospodaření v roce
2019. Poděkoval obci Doloplazy,
která včelařům věnovala dar ve výši
5.000,-Kč.
Pak se opět ujal slova předseda.
Březen 2020

Kladně ohodnotil, že se podařilo
dát účetnictví do pořádku. Stávající
výbor ve složení předseda Miloslav
Zelinka, místopředseda Květoslav
Černý, jednatel František Dostál
a pokladník Ladislav Novotný bude
pracovat i nadále. Mladý Lukáš
Karásek vzorně zastává funkci nákazového referenta. Pan K. Černý
přečetl zprávu o činnosti organizace, v níž je přes 30 členů, kteří mají
350 včelstev. Během loňského roku
se sešli čtyřikrát, a to kvůli vyhodnocení vyšetření zimní měli, objedNěmčice pod lupou

návce a výdeji léčiv, vyplacení dotací a naposled ke sběru zimní měli.
Pan K. Černý se i po celý rok 2019
staral o ukázková včelstva na faře
v Němčicích nad Hanou. Pak již následovala diskuse, která se hlavně
zabývala výstavou, která připomene 120. výročí založení této organizace. V diskusi také vystoupila paní
místostarostka.
Práce včelařů je záslužná, nebýt
nich nebylo by ani květů a plodů, ani
medu.
Miloslav Zelinka
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SDH
Novoroční jízda 17. okrsku
1.1. 2020 jsme přijeli do Nezamyslic, abychom se s hasiči 17. okrsku
zúčastnili novoroční jízdy. Po malém
občerstvení jsme vyrazili na trasu po obcích zúčastněných sborů.

Z Nezamyslic jsme pokračovali do
Mořic, Němčic n.H, Doloplaz, Dřevnovic, Koválovic – Osičan a ukončení jízdy bylo v Tištíně. V každé obci
bylo na hasičské zbrojnici připrave-

no malé občerstvení. Této akce jsme
se zúčastnili poprvé a pokud nám
to čas dovolí, tak se příště sejdeme
znova.
Pavel Kvíčala

12. hasičský bál Němčice nad Hanou
Tak jako každý rok jsme i letos
uspořádali Hasičský bál, v pořadí již
dvanáctý. 25. 1. 2020 jsme se ráno
sešli na sokolovně, abychom vše
nachystali. V kuchyni ženy chystaly
jednohubky a u baru občerstvení,
víno, pivo a kofolu. Ve školní kuchyni
nám vařila firma Jiřka Hrubá a spol.
výpečky se zelím a řízky se salátem.
Petr Baška nám připravil kuřecí sa-
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lát. Kluci chystali pódium, výzdobu
sálu, stoly a židle. Očíslovali jsme
tombolu, roznesli po stolech nabídku občerstvení a sál byl na večer
připraven.
V 19 hodin jsme se sešli v sokolovně ve vycházkových uniformách,
kapela Los Playboys se také nachystala. Po hromadném fotografování začali přicházet první hosté

Němčice pod lupou

a sál se rychle naplnil. Hasiči v uniformě měli vstup zdarma. Ke zpříjemnění plesu nám svoz i rozvoz
návštěvníků provedl Josef Janečka
dopravním autem z Vrchoslavic.
Letošní ples nám uvedly Karolína Hrubá a Barbora Bašková. V průběhu večera vystoupily holky z taneční skupiny ADORA Dance Group
Olomouc. Jejich vystoupení se líbilo

Číslo 1

a diváci je odměnili zaslouženým
potleskem. Prodej tomboly začal ve
21 hodin. Ceny se měly vydávat v 1
hodinu, ale hosté byli nedočkaví, tak
jsme je rozdali už ve 24:00. Zbytek
cen jsme losovali na vstupenky.
Celkem se zúčastnilo kolem 260
lidí včetně hasičů v uniformách
a pořadatelů.
Na závěr děkuji všem sponzorům
a kamarádům za podporu, školní kuchyni za přípravu občerstvení
a členům SDH Němčice za pořádání
bálu.
Pavel Kvíčala

Plánované akce SDH
18. 4. 2020 Sběr železného šrotu a vysloužilých elektrospotřebičů
2. 5. 2020 Oslava sv. Floriána
9. 5. 2020 Soutěž v požárním útoku Hanácký pohár, fotbalové tréninkové hřiště

S Pantlékem proti času
Klep, klep klepači,
jdou k vám hrkači
jdou celou dědinó.
Klekání zvonijó.
Rok se s rokem sešel a už tu máme
nové jaro, ale než začnu povídat
o jaru, musím se ohlédnout zpátky,
co jsme vlastně udělali, a zeptá-li se
jaro, co jsme dělali v zimě, je potřeba
mu říct: „Jaro, byli jsme pilní a šířili
jsme lásku k folkloru po celém kraji“.
Tak tedy konec roku 2019 byl pro
nás velmi náročný, připravili jsme si
netradiční vystoupení k oslavě Vánoc, kde jsme spojili historii, hudbu,
tanec i povídání do jednoho příběhu babičky, který vyprávěl o tom, co
se dělo kdysi dávno kolem Vánoc.
S tímto vystoupením jsme potěšili
babičky a dědečky ve Chválkovicích,
v Prasklicích, na sešlosti v Nezamyslicích, v Herolticích, potom na Městském úřadě ve Vyškově, na trzích ve
Vyškově a to nejlepší nás čekalo 26.
prosince v němčickém kostele. Děti,
jako hlavní aktéři celé scény, přidaly
do vystoupení mnoho svých nápadů,
rekvizit a hlavně vystupovaly se srdcem na dlani, a proto se jim vystoupení moc povedlo, za což jim dodatečně děkuji.
Ten letošní rok začal tím, že jsme
vystupovali na plese v Herolticích
s pásmem Mikroregion tančí a potom jsme se vydali do vzdálených
Sobůlek na ples. Tam jsme nemohli chybět, protože starostou obce je
Březen 2020

pan Pantlík, který si nás pozval. Ples
v jejich obci byl ve znamení nově obnoveného folkloru v obci, která pořídila nové kroje jak pro děti, tak pro
mládež i dospělé, a všichni společně
si nacvičili Moravskou besedu, kterou jsme měli čest tančit společně
s nimi. Přesto, že v tu dobu řádila
chřipka, bylo nás tam tanečních pět
kol. Potom jsme ještě zatančili Mikroregion, který se jim velice líbil.
Minulý měsíc se nám podařilo navázat kontakt s mladým folklorním
souborem Maryška v Bohumíně,
napsali jsme jim krátké povídání
o našem spolku a pracujeme na tom,
abychom se spolu s nimi mohli představit i na některém z našich vystoupení tady u nás.
A co připravujeme na to naše
němčické jaro? Letos jsme se rozhodli jít proti času a ukážeme vám,
co všechno je spojené s oslavou jara
od současnosti – tedy té němčické – až po dávnou minulost. Protože máme šest
nových malých členů, tak
uvidíme jejich premiéru –
představí se vám Anetka,
Eliška, Natálka, Sofie, Adámek a Milánek. Mají pro
vás přichystané pranostiky a rozhodli se, že vás nechají hádat co, která pranostika znamená. Minulý
rok jste jako diváci nebyli
moc připraveni, protože
jste z předvedených ukáNěmčice pod lupou

zek uhodli pouze dvě, tak letos vám
dáváme další šanci se do programu
zapojit. Ale vrátíme se tedy k programu letošních oslav jara – začneme samozřejmě účastí na mši svaté
s děvčátky s májíčky, potom se vydáme po koledě a odpoledne se budeme na vás těšit, že se znovu setkáme v kině na celém programu, který
nás přivede do dob dávno minulých.
Před Velikonocemi budeme jako každoročně hrkat čtvrtek, pátek a v sobotu, ale to už budeme vybírat i ta
syrová vajíčka, abychom si mohli potom společně pochutnat na výborné
smaženici. Pokud se ovšem v sobotu
nedostavíme v plné síle, bude to tím,
že na Velký pátek se vydáme v noci
hledat poklad. Jsem zvědavá, jak to
letos všechno dopadne, myslete na
nás, aby se nám nic nestalo. Moc se
těšíme, že nám opět zachováte svoji
přízeň a přijdete se na nás podívat.
Jana Otáhalová
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ZE SPORTU
Krasojezdecký začátek roku 2020
Dne 8.2. 2020 začala v Praze krasojezdecká sezóna 2020 a to rovnou
mezinárodními závody Bohemia cup.
Z němčického oddílu se závodů zúčastnily pouze sestry Vosičkovy. Obě
suverénně ovládly své kategorie –
Michaela Vosičková kategorii juniorek
a Kateřina Vosičková kategorii žaček.
Obě navíc v osobních rekordech.
O víkendu 15.16.2. 2020 pořádaly
Němčice dva závody – v sobotu Český
pohár a v neděli Mistrovství Olomouckého a Zlínského kraje.
V sobotu se z domácího oddílu prezentovala nejkvalitnějším výkonem žačka
Kateřina Vosičková.
V neděli se nejvíc dařilo Adéle Přibylové
v kategorii žen a juniorce Aleně Florové, a to jak v jednotlivcích, tak ve dvojici
s Michaelou Vosičkovou.
Na nejvyšší stupínek se v sobotu kromě již zmíněné Katky
Vosičkové
dostaly
i juniorka Alena Florová, která vyhrála
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před Michaelou Vosičkovou. Společně vyhrály kategorii juniorek dvojic.
Druhá místa obsadili junior Martin
Kouřil a žák Jirka Doležel, který kromě jednotlivců získal s Terkou Kypastovou stříbro i v kategorii dvojic.
Bronzový skončil junior Pavel Bartošík.
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V nedělním závodě se staly mistry Olomouckého kraje Kateřina
Vosičková v žačkách, Jirka Doležel
v žácích, Alena Florová v juniorkách,
Martin Kouřil v juniorech, Adéla Přibylová v ženách a Alena Florová
s Michaelou Vosičkovou ve dvojicích
juniorek.
Jiří Vosička

Číslo 1

Halové turnaje dorostu, žáků a přípravek
Halová sezóna pomalu končí, a tak
je čas na její zhodnocení. Dorost se 9.
února zúčastnil miniturnaje ve Sportovně relaxačním centru v Nezamyslicích, který vyhrál.
Mladší žáci se zúčastnili v polovině ledna turnaje v Lipníku nad Bečvou,
kde dosáhli nejlepšího výsledku celé
zimní části sezóny – 2. místo. Na kon-

ci ledna uspořádali rodiče hráčů turnaj v naší sportovní hale, kde získali
žáci bronzové medaile za třetí místo. Kromě zmíněných turnajů sehráli
několik přátelských utkání v hale i na
hřišti s umělým povrchem s Ivanovicemi, Chropyní a Morkovicemi.
Přípravky se zúčastnily turnaje
v Morkovicích a uspořádaly turnaj

u nás ve sportovní hale. Bohužel ani
na jednom turnaji se jim moc nedařilo, navíc se oba týmy potýkají s nedostatkem hráčů. Poctivým trénováním
a nadšením se budou určitě výkony
zlepšovat tak, aby mohli i naši hráči
častěji zažívat krásné pocity z vítězství.
Libor Mitana

Rozpisy mužstev FK Němčice nad Hanou pro jarní část
sezóny 2019/2020
FK Němčice nad Hanou si vás dovoluje pozvat na jarní část sezóny
2019/2020. Všichni víte, že podzimní část jsme museli odehrát v azylu
v Měrovicích nad Hanou, v Nezamyslicích a v Brodku u Prostějova. Stalo
se tak kvůli tomu, že město Němčice
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nad Hanou se rozhodlo hřiště zapískovat a oset. Toto vše se povedlo,
a proto se již budou domácí zápasy FK
Němčice nad Hanou hrát na stadionu
v Němčicích. Tímto děkujeme městu
za zkvalitnění hrací plochy.
Rozpisy zbývajících mládežnicRozpis muži – jaro 2020
datum
čas
29.3.
15.00
5.4.
15.30
12.4.
15.30
18,19.4.
16.00
26.4.
16.00
3.5.
16.30
10.5.
16.30
17.5.
17.00
24.5.
17.00
30.5.
17.00
7.6.
17.00
13.6.
17.00
21.6.
17.00
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kých družstev FK Němčice nad Hanou
budou zveřejněny co nejdříve. Časy
utkání se ještě můžou změnit. Sledujte prosím webové stránky FK a vitrínu
na kině.
Přijďte podpořit svůj fotbalový
klub!

soupeř
TJ Horní Štěpánov
TJ Sokol Vícov,hř.Krumsín
FC Kralice,,B“
TJ Sokol Brodek u Kon. hlášenka
TJ Sokol Tištín
FC Dobromilice
TJ Sokol Držovice
TJ Sokol Plumlov,,B“,hř.Krumsín
TJ Sokol Určice,,B“
TJ Sokol Vrahovice
TJ Sokol Brodek u PV
FC Skalka 1911
FK Výšovice
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Rozpis dorost – jaro 2020
datum
čas
12.4.
15.00
18.4.
10.00
25.4.
13.45
2.5.
10.00
10.5.
16.30
17.5.
17.00
24.5.
17.00
31.5.
14.45
7.6.
10.00

soupeř
TJ Union Lověšice
Sokol Tovačov
TJ Sokol v Pivíně
TJ Haná Nezamyslice
TJ Sokol Ústí
Horní Moštěnice
Sokol Dub n.M.
FK Slavoj Kojetín
FK Kozlovice,,B“

Rozpis mladší, starší žáci – krajský přebor – jaro 2020
datum
Čas ml. / st.
28.3.
10.00 / 11.30
5.4.
9.00 / 10.30
11.4.
10.00 / 11.30
18.4.
10:00 / 11:30
25.4.
10.00 / 11.30
2.5.
10.00 / 11.30
10.5.
11.00 / 12:30
13.5.
16:00
16.5.
10.00 / 11.30
23.5.
11.00 / 12:30
30.5.
10.00 / 11.30
6.6.
9:00/10:45
13.6.
9:30/11:15
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soupeř
Šternberk
Olšany
Kozlovice
Slavonín
Černovír
Zábřeh
Nové Sady
Mohelnice
Konice
Želatovice
Jeseník
Čechovice
Dub

Číslo 1

TJ Sokol Němčice nad Hanou
pořádá cvičení
Principy a praxe klasické jógy
a její terapeutické účinky na naše zdraví.
Psychosomatické onemocnění, bolesti pohybového aparátu, nespavost, bolesti hlavy se naší společnosti nevyhýbají.
Můžeme jim předcházet, případně léčit cvičením.
Pohyb je život.
Akce se koná v Sokolovně v Němčicích nad Hanou
28. března od 9.00 hodin
Ukončení ve 12.00 hodin
Prezence od 8.30 hodin
lektor: Ing. Jiří Nývlt
Cena: 100 Kč člen Sokola: 50 Kč ( cvičební podložky s sebou )
v ceně je zahrnuto malé občerstvení ( káva, čaj, voda )
Přihlásit se můžete do 6.4.2020 na tel. 724184205, 777557418
e-mail : sokolovna@nemcicenh.cz, sramkova.vrchoslavice@seznam.
Březen 2020
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STOLNÍ TENIS
XV. silvestrovský turnaj Němčice nad Hanou 2019
Na konci loňského roku jsme
uspořádali již 15. ročník prestižního Silvestrovského turnaje tříčlenných družstev. Seznam přihlášených
účastníků čítal 12 družstev, která
k nám zavítala ze šesti regionů a tří
krajů. Celkem se tak sešlo 36 hráčů.
Družstva byla rozlosována do
čtyř skupin po třech družstvech. Nejvýše nasazený tým byl SK Přerov,
který skončil v minulém roce na 4.
místě. Černým koněm bylo družstvo
Moravská Slavia Brno (Morenda
BRNO), které mělo na soupisce prvoligového Tomáše Smýkala.
Letošní herní a postupový systém byl trochu pozměněn tak, že ze

základních skupin postupovaly dva
nejlepší týmy a byly rozlosovány do
dvou čtvrtfinálových skupin, ze kterých postupovaly první dva týmy do
semifinále. Třetí týmy ze základních
skupin hrály skupinu útěchy.
Do čtvrtfinálových skupin postoupily SK Přerov, TJ OP Prostějov,
Morenda BRNO, Sokol Kojetín sk.
A. a sk. B tvořily celky Horní Město,
Sokol Ondratice, TTC MG Odra Gas
Vratimov, Sokol Hlubočany. V útěše
o 9. – 12. místo si to rozdala družstva domácích Němčic. Vytvořili si
tak nepsaný „Němčický pohár“, kde
se nakonec seskládali v pořadí družstev A, D, B, C.

Z postupujících čtvrtfinálových
skupin se utvořilo semifinále Morenda BRNO proti Sokolu z Ondratic
a druhou dvojici tvořily SK Přerov
a Vratimov. Ve finále se sehrála odveta ze čtvrtfinálové skupiny mezi
Morendou BRNO a Přerovem, kde
opět stejným poměrem 3:1 na zápasy se z vítězství radovali kluci z Brna.
O třetí místo se pak utkaly Ondratice
s Vratimovem, kde po vyrovnaném
boji nakonec zvítězil tým z Vratimova.
Na webových stránkách www.
sokolnemcice.cz naleznete videa
z finálového utkání turnaje.
Michal Palásek

Konečné pořadí:
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1 Morenda Brno

SMÝKAL Tomáš

BÍZA Petr

SIRBU Jakub

2 SK Přerov

VLACH Martin

PALÁSEK Michal

OTÁHAL Bořek

3 TTC MG Odra Gas Vratimov

UNZEITIG Daniel

VÁLEK Petr

VÁLEK Filip

4 Sokol Ondratice

JANÍK Michal st.

JANÍK Michal ml.

BENEŠ Jan

5 Horní Město

VEIGL Lukáš

VEIGLOVÁ Jarmila

PETREK Tomáš

6 TJ OP Prostějov

LUŽNÝ Petr

HLOBIL David

HEJDUK Pavel

7 Sokol Kojetín

PROKEŠ Lukáš

DVOŘÁK Vít

KONEČNÝ Vojtěch

8 Sokol Hlubočany

POŘÍZEK Josef

KOBOLKA Luboš

KOVÁŘ Jakub

9 TJ. Sokol Němčice nad Hanou "A"

PALÁSEK Jaromír

VÁLEK Vít

PALÁSEK Martin

10 TJ. Sokol Němčice nad Hanou "D"

VLACH Zdeňek

OPLOCKÝ Petr ml.

JELÍNEK Karel

11 TJ. Sokol Němčice nad Hanou "B"

VÁLEK Jiří

COUFALÍK Jaroslav

DIVIŠ Marek

12 TJ. Sokol Němčice nad Hanou "C"

PŘIDAL Petr

PŘIDAL Jiří

OPLOCKÝ Petr st.
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ZA NĚMČICKÁ HUMNA Č. 42
Stavební památky ve vojenském újezdě Březina
V dnešním turistickém zastavení
nazvaném Za němčická humna se
vydáme pouze obrazně do nedaleké,
ale pro civilisty z velké části zapovězené části Drahanské vrchoviny, a to
do vojenského újezdu Březina.
Ve vojenském újezdě Březina se
nachází vojenský výcvikový prostor
Dědice využívaný Fakultou vojenských technologií ve Vyškově, která
je součásti Univerzity obrany se sídlem v Brně. Vojenský újezd Březina
patří ze čtveřice vojenských újezdů
v ČR k nejmenším, ale co se týká koncentrace stavebních památek k nejzajímavějším. S přístupem civilistů
k těmto památkám je problém, neboť
většina z nich leží ve vojenském prostoru a je běžně nedostupná.
Historické památky na území vojenského újezdu lze rozdělit na skupinu středověkých památek, kam
patří zříceniny hradů Melice, Vícov
nazývaný jako Ježův hrad, Smilův
hrad, hrad Starý Plumlov. Z většiny
z nich se zachovaly kamenné základy, hradní příkopy, valy a v některých
případech i zbytky zdí. Hrad Melice
nedaleko Pustiměře nechal postavit ve druhé čtvrtině 14. století olomoucký biskup Jan Volek, který byl
nemanželským synem krále Václava II., nevlastním bratrem královny
Elišky Přemyslovny, a tudíž i následně strýcem krále a císaře Karla IV.
Biskup Jan Volek kromě jiného roku
1340 založil ženský klášter sv. Benedikta v Pustiměři. Na okraji vojenského výcvikového prostoru v těsné
blízkosti cyklostezky probíhající Repešským žlebem se nachází pozůstatky středověké zříceniny hradu
Vícov postaveného v polovině 14.
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století. Na ostrožně mezi Kamenným
a Drahanským žlebem západně od
obce Žárovice ve vojenském výcvikovém prostoru se nalézají pozůstatky
středověkého hradu Smilov založeného koncem 13. století. Na ostrožně
Drahanského žlebu lze nalézt terénní pozůstatky hradu Starý Plumlov
zvaný Drahaus, který koncem 14.
století zanikl a správou panství se
přemístila na hrad Plumlov.
Do novověkých památek se dají
ve vojenském újezdě začlenit barokní zámecké stavby postavené olomouckým biskupem Ferdinandem
Juliusem Troyerem v 18. století na
území bývalých biskupských lesů.
Lesy se ve třicátých letech dvacátého století staly součástí vojenského
výcvikového prostoru. Nejvýznamnější stavební památkou je barokní
lovecký zámeček Ferdinansko původně nazývaný Ferdinanadsfure
nedaleko Podivic. Jedná se o zámek
typu italských venkovských vil, určených k nepravidelnému využití panstva k loveckým účelům. Dalším loveckým zámečkem byl dnes zaniklý
Juliusburg (dřevěná stavba v lesích
mezi Rychtářovem a Odrůvkami)
a Troyerstein zámeček v dnešní obci
Rychtářov z roku 1875.
Do vojensko - technických památek na území vojenského újezdu nebo
v jeho okolí vzniklých ve čtyřicátých
let dvacátého století se řadí cvičné
objekty československého vojenského opevnění. Z dnešního pohledu
šlo o trenažéry, které měly zajišťovat
výcvikové úkoly čs. armády, nikoli
plnit obranné úkoly proti nepříteli.
Němci po zabrání Československé
republiky pokračovali v budování
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a využívání vojenského výcvikového
prostoru podle plánů bývalé čs. armády. Němcům nesloužil vojenský
prostor jen k výcviku, ale s využitím
válečných zajatců v něm na několika
kótách postavili pomníky svého očekávaného vítězství. Největší z realizovaných staveb byl pomník „Vítězství německých vojsk u Stalingradu“,
který stál na Hanáckém vrchu nedaleko Prostějoviček. Základem stavby
byl osmiboký pozorovací kryt, na jehož vrchu byl umístěn dvacetimetrový betonový monolit. Do dnešní doby
se zachovalo pouze torzo pozorovacího bunkru.
Všechny zmiňované památky se
mimo zřícenin Melice, Vícova a zámku Troyersteinu nachází civilistům
v nepřístupné části vojenského prostoru. Tato místa je možné navštívit
výjimečně, a to pouze s povolením
Újezdního úřadu ve Vyškově při oficiálních akcích.
Vladimír Vojanec
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Číslo 1

Seznam občanů, kteří od 1. 12. 2019 do 6. 3. 2020
oslavili své životní jubileum
70 let
Eva Šťastná
Miroslav Florián
Květoslava Klvačová
Mojmír Prečan

Jaroslav Merda

75 let
František Fidra
Michal Jurina
Marie Navrátilová
Věra Kahajová
Jiřina Jiříčková

91 let
Helena Budínská
Marie Chytilová

85 let
Naděžda Večeřová
Michal Matoušek

Všem jubilantům
gratulujeme.

80 let
Petr Matoušek
Božena Holubová

Hana Mikulčíková,
matrikářka

Poznámka redakce:

Pan Vladimír Vojanec nedávno oslavil
krásné životní jubileum. Při této příležitosti bychom mu chtěli poděkovat za
mnohaleté příspěvky do lupy s názvem
Za němčická humna, kterých už napsal
42. V našem městě působil i jako trenér
krasojízdy a se svou ženou založili cyklisticko-turistický oddíl. Do dalších let
panu Vojancovi přejeme hlavně zdraví,
mnoho hezkých chvil s rodinou i na kole
a mnoho najetých kilometrů. Věříme, že
i „němčická humna“ budou ještě dlouho
na stránkách zpravodaje Němčice pod
lupou.

Připomínáme, že máte možnost využít naší lupy k inzerci
akcí nebo své firmy.

Město Němčice nad Hanou
Vás zve na 34. ročník postupové
stupové přehlídky

Třetina formátu A4 200 Kč

HANÁCKÝ
DIVADELNÍ
MÁJ 2020

Formát menší než A6 100 Kč

25. 4.–2. 5. 2020

Formát A4 600 Kč
Polovina formátu A4 300 Kč

v sále kina OKO Němčice nad Hanou

Vše najdete i na stránkách
našeho města.
Březen 2020

Těšíme se na Vás
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Plánované akce březen – červen 2020
19. 3.

Představení „Mně sluchu dopřejte“ ZUŠ, kino OKO

24. 3.

Setkání seniorů, sokolovna

29. 3.

Smrtná neděle, Pantlék, kino OKO

4. 4.

Taneční soutěž Orion dancing stars , SVČ Orion, hala Suprovka

10. 4.

Velká aprílová jízda, SVČ - Orion, cyklostezka

16. 4.

Beseda k osvobození Němčic, kino OKO

18. 4.

Jarní koncert ZUŠ, hala Suprovka

19. 4.

Představení „Pipi Dlouhá punčocha“, ZUŠ, kino OKO

30. 4.

Kladení věnců, náměstí

25. 4. – 2. 5.

Hanácký divadelní máj, kino OKO

2. 5.

Oslavy sv. Floriána, SDH Němčice

9. 5.

Hanácký pohár v požárním útoku

17. 5.

Němčický stopař, SVČ - Orion, cyklostezka

23. 5.

Střední Hanou na kolech

29. 5. -31. 5.

Oslavy 50. výročí povýšení Němčic na město

3. 6.

Slavnostní ukončení předškoláků MŠ, kino OKO

5. 6.

Noc kostelů

17. 6.

Předávání abs. vysvědčení ZUŠ, kino OKO

20. 6.

Veterán Rallye, náměstí

25. 6.

Předávání vysvědčení ZŠ, kino OKO

26. 6.

Slavnostní večer oceňování občanů

27. 6.

Letní kino, fotbalový stadion

28. 6.

Letní kino, fotbalový stadion

4. 7.

Petrova noc, rybáři, fotbalový stadion
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Redakční rada: odpovědná šéfredaktorka Mgr. Naděžda Tesaříková, Ivana Dvořáková, Helena Spisarová, Iveta Králová,
Dušan Kutal, Mgr. Zuzana Ševčíková, Alena Kyseláková.
Povoleno Ministerstvem kultury pod reg. č. MK ČR E 11903.
Za podepsané články si zodpovídají autoři sami, uvedené názory nemusí být totožné s názory redakce.
Tisk, grafická úprava a sazba: Tiskárna Brázda - www.TiskarnaBrazda. Cena 15,- Kč.
Termín uzávěrky příštího čísla je 7. 6. 2020

